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PREFÁCIO À SEGUNDA EDIÇÃO

Mais de vinte anos se passaram já  desde que surgiram pela primeira vez 
Os Filósofos Pré-socráticos. A partir de então foram muitas vezes reimpressos, 
com correcções de menor monta, até 1963; as reimpressões posteriores não 
sofreram qualquer alteração. Durante os últimos anos, G. S. Kirk e J. E. Raven 
deram-se conta de que em breve seria necessária uma edição basicamente 
revista, se ê que ela não estava já  em atraso. Dado que a saúde de J. E. Raven 
não era das melhores e que os seus interesses no campo da investigação se 
tinham orientado exclusivamente para a botânica, pediu a G. S. Kirk que 
ponderasse a questão e sugerisse um terceiro membro para a equipa. Ora 
acontece que a parte do livro inicialmente da autoria de J.E.R. requeria uma 
profunda revisão, devido aos novos rumos tomados pela investigação; por 
outro lado, também G.S.K. tinha vindo a trabalhar em outros campos e, nestas 
circunstâncias, necessitava de um colaborador no auge da tarefa. Em 1977, 
M . Schofield concordou em participar na empresa, com pleno acordo dos três 
investigadores sobre o modo como o trabalho deveria ser levado a cabo.

Grandes e importantes são as alterações desta nova edição. M . Schofield 
reescreveu por completo os capítulos respeitantes aos Eleáticos e Pitagóricos, 
devido principalmente às investigações dos filósofos analíticos no que toca 
aos primeiros, e às de Walter Bur/cert (em particular) sobre os segundos 
—  investigações que requereram uma nova avaliação dos pontos de vista de 
Cornford-Raven sobre as relações entre as duas escolas. Alcméon fo i  incluído 
nestes capítulos.

Semelhantemente, M .S . reescreveu por inteiro o capítulo sobre Empédocles, 
a fim  de ter em conta não apenas as reinterpretações de J. Bollack, G. Zuntz 
e outros estudiosos, como ainda a controvérsia que elas provocaram. Espera
mos que a disposição dos fragmentos de Empédocles, na sua provável ordem 
original, resulte mais útil para o leitor. O capítulo sobre Anaxágoras, por 
outro lado, mantém-se, em grande parte, como J.E.R. o escreveu; M .S. indicou 
em notas de rodapé ( veja-se, a este propósito, o seu An Essay on Anaxagoras, 
Cambridge, 1980) em que medida as suas soluções poderão ser, num ou noutro 
ponto, diferentes, mas fo i  desejo dos três autores que este capítulo se manti
vesse globalmente inalterado. Também Arquelau não sofreu modificação, - e
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Diógenes fo i  ampliado de uma simples nota de rodapé; sobre os Atomistas, 
M .S. reescreveu as secções respeitantes aos principais metafísicos, aos átomos 
e ao vácuo, e ao peso dos átomos (para ter em conta as investigações de
D. J. Furley, J. Barnes, D. O'Brien e outros) ,  e ainda as secções sobre episte- 
mologia e ética —  a parte respeitante à ética fo i, em grande medida, obra 
do Dr. J. F. Procopé, a quem expressamos os nossos mais calorosos agrade
cimentos.

A primeira parte do livro fo i  inteiramente revista por G.S.K., mas com 
escassas alterações na sua redacção global. O capítulo I , sobre os Precursores, 
sofreu um novo arranjo, tendo sido abreviado e simplificado em alguns pontos, 
e apresenta secções adicionais relativas ao novo material órfico, ao fragmento 
cosmogónico de Álcman e à transição do mito para a filosofia. Sobre os Milésios, 
Xenófanes e Heraclito, tem havido um acervo de publicações no último quarto 
de século, mas as consequências de tal facto têm sido menos significativas, se 
as compararmos com as das investigações sobre os Pitagóricos, Eleáticos e 
Empédocles. Tiveram-se em conta as contribuições, em particular, de 
C. H. Kahn (sobre Anaximandro e H eraclito), de J. Barnes e W. K. C. 
Guthrie, mas a interpretação e a apresentação, não obstante numerosas modi
ficações de pormenor, não foram  muito drasticamente alteradas. Tudo isto 
reflecte uma convicção geral de que o livro não devia ser radicalmente modifi
cado na sua abordagem e ênfase das matérias, excepto quando estritamente 
necessário; e bem assim, a opinião,pelo menos de G.S.K., de que apesar de toda 
a poeira da batalha, os reais progressos no tocante a estes primeiros pensadores 
têm sido bastante reduzidos.

Uma evidente melhoria, em especial para os muitos leitores que se ser
vem mais das traduções que dos textos gregos, consistiu em as introduzir 
no corpo do texto. A Bibliografia f o i  actualizada, e o novo Index Locorum 
é obra de N. O ’ Sullivan, a quem os Autores estão profundamente agradecidos, 
como agradecidos estão também aos editores e impressores pela sua ajuda e 
pelo seu cuidadoso tratamento de um texto relativamente complicado. Mas 
íos Autores’ quer dizer, com pesar, os que ainda sobrevivem, porquanto J.E.R. 
faleceu em M arço de 1980, com 65 anos de idade; os seus notáveis dotes e 
a sua cativante personalidade estão bem evidenciados em John Raven by his 
Friends (publicado em 1981 pela viuva, Faith Raven, em Docwra's Manor, 
Shepreth, Herts., Inglaterra).

Num tom bem mais alegre, é com prazer que dedicamos uma vez mais este 
livro ao Professor F. H. Sandbach, cujo profundo saber é ainda melhor apre
ciado nesta obra do que o f o i  na primeira edição,

G. S. K.

M. S,
Junho do 19H3.



PREFÁCIO À PRIM EIRA EDIÇÃO

Este livro destina-se, em primeiro lugar, a todos aqueles que têm mais do 
que um interesse acidental pela história do pensamento grego antigo; contudo, 
ao traduzirmos todos os trechos em grego, e ao confinarmos uma parte da dis
cussão mais pormenorizada às notas em corpo-oito no fina! dos parágrafos, 
tivemos também em mira tornar o livro útil para aqueles estudiosos da história 
da filosofia ou da ciência que não possuem um conhecimento prévio deste 
importante e atraente sector de investigação.

Dois aspectos devem ser postos em destaque. Primeiro, limitámos a 
nossa esfera de acção aos principais « físicos»  pré-socráticos e seus precursores, 
cuja preocupação fundamental incidia sobre a natureza (physis) e a coerência 
das coisas corno um todo. Interesses científicos mais especializados foram-se 
desenvolvendo simultaneamente durante os séculos sexto e quinto a.C., particu
larmente no campo da matemática, astronomia, geografia, medicina e biologia; 
mas por falta de espaço e, até certo ponto, por carência de testemunhos, não 
avançámos nestas matérias para além das preocupações dos principais físicos. 
Excluímos também os Sofistas, cuja positiva contribuição filosófica, frequente
mente exagerada, assenta fundamentalmente nos campos da epistemologia e 
da semântica. Em segundo lugar, não fo i  empenho nosso apresentar unui 
exposição necessariamente ortodoxa (se é que uma tal exposição é possível 
num campo em que as opiniões estão tão rapidamente a mudar), mas preferimos, 
em muitos dos casos, propor as nossas próprias interpretações de pontos 
controversos, e tentámos sempre porporcionar ao leitor os principais elementos 
para poder form ar a sua própria opinião.

A parte do livro que se ocupa da tradição jónica, incluindo os seus pre
cursores e também os Atomistas e Diógenes fi.e. os capítulos I-  VI, X V IIe  X V I I I ) , 
com a notícia respeitante às fontes, é da autoria de G. S. Kirk, ao passo que a 
parte que trata da tradição itálica, e também os capítulos sobre Anaxágoras e 
Arquelau (i.e. os capítulos V II-X V I), são de J. E. Raven. Os contributos de 
cada um dos autores foram evidentemente submetidos a uma critica circuns
tanciada mútua, e o plano global do livro é de ambos.

A extensão das diferentes secções do livro é, admitimo-lo, assaz variável. 
Nos pontos em que os testemunhos são mais abundantes e claros particular-



mente nos casos em que subsistem fragmentos consideráveis, como por exemplo 
no tocante a Parménides —  o comentário pode ser naturalmente mais breve; 
onde os testemunhos são mais escassos e menos claros, como, por exemplo, no 
caso de Anaximandro ou dos Pitagóricos, as nossas próprias explicações têm 
de ser forçosamente mais longas e complicadas. O capítulo I  em particular, 
que versa uma parte da matéria que é frequentemente descurada, talvez seja 
em certos aspectos mais pormenorizado do que a sua importância básica requer, 
e aconselhamos os não-especialistas a deixá-lo para o fim.

Citámos apenas os textos mais importantes, e esses numa selecção inevi
tavelmente pessoal. Para uma colecção quase completa de fragmentos e teste
munhos, o leitor deverá consultar H . Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker 
(edições 5.“ e posteriores, Berlim, 1934-54, editados por W. Kranz). Esta 
obra fundamental é referida pela abreviatura DK. Nos lugares em que uma 
numeração com D K  ( e.g. D K  28 A 12) é acrescentada à referência de um passo 
citado no presente trabalho, isso significa que DK, na secção indicada, cita do 
passo em questão mais do que nós. Omitimos as referências DK , onde se dá 
menos, ou não mais, do texto, e também no caso dos fragmentos (quando o 
número do fragmento, sempre na numeração de Diels, è o mesmo do da respec
tiva secção B em D K ). Nos casos em que ocorrem aditamentos em textos 
citados, sem outra indicação, é porque eles são habitualmente de Diels, e podem 
ser referidos às notas textuais de DK.

Estamos naturalmente em divida para com muitos amigos nossos pelas suas 
sugestões e ajuda; e também, escusado seria dizê-lo, para com os autores que 
nos precederam, como Zeller, Burnet, Cornford, Ross e Cherniss. Muitas 
destas dívidas encontram-se registadas no texto. N o respeitante a conselhos 
e assistência de ordem tipográfica, somos devedores do pessoal da imprensa da 
Cambridge University Press. H, Lloyd-Jones e I. R. D. Mathewson leram as 
provas e fizeram-nos grande número de valiosas sugestões. Uma outra contri
buição relevante foi-nos dada por F. H. Sandbach, cujos numerosos comentários, 
sagazes e eruditos, ao esboço final desta obra foram da maior valia, e a quem, 
como modesta oferta, nós gostaríamos de dedicar este livro.

G. S. K.
J. E. R.

Cambridge 

Maio de 1957
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NO TA  INTR O D UTÓ R IA  

AS FONTES DA FILOSOFIA PRÉ-SOCRÁTICA

A. CITAÇÕES DIRECTAS

Os fragmentos dos pensadores pré-socráticos que chegaram até nós 
conservam-se como citações em autores antigos posteriores, desde Platão, 
no século quarto a.C., até SimpHcio, no século sexto d.C., e ainda, em 
raros casos, em escritores bizantinos tardios, como João Tzetzes. A data da 
fonte em que ocorre a citação não è, evidentemente, um guia seguro 
quanto à sua exactidão. Assim, Platão é, como se sabe, negligente nas 
citações que faz de todo o tipo de fontes; não raro mistura citação com 
paráfrase, e a sua atitude para com os predecessores não é frequentemente 
objectiva, mas jocosa ou irónica. Por outro lado, o neoplatónico Simplício, 
que viveu um bom milénio depois dos Pré-Socráticos, fez citações longas e 
manifestamente exactas, em particular de Parménides, Empédocles, Anaxá- 
goras e Diogenes de Apolónia; não por uma questão de adorno literário, 
mas porque nos seus comentários à Física e ao De caelo de Aristóteles consi
derou necessário, para expor as opiniões de Aristóteles a respeito dos predeces
sores, transcrever as suas próprias palavras. Por vezes, Simplício levou este 
processo mais longe do que era necessário, porque, conforme ele próprio 
declara, uma determinada obra antiga se tinha tomado bastante rara.

Aristóteles, como Platão, fez citações directas relativamente escassas 
e o seu principal merecimento reside nos resumos e críticas que faz dos 
primeiros pensadores. Tirante Platão, Aristóteles e Simplício, podemos 
seleccionar, como dignas de menção especial, as seguintes fontes de excertos 
verbatim:

(i) Plutarco, filósofo académico, historiador e ensaísta do século 
segundo d.C., incluiu, nos seus extensos Ensaios Morais, centenas de citações 
(muitas vezes por ele desenvolvidas, interpoladas ou parcialmente refundidas) 
dos pensadores pré-socráticos.

(ii) Sexto «Empírico», filósofo céptico e físico dos finais do século 
segundo d.C., expôs as teorias de Enesidemo, que viveu uns dois séculos 
antes e que, por sua vez, se baseou, em grande medida, em fontes helenísticas.



Sexto cita numerosos passos antigos relativos ao conhecimento e fidcdigni- 
dade dos sentidos.

(iii) Clemente de Alexandria, chefe erudito da escola catequética, 
viveu na segunda metade do século segundo d.C. e nos primeiros anos do 
terceiro. Apesar de convertido ao cristianismo, Clemente manteve, no 
entanto, o seu interesse pela literatura grega de todos os géneros e usou de 
um amplo saber e de uma singular memória para ilustrar as suas compara
ções entre paganismo e cristianismo com frequentes citações de poetas e 
filósofos gregos (mormente no seu Protrepticus e nos oito livros dos 
Stromaíeis ou Miscelâneas).

(iv) Hipólito, teólogo radicado em Roma no século terceiro d.C., 
escreveu uma Refutação de iodas as Heresias em nove livros, em que ata
cava as heresias cristãs, acusando-as de serem revivescências da filosofia 
pagã. A  heresia noeciana, por exemplo, era, segundo ele, uma restauração 
da teoria de Heraclito sobre a coincidência dos contrários —  disputa que 
Hipólito tentou fundamentar mediante a citação de não menos de dezassete 
aforismos de Heraclito, muitos dos quais teriam ficado, de outro modo, 
desconhecidos.

(v) Diógenes Laércio compilou, provavelmente no século terceiro d.C., 
as Vidas de Filósofos Célebres em dez volumes, obra superficial mas impor
tante para o nosso ponto de vista. Nas notícias biográficas e doxográficas, 
derivadas sobretudo de fontes helenísticas, incluiu ocasionais e breves citações.

(vi) João Estobeu, antologista do século quinto d.C., reuniu no seu 
Anthologium excertos de carácter educativo provenientes de todos os géneros 
da iiteratura grega, mas com especial relevo para as máximas morais. 
Muitos fragmentos dos Pré-Socráticos (nomeadamente de Demócrito) foram 
por ele conservados, frequentemente numa forma um tanto adulterada. 
As principais fontes de Estobeu foram os manuais e compêndios que proli
feraram no período alexandrino.

Além das principais fontes acima indicadas, ocorrem esporadicamente 
citações dos Pré-Socráticos em outros autores: no epicurista Filodemo; em 
estóicos, como Marco Aurélio, e eclécticos, como Máximo de Tiro; em escri
tores cristãos, além de Clemente e Hipólito, por exemplo em Orígenes; 
ocasionalmente em Écio (veja-se B, 4, b; as citações directas em Écio são 
raras); em autores técnicos, como o médico Galeno, o geógrafo Estrabão 
e o antologista de alimentos e bebidas Ateneu; e, não menos importante, em 
escritores neoplatónicos, desde Numénio, Plotino, Porfírio e lâmblico 
(os dois últimos escreveram sobre Pitágoras) até Proclo e, evidentemente, 
o inestimável Simplício.

Para concluir estas notas sobre as fontes de citações directas, força é 
salientar que o autor de uma citação directa não precisava de ter visto a obra 
original, porquanto epítomes, antologias e compêndios de toda a espécie,



conhecidos desde Hlpias (p. 93, n. 2) o elaborados em lurgu oscula nos trfis 
séculos que se seguiram à fundação de Alexandria, eram considerados como 
sucedâneos adequados de grande número dc originais em prosa, de natureza 
técnica.

B. TESTEM UNHOS

(1) PLATÃO  é o mais antigo comentador dos Pré-Socráticos (se 
bem que já houvesse referências ocasionais em Eurípides e Aristófanes). 
Os seus comentários, contudo, são na maior parte apenas fortuitos e inspira
dos, como muitas das suas citações, pela ironia ou por intenções lúdicas. 
É assim que as suas referências a Heraclito, Parménides e Empédocles são 
na maioria dos casos despreocupados óbiter dieta, além de parciais ou exage
rados, em vez de sóbrios e objectivos juízos históricos. Desde que reconhe
çamos este facto, Platão tem para nós grande valor como fonte de informação. 
Um passo do Fédon (96 e ss.) fornece uma útil, ainda que breve, descrição 
das preocupações do século quinto relativas à natureza.

(2) ARISTÓTELES prestou aos seus predecessores em íilosoíia uma 
atenção mais séria do que Platão, e prefaciou alguns dos tratados com exa
mes metódicos das suas opiniões, nomeadamente no livro A da Metafísica.

Contudo, os seus juízos são frequentemente deformados peia visão que 
tinha da filosofia anterior, como um progresso vacilante em direcção à ver
dade que o próprio Aristóteles revelava nas suas doutrinas sobre a natureza, 
particularmente nas relativas à causalidade. É certo que na sua obra há 
também numerosas críticas sagazes e valiosas, e uma grande provisão de 
informações factuais.

(3) TEOFRASTO meteu ombros à redacção da história da filosofia 
anterior, desde Tales a Platão, como parte do seu contributo para a activi
dade enciclopédica organizada pelo seu mestre Aristóteles —  tal como 
Eudemo tomou a seu cargo a história da teologia, da astronomia e da 
matemática, e Ménon a da medicina. Segundo a lista das suas obras, ela
borada por Diógenes Laércio, Teofrasto escreveu dezasseis (ou dezoito) 
livros de Opiniões de Física (ou Opiniões dos Físicos', o genitivo grego é 
<X>vamã>v doÇãv)’, estes foram mais tarde condensados em dois volumes. 
Apenas o último livro, Sobre as sensações, subsiste na sua maior parte; 
porém, excertos importantes do primeiro livro, Sobre os princípios materiais, 
foram transcritos por Simplício nos seus comentários à Física de Aristóteles. 
(Alguns destes excertos foram colhidos por Simplício nos comentários, hoje 
perdidos, da autoria do importante comentador peripatético Alexandre de 
Afrodísias.) Neste primeiro livro, Teofrasto ocupava-se dos diferentes pen
sadores, numa ordem cronológica aproximada, acrescentando-lhes ó nome
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da cidade, o patronímico e, uma que outra vez, a data ou as relações mútuas, 
Nos demais livros, a ordem era cronológica apenas dentro das principais divi
sões lógicas. Além da história geral, Teofrasto escreveu obras especiais sobre 
Anaxímenes, Empédocles, Anaxágoras, Arquelau e (em vários volumes) sobre 
Demócrito. Infelizmente, todas elas se perderam; é de supor que Teofrasto 
não se tenha poupado a esforços para consultar as fontes originais sobre estes 
pensadores. Contudo, a avaliar pelas provas de que dispomos, os seus juízos, 
até mesmo sobre eles, foram muito frequentemente hauridos directamente 
em Aristóteles, sem grandes esforços para exercer uma crítica nova e objectiva.

(4) A  TR AD IÇ ÃO  DO XOGRÃFICA . (a) Suas características 
gerais. A  grandiosa obra de Teofrasto veio a ser para o mundo antigo a 
autoridade-padrão sobre a filosofia pré-socrática, e está na origem da maior 
parte das colecções posteriores de «opiniões» (Ôóçm. ô^éamvra ou placita). 
Estas colecções tomaram diferentes formas, (i) Em reproduções cercanas 
do arranjo de Teofrasto, cada tópico principal era considerado numa secção 
à parte, sendo os diferentes pensadores tratados sucessivamente dentro de 
cada secção. Este foi o método seguido por Écio e pela sua fonte, os 
Vetusta Placita (veja-se p. xvu). (ii) Os biodoxógrafos consideraram con
juntamente todas as opiniões de cada filósofo, fazendo-as acompanhar de 
pormenores da sua vida —  fornecidos, em larga escala, pela imaginação 
febril de biógrafos e historiadores helenisticos, como Hermipo de Esmirna, 
Jerónimo de Rodes e Neantes de Cízico. O resultado encontra-se exemplifi
cado no emaranhado biográfico de Diógenes Laércio. (iii) Outro tipo de 
obra doxográftca é visível nas Aiaòoyjá, ou relatos de sucessões de filósofos. 
O seu iniciador foi o peripatético Sócion de Alexandria, que por volta de 
200 a.C. passou em revista os filósofos anteriores, ordenados por escolas. 
Os pensadores conhecidos eram relacionados uns com os outros numa linha 
descendente de mestre a discípulo (neste ponto, Sócion nada mais fez que 
ampliar e formalizar um processo iniciado por Teofrasto; além disso, a escola 
jónica era claramente distinguida da itálica. Muitos dos compêndios doxo- 
gráficos da patrística (nomeadamente os de Eusébio, Ireneu, Arnóbio, Teo- 
doreto —  que, não obstante, também fez uso directo de Écio —  e S.*° Agos
tinho) eram baseados nos breves relatos dos autores de sucessões,
(iv) O cronógrafo Apolodoro de Alexandria compôs, no meado do século 
segundo a.C., uma relação em verso das datas e opiniões dos filósofos. Esta 
apoiava-se, sob determinados aspectos, na divisão em escolas e mestres, de 
Sócion, sob outros, na cronologia de Eratóstenes, que judiciosamente atri
buíra datas a artistas, filósofos e escritores, assim como a acontecimentos 
políticos. Apolodoro preencheu as lacunas deixadas por Eratóstenes, segundo 
princípios muito arbitrários: supôs que a acme de um filósofo, ou período 
culminante da sua actividade, ocorreria aos quarenta anos de idade, e fazia-a 
coincidir o mais aproximadamente possível t-oni um número determinado iie
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épocas cronológicas mais importantes, como, por exemplo, a tomada de 
Sardes, em 546/5 a.C., ou a fundação de Túrios, em 444/3, Além disso, fez 
sempre um pretenso discípulo quarenta anos mais novo do que o seu suposto 
mestre.

(ib)  Écio e os « Vetusta Placita». Dois epitomes doxográfxcos, muito 
semelhantes entre si, foram independentemente derivados de um mesmo ori
ginal perdido —  a colecção de Opiniões elaborada por Écio, um compilador 
provavelmente do século segundo d.C,, cujo nome se conhece por uma refe
rência em Teodoreto e que, não fora essa circunstância, ser-nos-ia inteira
mente desconhecido. Os ditos compêndios são o Epitome de Opiniões de 
Física, em cinco livros, que falsamente reivindica a autoria de Plutarco; e os 
Extractos de Física, que aparecem (na sua maior parte) no livro 1 do Antho- 
iogium de Estobeu. (Da primeira destas obras, que teve uma ampla divulgação, 
provêm algumas das informações do Pseudogaleno, de Atenágoras, Aquiles e 
Cirilo.) Diels, nos seus monumentais Doxographi Graeci, dispôs estas duas 
fontes em colunas paralelas, como sendo os Placita de Écio, o que constitui 
a nossa mais extensa, se não sempre a mais exacta, autoridade doxográlica.

A  obra de Écio baseava-se não directamente na história de Teofrasto, 
mas num resumo intermediário, elaborado, provavelmente, na escola de Posi- 
dónio, no século primeiro a,C. Esta obra, hoje perdida, foi chamada por 
Diels Vetusta Placita. Nela se acrescentavam as opiniões de Estóicos, Epi- 
curistas e Peripatéticos, às registadas por Teofrasto, e muito do que fora 
haurido em Teofrasto, foi submetido a uma reformulação estóica. O  próprio 
Écio acrescentou opiniões estóicas e epicuristas suplementares, e bem assim 
umas quantas definições e comentários introdutórios. Uma utilização directa 
dos Vetusta Placita foi feita por Varrão (no de díe natali de Censorino), e 
encontra-se também em Cícero, na breve doxografia Académica prior a 11, 
37, 118.

(c) Outras fontes doxográficas importantes, (i) Hipólito. O primeiro 
livro da sua Refutação de todas as Heresias, o chamado Philosophoumena 
outrora atribuído a Orígenes, é uma biodoxografia cora informações desgar
radas dos principais filósofos. As secções sobre Tales, Pitágoras, Empédocles, 
Heraclito, os Eleatas e os Atomistas provêm de um resumo biográfico banal 
e têm pouca valia, ao contrário do que acontece com as secções dedicadas a 
Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Arquelau e Xenófanes, que deri
vam de uma fonte biográfica mais completa e muito mais valiosa. Em muitos 
pontos, os comentários sobre o segundo grupo são mais circunstanciados, e 
menos imprecisos, que os correspondentes em Écio. (ii) Os Stromateis do 
Pseudopluiarco. Estas breves «Miscelâneas» (que convém distinguir do 
'ptíome, derivado de Ecio e igualmente atribuído a Plutarco) foram conser

vadas p«»r líiisébio; provêm de uma fonte similar à do segundo grupo, em 
Ihpólilo. Dilcrem uo laelo de íí*' t-oiuvníiaimi sobre o emjleúdo dos pri

k
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meiros livros de Teofrasto, os que tratavam do princípio material, da cosmo
gonia e dos corpos celestes; e contêm muito de verbosidade e de interpreta
ções pretensiosas. Contudo, conservam uns quantos pormenores impor
tantes que não ocorrem em quaisquer outras obras, {iii} Diógenes Laércio. 
Afora as minudências biográficas seleccionadas a partir de numerosas fontes, 
alguns dados cronológicos úteis, colhidos em Apoiodoro, e deploráveis 
epigramas saídos da pena do próprio Diógenes, as opiniões de cada pensador 
são usualmente expostas em duas notas doxográficas distintas: a primeira 
(a que Diógenes chamou xecpaXatwÒriç ou exposição sumária) provém de 
uma fonte biográfica sem valor, semelhante à que foi utilizada por Hipólito 
no seu primeiro grupo, e a segunda (o èní fièqovç ou exposição pormenori
zada) procede de um epítome mais completo e mais fidedigno, como o que 
foi usado por Hipólito para o seu segundo grupo.

(5) CONCLUSÃO . Importa recordar que muitos autores, que não 
dependiam da tradição teofrástica directa, consagraram, como é sabido, 
obras especiais aos primeiros filósofos. Por exemplo, o académico do quarto 
século a.C., Heraclidcs Pôntico, escreveu quatro livros sobre Heracjito, c 
outro tanto féz o estóico Cleantes; ao passo que o discípulo de Aristóteles, 
Aristóxeno, escreveu biografias, em que se incluía uma de Pitágoras. Por isso 
mesmo, convém fazer uma concessão à possibilidade de aparecerem juízos 
isolados, nâo-teofrásticos, cm fontes eclécticas tardias como Plutarco ou 
Clemente; se bem que a maior parte desses juízos, que nos é possível reco
nhecer como tais, apresentem, no entanto, indícios de influência arístotélica, 
ou estóica, epieurista, ou céptica. Teofrasto continua a ser a principal fonte 
de informação, e a sua obra é-nos conhecida através dos doxógrafos, por 
intermédio de citações feitas por SimpHcio, e pelo que chegou até nós do 
de sensit. Por isto, evidente se torna que Teofrasto foi profundamente influen
ciado por Aristóteles...que, conforme dissemos, não teve em mira, como
Teofrasto devia ter tido, uma extrema objectividade histórica. Teofrasto 
não foi mais bem sucedido do que é de esperar, na compreensão dos móbiles 
de um período anterior ao seu e de um diferente mundo de pensamento; 
um outro defeito seu consistiu no facto de, uma vez isolado um modelo geral 
de explicação, particularmente para factos cosmológicos, ele tender para 
impô-lo, talvez de uma maneira demasiado arrojada, em casos em que carecia 
de documentação completa, casos que, segundo parece, não foram infrequentes. 
Nestes termos, só nos é dado ter plena confiança no nosso conhecimento de 
um pensador pré-socrático, quando a interpretação arístotélica ou teofrástica, 
mesmo nos casos em que ela possa ser reconstituída com exactidão, for confir
mada por excertos pertinentes e bem autenticados do filósofo em questão.



CAPÍTULO  1

OS PRECURSORES DA COSMOGONIA FILOSÓFICA

Neste longo capitulo preliminar, examinam-se certas ideias que nâo são 
verdadeiramente «filosóficas»; são, isso sim, no seu contexto, mais propria
mente mitológicas do que racional istas, mas podem, não obstante, ser conside
radas como significativos prelúdios das tentativas para explicar o mando, 
tentativas essas que tiveram o seu início com Tales.

Não interessa aqui, ao nosso propósito, a mitologia pura, mas antes 
conceitos que, apesar de expressos na linguagem do mito e por intermédio 
das suas personagens, são o resultado de uma mais directa, empírica e não- 
-simbólica maneira de pensar. Estes modos quase-racionaüstas de encarar o 
inundo dizem respeito, na maioria dos casos, à fase mais recuada da sua histó
ria, e começam verdadeiramente com o seu nascimento ou criação, ao mesmo 
tempo que coincidem com o esforço (realizado da forma mais notável por 
Hesíodo na Teogonía)  para sistematizar as múltiplas divindades da lenda, 
ao fazê-las descender de um antepassado comum ou de um par de antepas
sados, nos começos do mundo. Contudo, a investigação activa acerca da 
ascendência do mundo, quer ela fosse principalmente mítica, como em Hesíodo, 
quer sobretudo racional, como nos filósofos milésios, deve ter sido continuada 
apenas por uma minoria. A  estrutura geral do mundo presente, âmbito 
comum de experiência, era de mais amplo interesse; e neste campo, parece 
ter sido largamente aceite uma perspectiva comum, simplista e extrovertida, 
se bem que parcialmente mítica. Ela surge, de tempos a tempos, em Homero, 
e é sumariamente descrita no § 1. Nos §§ 2 e 3 examinam-se dois conceitos 
a que os próprios Gregos atribuíram mais tarde importância cosmogónica: 
os de Okeanos e de Nyx  (Noite), Os §§ 4, 5 e 6 ocupam-se de três 
temas especiais, todos de carácter essencialmente não-füosófico, mas que tra
tam de aspectos cosmogónicos: primeiro, as diversas ideias cosmogónicas 
associadas a Orfeu; seguidamente, a Teogonia de Hesíodo; depois, os intri
gantes pontos de vista de Álcman c (numa extensão decerto um tanto des
proporcionada) de Fereeides de Siros. Por último, no § 7 surge uma breve 
rt'ik’xáo .sobre <>s passos que loratii necessnrios dar para que se transitasse 
pina uma nlitude nrnis inteiramente rndotutl.



Em um ou outro ponto, faremos referência à mitologia comparativa de 
antigas culturas próximo-orientais, particularmente da babilónica, da egípcia 
e da hitita. Há profundas semelhanças entre algumas das histórias cosmogó- 
nicas dos Gregos e os mitos teogónicos das grandes civilizações fluviais e suas 
vizinhas; estas semelhanças ajudam-nos a esclarecer alguns pormenores das 
explicações dadas pelos Gregos até Tales, inclusive. As traduções dos prin
cipais textos não-gregos podem ser facilmente encontradas em Ancient Near 
Easíern Texts relating to the O ld Testament, obra editada por J. B. Prítchard 
(Princeton, 3.11 ed., 1969), que será referida por Pritchard, A N E T . Três 
resumos úteis, todos na série Peíican, são: o de H. Frankfort e outros autores, 
Sefore Phüosophy (Harmondsworth, 1949), originalmente publicado como 
The Intellectual Adventure o f  Ancient Man (Chicago University Press, 1946);
o de O. R. Gurney, The Hittites (Harmondsworth, ed. rev., 1961); e o de 
G. S. Kirk, The Nature o f  Greek Myths (Harmondsworth, 1974), cap. xi.

Pouco se dirá neste capítulo sobre o desenvolvimento do conceito da alma. 
A noção homérica da psyche ou alma-sopro vital como uma imagem insubs- 
tancial do corpo, a que dá vida e ao qual sobrevive numa existência miserável 
e exangue no Hades, é por demais familiar para carecer de descrição neste 
tugar. Obras como The Greeks and the Irraüonal (Berkeley, 1951), de E. R, 
Dodds, e o capítulo V da Theology o f  the Early Greek Philosophers (Oxford, 
1947), de Jaeger, dão-nos uma boa exposição da ideia popular, pré-ftlosóiiea, 
da alma. Pitágoras foi possivelmente o primeiro grego a encarar explicita
mente a alma como algo de moralmente importante, e Heraclito, o primeiro a 
mostrar com clareza que o conhecimento da alma era relevante para o conhe
cimento da estrutura do cosmos. Contudo, a ideia de que a substância da alma 
era aparentada com o aither, ou com a substância dos astros, existia há já 
algum tempo, segundo parece concluir-se de contextos poéticos do século 
quinto a.C., como parte de um conjunto complexo de crenças populares, a 
par da distinta concepção homérica de uma alma-sopro vital. Estes ante
cedentes serão resumidos nos capítulos sobre Tales, Anaximenes e Heraclito.
O principal objectivo dos mais antigos e deliberados esforços para explicar
o mundo continuou a ser o da descrição do seu desenvolvimento a partir de 
um começo simples e, por conseguinte, inteiramente compreensível. As 
questões atinentes à vida humana aftguravam-se como pertença de um tipo 
diferente de investigação —  mais propriamente, da tradição poética, em que 
as hipóteses herdadas do passado, apesar de por vezes inconsistentes, eram 
ainda consideradas válidas. Além disso, o estado originário do mundo e o 
método pelo qual se diversificou foram frequentemente concebidos antropomor- 
ficamente, em termos de um progenitor ou par de progenitores. Esta tentativa 
de explicação genealógica persistiu mesmo depois do eventual abandono, por 
parte tios filósofos milésios, tln estrutura mitológica tradicional,discutida no § 7. 
Purtc thi originalidade de I lenulito eonsi.sliti mi lofai rejeição de uma íai atitude.
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1 A VISÃO IN G É N U A  DO M U N D O

Uma concepção popular da natureza do mundo, de que é possível encon
trar vestígios, principalmente em referências dispersas em Homero, é apro
ximadamente como se segue: o céu é um hemisfério sólido, como uma tigela 
{//. XVII, 425 %á?Meov ovqavóv, cf. Píndaro Nem. 6, 3-4; ovqolvòv sç 
;iokv,-/<iXnov na II. V, 504, Od. III, 2; aiô^geov ovgavóv na Od. XV, 329 
e XVII, 565. A  noção de solidez, assim como a de brilho, é transmitida, 
provavelmente, por estes epítetos referentes a metais). É o céu que cobre
a terra circular e plana. A  parte inferior do espaço entre a terra e o céu,
até às nuvens, inclusive, contém o msu ou bruma: a parte mais elevada (por 
vezes também chamada ovgavóç propriamente dito) é o alWjQ, aither, o ar 
superior, reluzente, que é concebido, uma que outra vez, como ígneo. 
Na II. XIV, 288, (êAázrj) õC fjégoç ai^sQ3 ÍKavev, «o  abeto, através do aer, 
chegava até ao aither». Por baixo da sua superfície, a terra estende-se até 
uma grande profundidade, e tem as suas raízes no, ou por cima do, Tártaro:

1 Homero 11. VIII, 13 (fala Zeus)

^  [u v  êXmv Qhpm èç Tágxaçov rjEQÓsvra 

xfjÀe /.«X/T, páiharov vn á  % êovóç  w rrt fiápsí}(>ovf

Ev&a mêrjQwxí t e  vcóhu xaí já X n m q  ovôóç,

xóaaov ív e o f f  1Aíôeo.) fiaop ovçavóç m t ’ ãm> yaírjç.

2 Hesíodo Teogonia 726 (Táomoi>v)

ròv Tiéçti %áÃ?i£ov sQTCoç êXr)Àat(M' àpxpi òé ju v  vví 
XQi/úX0 i%el KB% vxai jtegt ô e i ^ t j v  a v r à g  ’ÍÍ7i(-:qií}kv  
yrjç §íÇai nstpvaai xa l nrQ vyéroio flaM aoriç .

1 Ou agarro nele e o precipito no brumoso Tártaro, bem longe, onde 
se encontra o abismo mais profundo no interior da terra; aí estão os 
portões de ferro e o limiar de bronze, tão abaixo do Hades, quanto o 

céu dista da terra.
2 Ao seu [do Tártaro] redor corre uma muralha de bronze; e a toda 
a volta, a Noite em tríplice fileira se derrama, em torno da garganta; 
c por cima estão as raízes da terra e do mar estéril.

O recinto do Tártaro é, pois, «de bronze» (e, por conseguinte, íirme, 
inabalável) como o céu: a simetria reflecte-se também na equidistância entre 
o céu e a supcrficie da lerrsi, c a superfície desta e os seus alicerces —  dado que 
«llades» ms iil|imo verso de I parece uma variante ilógica de ura original 
"Iitiü», rostio na Tctwitniil 7.,0 rríifthn’ rri/iil' v.nà yíji; õirov uvfxivtK w r ’ am) 
rií/f/,. H flo  no mlmoi dn (m a, spüinlo o céu dislu dda»). liavia uma certa
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imprecisão no tocante à relação entre o Hades, o Érebo e o Tártaro, muito 
embora o Tártaro fosse certamente a parte mais profunda do inframimdo. 
A simetria entre o inframundo e o supramundo não era evidentemente com
pleta: a forma do Tártaro não era, normalmente, concebida como hemisfé
rica, e a do céu surge frequentemente complicada pela ideia de que o Monte 
Olimpo a ele se une como morada dos deuses. Uma concepção diferente fazia 
a terra prolongar-se indefinidamente para baixo:

3 Xenófanes fr. 28 ( =  180)

yaírjç fièv róÔe neigaç ãvco nagá noaalv ópãrai 
tjégi TtQoanlá^oVf tò tcárco ô5 êç ãnetqov Invéitm.

(Cf. Estrabão i, p. 12 Cas.)

3 Da terra é este o limite superior que nós vemos aos nossos pés, em 
contacto com o ar; mas a sua parte inferior continua indefinidamente.

É esta uma formulação posterior, mas ainda mais popular que intelectual. 
Em torno da orla do disco terrestre, segundo a visão simplista, corria o 

vasto rio Okeanos. Este conceito teve uma importância considerável no pensa
mento pré-científieo grego, e é discutido na secção imediatamente a seguir.

2. OKEANOS

(i) C om o r io  que circunda a terra , e fon te  de todas as águas

4 Homero li. XVIII, 607 (Hefesto)

èv ôè t í í h i  mna/Ltoio jx íya  aê-évoç 1 Qxeavolo 
ãvxvya nàq nvpiáriqv aáxmç jcvxa twit/toIo.

5 Heródoto IV, 8 ròv Sè ’Qxm vòv Xóytp jj,èv Xéyovai (sc. "S âÀtjvsç) ànò
yÃíov âmzoÂéojv ãg£á/iemv yfjv Tieoi nãanv ôêeiv, êgy<t) òè, ova (bioôemvvat..
(Cf. também id. » , 21; u, 23).

6 Homero //. XXI, 194 (Zeus)

rã ) oéÔÉ xQeixov 5A % eM >ioç iao<paQÍl^Ei 

ovòs  fia&VQQEÍrao fiéya a&êvoç ’Q x ea vo io ,

0 'S 7i£(t Ttávrsç n o x a p o i xa l nãaa  &áXaoaa

x a l Jtãtjai Hgíjvm m l  tpQeíaxa [xaKqa váovaiv.

4 Sobre ele coloca a grande força do rio Okeanos, ;u> longo da cerca
dura extrema do escudo bem trabalhado.
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5 [Os Gregos] sustentam com palavras que Okeanos, que tem a sua 
origem nas regiões onde o Sol se ergue, flui em redor de toda a terra, 
mas não fornecem desse facto uma demonstração concludente.
6 A  ele nem mesmo se compara o nobre Aqueloo, nem a grande força 
de Okeanos de profunda corrente, do qual, evidentemente, dimanam todos 
os rios e todo o mar e todas as nascentes e poços profundos.

Que Okeanos rodeia a superfícíe circular da terra, ainda que os Poemas 
Homéricos o não declarem explicitamente, é o que nos sugerem os passos 4 
(onde o escudo feito para Aquiles é obviamente considerado como sendo 
redondo) e 8, e alguns dos epítetos aplicados a Okeanos —  especialmente 
ãyoQQooç, «que corre para trás» (o que provavelmente significa «que reflui 
sobre si mesmo»). Passos há em Eurípides e em outros autores que mostram, 
do mesmo modo que em Heródoto (5), que a ideia de um Okeanos circun dante 
e circular era amplamente aceita; contudo, um emprego mais livre, como um 
vasto mar exterior, tinha já começado a aparecer ocasionalmente em Homero, 
em especial na Odisseia. O trecho 4 descreve Okeanos como um rio, C esta 
era também uma opinião comummente aceita; frequentes são as referências 
às correntes, ôoaí, de Okeanos. Assim sendo, era provavelmente composto de 
água doce; e 6 descreve-o como nascente de todas as águas, tanto doces como 
salgadas, que estão compreendidas dentro da sua órbita, à superfície ou 
debaixo da terra. A  noção de que a água salgada é simplesmente água doce 
de certo modo temperada pela terra foi geralmente defendida no período 
científico.

A  ideia do rio que rodeia a terra difere dos demais elementos da visão 
popular do mundo no facto de se não basear tão claramente na experiência.
0  céu parece hemisférico e, para certos olhos, impenetrável; por esse motivo 
é chamado «de bronze» e considerado como sendo semelhante ao gelo ou sólido, 
mesmo por Anaxímenes e Bmpédocles. A  terra parece plana, e o horizonte, cir
cular. Contudo, a experiência não pode sugerir tão facilmente que o horizonte 
mais remoto seja delimitado por um rio de água doce. É possível que alguns 
viajantes tivessem trazido noticias de vastos mares para lá do Mediterrâneo, 
mas esses mares seriam salgados. As fontes a borbulhar da terra podem 
sugerir rios subterrâneos, mas esse facto não implica necessariamente a ideia 
de um rio circundante. Força é, pois, admitir a possibilidade de esta con
cepção particular se ter originado nas grandes civilizações fluviais do Egipto 
e da Mesopotâmia, e de ter sido de algum modo introduzida na Grécia, 
onde recebeu uma forma helénica específica. Havemos de ver (p. 89 e s.) 
s|iie a ideia t|ue Tales fazia da terra a flutuar na água foi, por conse
quência, provavelmente importada; e as coincidências de pormenor entre as 
verstVs j.>ie)’,as de cerlos mitos e as versões babilónicas ou hititas provam que
1 íinie|tvO‘"' uao quer da á ifa  cy.eia, <pier de centros etihurais pró
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ximos de povos de língua grega antes da sua entrada na Grécia, tinham já 
penetrado no pensamento grego mesmo ao tempo de Hesíodo, e provavel
mente muito antes. Estas coincidências são discutidas de forma resumida 
a pp. 38 e s. As referências homéricas isoladas a respeito de Okeanos 
como origem de todas as coisas aparecerão também (p. 10 e s.) como alu
são provável a ideias mitológicas não-gregas. Nos relatos babilónicos e em 
algumas versões egípcias, a terra era considerada como estando em vias de 
secar, ou a emergir, «o  meio das águas primevas *. Não é de estranhar que 
uma tal ideia se tenha desenvolvido na Mesopotâmia, onde a terra se formara 
certamente a partir dos terrenos pantanosos existentes entre os dois rios; 
nem no Egipto, onde a terra fértil emergia todos os anos, mal as cheias do 
Nilo baixavam. A  terra que emerge de uma vastidão ilimitada de água pri
meva continuará a estar rodeada de água. Este facto parece fornecer um 
motivo plausível, embora não seguro, para a formação do conceito grego de 
Okeanos. 2 Neste desenvolvimento popular do motivo da água primeva, a 
terra é considerada como solidamente enraizada, uma vez emersa, e a vasti
dão ilimitada da água (que parece ter sido sempre concebida com um limite 
superior, uma superfície) é reduzida a um rio, vasto mas não necessariamente 
ilimitado 3.

1 Cf. a epopeia babilónica da criação, que teve origem, provavelmente no 
segundo milénio a.C.: tabuinha I, 1-6 (Pritchard, A N ET, 60 e s.), «Quando nas 
alturas o  céu ainda não tinha recebido nome, Em baixo a terra firnje ainda não tinha 
sido chamada pelo nome, Nada a não ser o primordial Apsu, que ihes deu o ser, 
(E) Mummu-Tiamat, aquela que a todos deu à luz, Misturando-se as suas águas 
como um só corpo; Nenhuma choupana fora coberta de colmo, nenhum pântano 
tinha surgido ...» (Apsu e Tiamat eram os princípios masculino e feminino da água 
primeva. Por vezes, mas talvez não aqui, simbolizam o peixe e a água salgada, res
pectivamente). No que respeita ao Egipto, cf, e.g. o texto do séc. xxiv a.C, prove
niente de Hciiópolis, AN ET, p. 3: « 0  Atum-Kheprer, tu estavas no alto sobre 
a colina (primeva)...» (O  outeiro primevo foi a primeira porção de terra a surgir 
das águas ilimitadas; estava situado em centros de culto muito diversos, e á simboli
zado pela pirâmide). Veja-se ainda uma outra versão, procedente do Livro dos Mortos 
(na sua forma actual, da segunda metade do II milénio): «Eu sou Atum, quando 
estava sozinho em Nun; eu sou Re nas suas (primeiras) manifestações, quando 
começou a governar aquilo que fizera.» (Atum era o dcus-criador adorado em 
Hciiópolis e equiparado ao deus-sol Re. Nun é a vastidão primeva das águas).

2 Originalmente, ’Qxeavóç era talvez um termo descritivo, não-pessoal, pre
sumivelmente aparentado com o hitita «ugínna», que significa «anel», ou com o 
sânscrito «a-çáyãna-h», que quer dizer «aquilo que rodeia». O seu desenvolvimento 
em figura mitológica, como ocorre por vezes em Homero e em Hesíodo, deve ter 
sido relativamente tardio. Veja-se também M. L. West, Hesiod, Theogony (Oxford, 
1966), p. 201,

3 Okeanos tem uma margem mais distante no episódio (provavelmente
tardio) (los frtfernos n:i Odissvia. e em iíesíodo, onde «para atém <lo Oteanos» 
('/Vyí;:, 2 !“», 7.74, í ‘í'1) s|nei di/»T «a que iicnlmm Itomcm amiierc» (M . IW iv í t )
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O rio circundante estava implícito no mito do Sol, que, depois de atra
vessar o céu com os cavalos e o carro, voga numa taça de ouro em redor da 
corrente de Okeanos e, deste modo, chega de regresso ao oriente precisamente 
antes do raiar do dia:

7 Mimnermo fr. 10 Díehl

’Héfaoç fxh  yàf> utóvov z%Xa%£v fjjxaxa 7távxaf 
ovâé xox’ ãfiTiavaiç yíyvsrm ovâejuía 

mnotaív xs xal aèx&, «set goôoòáxxvÀoç ~'Hòr;
'Qxsavòv TCQohTtow ovQavòv deavafifj- 

xòv fièv yàq dm xvfia (pepeí TtoXvrfoaxoç sivrj ■
KúdXt] ’Hfpalaxov xeS<r̂ v ^XtjXapÉvrj 

XQvaov rtft^evroç, vjzÓjixsqoç, íÍxqov è f  M</)q 
sflôoviF ãf>7iaM(oç %wqov ãq> *EcmsQtôcov 

yaJav êç AHhómav, ha ôrj $oóv ãQfia xai tirou» 
êoxãfj, õ(pf> 'JTòjç •fjQtyévsut fióXr}'

Svffi C 3 te ^ < (rsd* é :> & v  ò% km  f Y jte o íov oç  v loç .

7 A  Hélio coube em sorte mourejar todo o dia, sem jamais haver des
canso algum para os seus cavalos ou para si próprio, desde que a Aurora 
de róseos dedos, abandonando Okeanos, sobe ao céu; pois a ele trans
porta-o através das ondas o leito encantador, côncavo e forjado pelas 
mãos de Hefesto, de ouro precioso e alado; velozmente o transporta a 
dormir à superfície das águas, desde a morada das Hespérides à terra 
dos Etíopes, onde o carro veloz e os cavalos se detêm até chegar a Aurora, 
filha da manhã; então sobe para o seu carro o filho de Hipérion.

Este pormenor (sobre ele veja-se também Estesícoro fr. 8, 1-4 Page) 
não é mencionado em Homero N o  Egipto, acreditava-se que o Sol viajava 
de ocidente para oriente num barco, através das águas subterrâneas, e esta 
crença pode ou não ter estado na origem da versão grega. Contudo, é pos
sível que a escolha de uma taça ou tigela se baseie na forma redonda do 
próprio Sol, e sugira uma tentativa de explicação mais empírica e não total
mente mitopoiética. Em Heraclito (224), o próprio Sol é descrito como uma 
tigda côncava cheia de fogo, e foi provavelmente uma explicação popular 
deste tipo que deu origem à concepção mais pictórica do Sol como auriga.

! O Sol iTKtie-sc (/<■ Okeanos (o.g. II. vn, 422), mas não há sugestão alguma 
ilr í|mtii|ifc*j' ospà-ic <íe mtvt\ <) aperfeiçoamento <iri ideia tio Sol a vogar em redor 
<!f i ífcamns pitolin -.íit jmV;- IminrrH'ii. Na iht. n, o Soí vai para dehaixo da terra, 

pioviivHmtMiH'. iifKMtin kíkihIuii rir sc As rxirrliis rn» Homem



hanham-se no Okeanos (e.g. //. v, 6; xvm, 489); dificilmente podem todas elas íer 
barcos, e seria possível conceber a ideia de irem através de Okeanos e passarem por 
baixo da terra, embora tais pormenores não careçam de ter sido visualizados.

(ii) Okeanos como fonte ou origem de todas as coisas

Homero II. XIV, 200 (repetido era XIV, 301. Fala Hera)

eijLU yàç âfOfiévf) TtoP̂ vtpóçlÜov TieÍQara yaírjçy 
’’ÜKeavóv rs d-pãv yéveetv x<à Trj-âvv ...

9 Homero II. XIV, 244 (Fala Hipnos)

ãÃÀov fiév xev íyoiytt $m>v aieiysverm>v
o um xmmmfemju, yjú âv noxap.oío QÉeÕQa 
’Qtcsavov, õç neq yévmiç návtsam xÉtvxtar 
Zrjvòç (f ovx ãv êydyye K qovÍovoç Saaov woí/trjv 
nvM Kaxmvr]mu(i, «Ve pifj aèróç ys ueXeÍ oi,.

8 Pois eu vou ver os limites da terra fecunda e Okeanos, progenitor 
dos deuses, e Tétis, sua mãe ...
9 A um outro dos deuses sempiternos eu adormecê-lo-ia facilmente, 
mesmo que das correntes do rio Okeanos, que tudo gerou, se tratasse; 
mas de Zeus, filho de Crotios, eu não ousaria aproximar-me, nem ador
mecê-lo, a menos que ele mesmo mo ordenasse.

Na secção anterior, apresentámos um esboço da versão usual de Okeanos 
cm Homero. Nos dois últimos trechos, a descrição de Okeanos como origem 
dos deuses (8) e de todas as coisas (9) é única c inesperada, além dc ultrapas
sar em muito o que estava implícito em 6. De notar é. que, afora o episódio 
particular em que ocorrem estes dois passos, a Atòç fbtártj ou Zeus enganado 
por Hera (li. XIV, J 53-360, e XV, init,}, quase nada há em Homero que 
possa ser razoavelmente interpretado como especificamente cosmogónico ou 
cosmológico, isto é, que ultrapasse a admitida linha-limite do que foi deno
minado visão popular do mundo. Mesmo deste episódio não há muito a 
extrairl. Efectivamente, desde que se admita uma ligeira singularidade de 
expressão, pouco há nele que não possa ser explicado sem o recurso a inter
pretações cosmológicas. Essa mesma conclusão pode aplicar-se a Okeanos:
8 e 9 não necessitam de ter uma implicação maior que a de que o rio Okeanos 
é a fonte de toda a água doce (como em 6); a água é necessária à vida, conse
quentemente, a vida deve ter-se originado, directa ou indirectamente, a partir 
de Okeanos. Tal Íacío não explicaria a sua paternidade cm relação aos deuses 
em H, mas qm- podia ser uma ampliação potHica, o que acarretaria lamhéin

%
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a restrição da aplicação de návrwai, em 9, aos seres vivos e à vida das plantas. 
Contudo, poder-se-ia pressupor uma vez mais a mesma espécie de liberdade 
poética. Força é admitir, no entanto, que as referências, se assim as interpre
tarmos, seriam despropositadamente abreviadas e produziriam um efeito um 
tanto bizarro.

1 Nomeadamente, 14 (a Noite); II. xv, 189-93 (a divisão do mundo rntre 
Zeus, Posídon e Hades); lt. xiv, 203 e s ., 274 ( =  xv, 225), 279 (únicas referências 
homéricas a Cronos, aos Titãs e ao Tártaro, se exceptuarmos dois importantes passos 
no canto VIII, 11. vtii, 13 e ss., e 478 e ss.); II. xiv, 271; xv, 37 e s. (duas das quatro 
referências em Homero à Estige como juramento dos deuses). Os dois últimos casos 
podiam ser considerados como interpolações com afinidades hesiódícas, embora 
não procedam de nenhum dos poemas de FEesíodo que conhecemos.

Para Platão e Aristóteles, pelo menos, os trechos 8 e 9 apresentaram-se 
certamente com alguma relevância cosmológica.

t0 Platão Teeteto 152 E ... "Ojjirjooç, < ô ç >  zmwv « ’Qxeavóv xe êe&v 
yévmiv hw, p,r(xêqa Trjdvv» návra EÍgrjxsv íxyova Qorjç xs xai xivrjamyç. 
(Cf. também 12).

11 Aristóteles M el. A 3, 983 b 27 (continuação de 85) efal òè riveç ot m l  
xovç TtafmaXaíovç m t noXis noò xrjç vir» yevéaeojç xai jtQthxovç ^eoXoyrjGav- 
taç o$t(üç oiovxai (sc. ãajceç OaMjç) jrept xfjç çpvaemç vnohxpRir ’Üxmvóv  
r« yàf) xai Trjdvv ènoírjaav xfjç yevéasmç naxêqaç xai xòv õqxov xiõv êe&v 
ftòtoQf xrjv xalovfiévrjv vjt avxfúv Sxvya xiãv ttotrjxmv tiftimxaxov ftèv yàq 
xò nçmfiúxaxov, Sqkoç ôè xò xtfiKÓxaxÓP êcrxiv. (Cf. também 15).

10 ... Homero, que, ao dizer «Okeanos, progenitor dos deuses, e a 
mãe Tétis», declarou que todas as coisas têm origem no fluxo e no movi
mento.
11 Há quem suponha que os mais antigos e, por certo, primeiros teó
logos, muito anteriores à presente geração, formularam a mesma hipó
tese (íc . que Tales), pois fizeram de Okeanos e de Tétis, progenitores do 
que nasce, e do juramento dos deuses, a água —  a que os próprios poetas 
chamaram Estige: é que o que é mais antigo é o que merece maior- vene
ração, e o que é mais venerável é empregado como juramento.

Fi evidente que Platão, em 10 e em outros passos da sua obra3 não fala 
inteiramente a sério ao considerar Homero como precursor da ideia de fluxo, 
concepção atribuída a Hcraclito; por isso não podemos ter a certeza do exacto 
valor poi de mnlcrido ao passo homérico sobre Okeanos, Aristóteles, como 
o óbvio, levon n a sério <• a aniÍKfiidadi: posterior, conliatia na smi autoridade.
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aceitou Okeanos e Tétis como representativos de uma teoria cosmogónica 
primitiva, visto Eudemo ter citado o mesmo passo (evidentemente na esteira 
de Aristóteles em 11) na sua história peripatética da teologia

1 Segundo sabemos peia discrepância do escritor neoplatóníco Damáscio na 
última frase de 16. Cf. Filodemo em 17 e Atenigoras 18, p. 20 Schwartz (D K  I B 13); 
Plutarco de ís. et Osir. 34, 364 D, vai ao ponto de admitir que Homero, bem como 
Tales, deve ter recebido a ideia do Egipto.

Tem-se admitido com frequência que há uma outra e mais antiga cate
goria de testemunhos referentes à importância cosmogónica de Okeanos, 
nomeadamente a poesia órfiea primitiva:

12 Platão Crátilo 402 B ... ãxme-Q aê "Oftrjgoç «.’Úmavóv rs &eã>v yévw ív» 
<ptjmv ««a i jtrjTÉQa Tijâvvyy olftai ôè >cai'Hmoôoç. Myet ôé jtov uai ’Ogtpsvç rm

^Queavòç nQÕnoç xaÃÀÍQQOoç fjQÍ;£ yáfioio,
Sç qo, Haatyvtfrrjv ófiofirjroQa Trf&vv ônvitv.

13 Platão Timeu 40 D-E ... nBiarêov Ós xoíç elqrjKÓmv ê(mQoa^evf ènyóvoiç 
ftèv &E&V oiaiv, (oç íipamiv, mup&ç òé utov xovç ye avrwv Ttçoyóvovç fiôóaiv  
... lY jç  r e  xal Ovgavov Ttatòeç ’íitcsavóç te. nal Trj& vç f.ysvéadrjv, to v tm v  

í5è 0ÓQxvç Kqóvoç tb xm "P m  xal õooi pera rovratv ...

12 ... como diz Homero, uma vez mais, «Okeanos progenitor dos 
deuses, e a mãe Tétis»; e penso que também Hesíodo. Também Orfen 
afirma algures que «Okeanos de bela corrente foi o primeiro a iniciar os 
casamentos, ao desposar Tétis, sua irmã pelo lado materno».
13 ... devemos acreditar naqueles que primeiro falaram, naqueles que 
foram, segundo as suas próprias palavras, progénie dos deuses, e que, 
suponho eu, devem ter conhecido bem os seus próprios antepassados: 
... Okeanos e Tétis eram filhos de Ge [terra] e de Urano [céu], e seus 
filhos foram Fórcis, Cronos, Reia e seus companheiros ...

Mas os dois versos órlicos citados em 12, apesar de plenamente estabe
lecidos ao tempo de Platão, nem sequer devem remontar ao século sexto a.C. 
(veja-se, contudo, mais adiante, pp. 24 e ss., para novos testemunhos de 
crenças «órficas» relativamente antigas). Em qualquer dos casos, o ponto de 
vista por eles expresso não apresenta necessariamente uma grande diferença 
do da Teogonia de Hesíodo —  conforme Platão possivelmente se deu conta. 
Nesses versos, Okeanos, Tétis c os demais Titãs nasceram de Gaia e llrano 
numa fase relativamente tardia do ponto de vista da produção cosmogónica.



mas é no seu tempo que tem início a reprodução regular, por meios bissexuais, 
de figuras inteiramente individualizadas (em oposição aos componentes do 
mundo, como o Tártaro ou o Ponto). O trecho 13, cuja expressão «progénie 
dos deuses» mostra que Platão está a descrever uma ideia órfica, indica que, 
segundo essa visão, Okeanos e Tétis foram os pais dos Titãs (entre os quais 
se inclui o par Cronos e Reia, teogonicamente fundamental) e não seus coevos, 
como na Teogonia. É esta, provavelmente, uma outra razão para o tcqõítoç 
nos versos órficos de 12: Okeanos e Tétis constituem o primeiro par comple
tamente antropomorfizado, anterior sequer a Cronos e Reia. Hesíodo atri
buíra menos importância a Okeanos do que seria razoável esperar, em vista, 
sobretudo, dos bem conhecidos passos homéricos 8 e 9; por isso, é provável 
que as versões órficas tenham corrigido a versão hesiódica até ao ponto de 
situarem Okeanos e Tétis uma geração antes dos Titãs.

Não há provas que demonstrem a existência na Grécia, numa data 
relativamente recuada, de uma doutrina sistemática referente à prioridade 
cosmogónica de Okeanos. Hesíodo não fornece indicação alguma dela, e as 
conjecturas posteriores baseiam-se, segundo parece, em dois passos homé
ricos excepcionais, que nos foram legados como única prova directa de qual
quer teoria cosmogónica do género. É possível que esses passos não preten
dessem significar mais do que a essencialidade da água para a vida, muito 
embora um tal conceito fosse bastante de estranhar. Vimos já, na secção (i), 
que a ideia de um rio Okeanos circundante pode bem ter sido adaptada de 
crenças egípcias ou babilónicas. Dessas crenças fazia também parte a ideia 
de que o mundo se originou a partir da água pri meva (veja-se n. 1 na p. 6); 
os passos homéricos isolados podiam, por conseguinte, ser uma referência a 
esta suposição básica, originária do Próximo-Oriente. O conceito do rio 
circundante tinha sido, evidentemente, assimilada pelos Gregos numa data 
muito mais antiga.

3. A NOITE

(i) Em Homero

14 Homero II. XIV, 258 (fala Hipnos)

... xaí y.é [ i  ãiazov <j.7t aÍ§ÉQOç e/í/JaAs TT.órcq) (,«*. Zséç) 
ri (j.7) Nv$ ò(J.rjXsiga êmy» èoátoas m l âvôgãv' 
vrjv íxófirjv cpevymv, <5 òè navm ro %o>óuHváz tibq- 
ãÇrxo yà(> /.ifj Nwxti, #ofj cmo-d-v/iia t.QÒm.

14 ... v j/cusl ler mc-ia i.utçado do aither ao mar, para Wmgc d;t vista,

■.c- Noik\ domnmdnia do;; deuses e tios homeis1:, mr nstu livesso salvo;

1i
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para ela vim a fugir, e Zeus deteve-se, apesar de encolerizado; pois 
receava fazer alguma coisa que desagradasse à Noite veloz.

É este o único passo dos Poemas Homéricos em que a Noite surge com
pletamente personificada. Uma vez mais, tal como nos dois passos especiais 
respeitantes a Okeanos, também este ocorre no episódio do Engano de Zeus; 
e uma vez mais há uma invulgar implicação de poder ou prioridade especiais 
entre os deuses. O respeito de Zeus para com a Noite, neste ponto, é certa
mente estranho e sem paralelo algum em Homero e em Hesíodo. Em face 
de interpretações posteriores, tal facto podia sugerir que o poeta deste episódio 
conhecia alguma história referente a Nyx como figura cosmogónica, Não 
obstante, a referência é isolada, e é possível que não seja mais do que um 
desenvolvimento poético da ideia implícita na frase Nv£ ôjrqraqa Qeãv, 
«a Noite, dominadora dos deuses»: até os deuses são vencidos pelo sono, 
por isso mesmo, o a bem dizer todo-poderoso Zeus hesita em ofender a Noite, 
mãe do sono, com receio de que ela o possa subjugar nalguma ocasião menos 
oportuna.

(ii) Um conceito cosmogónico arcaico segundo Aristóteles

15 Aristóteles Met. N4, 1091 b 4 ... oí òè noi?]tai. o í ãçiyaíot, ravrr] ôjxoútiç, 
fj (iamXevtiv uai ã(j%eiv cpaoiv ov rovç tiqwtovç oíov Nvxra  nal Ovúavàv í) 
Xáoç )'} ’Qxmvóv, àXÀà xòv A ta. (Cf. Met. A6, 3071 b 27 oí ê-F.oXéyoi oí 
m  N vktòq yrwGnneç: e ainda ibid. 1072 a 8.)

15 ... Semelhantemente, os antigos poetas, quando dizem que não são 
as primeiras figuras (como por exemplo a Noite e Urano ou o Caos 
ou Okeanos) que governam e reinam, mas Zeus (Cf, ... os teólogos que 
os fazem nascer da Noite.)

Aristóteles, pois, admitia que tinha havido poetas e teólogos que colo
cavam a Noite «em primeiro lugar», ou que faziam deia a mãe dos deuses. 
É bem possível que ele tivesse tido em mente o passo homérico, 14; mas este 
por si só dificilmente poderia ter dado motivo a que ele tivesse incluído a Noite, 
e parece provável que no seu pensamento estivessem em parte os versos «órficos» 
(sobre eles veja-se 30, (2) e pp. 27 e ss.) e também as cosmogonias pós-hesió- 
dicas, compiladas sobretudo nos séculos sexto e quinto, e que serão descritas 
em (iii). Nelas, a Noite, que foi criada numa fase muito antiga (embora 
sem ser a primeira), segundo a versão cosmogónica de Hesíodo (31), e que 
foi associada a Gaia, a Okeanos e a Úrano, em outras referências mais ocasio
nais da Teogonia (20 e 106 e s.), é elevada à primeira de todas as fases, o »  
sozinha ou juntamente com outras entidades, o Ar ou o Títrlaro. I1' natural
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que tanto o Dia como a Noite nascessem logo após a separação do Céu e 
da Terra, para ocuparem o espaço originado entre ambos.

(üi) A Noite nas cosmogonias atribuídas a Orfeu, Museu e Epiménides

16 Damáscio de principiis 124 (D K  1 B 12) r) Ôè jr.aoà xq> IleQtTmr-tjXtxq} 
Evô^ifito àvayt;yQajj,pévri mç xov ’OQipêcoç oikfa •dsoXoym nãv rd vorjxòv 
êatónipev ... ãsiò ôè rrjç Nvxxòç êjtoajfjaxo xrjv àoy/jv, â tf fjç xai ''OfWjçoç, 
ei xai firj avvexV Ttsxoírjxai vrjv yeveaXoyíav, ÍGxrfotv ov yào ájioòe.xxlov 
Evò^/xov Xéyovxoç oxi <mò >Qxeavov m l Trj&voç &Q%&xat ...

17 Filodemo de pietate 47 a (D K  3 B 5) év ôè xoíç elç 5 Empevíòrjv 
(sc. ãvcupeçofiévotc; êjieatv) è ( 5 Aéçoç xai Nvxxòç xà návxa ovovffvm, <akrjieq 
x a l>  aO(XfjQoç <â7to<pal>vex’ sQxeavòv èn TrffHhç xovç fteoix; yevvãv ... 
(Cf. também 27).

18 Filodemo de pietate 137, 5 èv tuév xiaiv éh N v k ròç xai To q x <íq o v  

Xéysxai xà 7iávxaf èv Ôé xiaiv "A iôov xai Ai&égoç' ó ôè xr/p Ttxavopa%íav 
yçáfaç AWêçoç (prpív, ’AxovcfíXaoç Ôè èx Xáovç nfxbxov xãXXa' èv ôè 
toÍç âvatpeQOfiévoiç d ç  Movomov yéyçcaixcu. TdgxaQOV ztfxoxov < x a i  N >énxa .

16 A teologia atribuída a Orfeu pelo pcripatético Eudemo nada disse 
sobre o todo inteligível ... ele, porém, estabeleceu o comcço a partir da 
Noite, sendo dela também que Homero (embora não descreva a sucessão 
das gerações como contínuas) estabelece o começo das coisas, pois não 
devemos concordar com Eudemo, quando diz que Homero começa por 
Okeanos e Tétis ...
17 Nos versos atribuídos a Epiménides, todas as coisas se compõem a 
partir do Ar e da Noite; do mesmo modo que também Homero declara 
que Okeanos fez de Tétis a mãe dos deuses.
18 Em algumas fontes se diz que todas as coisas provêm da Noite e do 
Tártaro, e noutras, do Hades e do Aither; o autor da Titanomaquia diz 
que elas provêm do Aither, e Acusilau, que as demais coisas provêm do 
Caos, que foi o primeiro; ao passo que nos versos atribuídos a Museu 
está escrito que o Tártaro e a Noite foram os que primeiro existiram.

As cosmogonias órficas serão discutidas no § 4; entretanto, o passo 16 
mosira qite Fudcmo não explicou a prioridade órfica da Noite como estando 
n;i dependência do passo homérico, 14 por considerar que Homero atri
buía uma manifesta prioridade cosmotógica a Okeanos e a Tétis (8, 9). Os 
l>aw;<>s 17 <• 18 confirmam que íiavia relaíos poéticos, compostos provável- 
mente nas fiuitis do séeulo sétimo ou no sexto a.C. (que incluíam, talvez.
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poesia «órfica», cf. 30, (2)), que faziam da Noite (associada ao Aer ou ao 
Tártaro, ambos com a ideia implícita de escuridão) a origem do mundo. 
Contudo, se exceptuarmos ’Atjg  em «Epiménides» 2, todas as demais figuras 
cósmicas implicadas podem ser encontradas na cosmogonia hesiódica pro
priamente dita (31); e até mesmo ’ArtQ, com a ideia de brama e escuri
dão, mais do que a de matéria transparente a que chamamos «A r», é um 
elemento da descrição hesiódica, embora não atinja o grau de personi
ficação —  assim, na segunda fase da geração, antes da Noite vem o brumoso 
Tártaro, 7'áomoú t ’ tjegóevra (veja-se, contudo, p. 30, n. 1). Quando, pela 
referência de Damáscio a «Epiménides» em 27, vemos que a Noite e o ’Arjo 
geram o Tártaro, surge-nos a impressão de que esses autores se moviam 
estritamente dentro dos limites da formulação hesiódica ■—  pelo menos até à 
produção de um novo (pp. 21-24). Outro tanto acontece com Museu 3 e 
Acusilau 4, segundo o passo 18.

1 A  importância da Noite para os Órficos é confirmada pelo papiro Dcrveni (30). 
Muito mais tarde, as Rapsódias Órfkas (veja-se p. 30, n. 1) descreveram-na como 
uma figura de grande importância, quase igual a Fanes-Protógono e sua sucessora: 
19 Proclo no comentário a Platão Crâtilo 396 B (fícrn fr. 101) a^fjjaQov
õ’ ãQideíxETOv do )réf>eaaiv j tyfjxe Nvxróç, <tv’ £%>)> flacftMjíòa rifírjv. ( [Fanes] 
colocou o seu famoso ceptro nas mãox da deusa Noite, para que ela tivesse a prerrogativa 
de reinar.)

1 A  cosmogonia c teogonia em hexâmetros atribuída a Epiménides não era 
provavelmente obra sua (como Fiiodemo evidentemente suspeitou), mas, mesmo 
assim, é possível que se tivesse originado no século sexto a.C, Também Damáscio 
afirmou que Aer e a Noite eram os primeiros princípios para Epiménides, e deu 
Eudemo como fonte desta afirmação (27). Por conseguinte, Filodemo, que tam
bém deve ter confiado na história-padrão de Eudemo sobre a teologia, fornece, 
em 17, uma confirmação mais antiga da fidedignidade de Damáscio.

3 O nome de Museu, diseípuio mítico de Orfeu e autor epóràmo da literatura 
oracular, teve tendência para se ligar a toda e qualquer espécie de versos relativos 
ao Além —  incluindo, evidentemente, um poema teogónico como o atribuído a 
Epiménides. Os finais do século sexto a.C. são um plausível terminus ante quem 
para tal poema e atribuição: compare-se com o caso de Onomácrito, que, segundo 
HeródoÉo vil, 6 (D K  2 B 20 « ),  foi banido de Atenas por Hiparco, quando, por lhe 
ter sido confiada a tarefa de coleccionar e ordenar os oráculos de Museu, se descobriu 
que entre eles havia incluído um espúrio.

4 Acusilau de Argos (finais do século sexto ou início do quinto a,C.) foi um 
genealogista que muito provavelmente elaborou uma relação sumária, e evidente
mente não-originat, dos primeiros antepassados, se bem que parte do material, que 
lhe fora atribuído, tenha sido posteriormente considerado suspeito. Segundo Damáscio 
(D K  9 B 1), Acusilau reordenou parcialmente as figuras hesiódicas posteriores ao 
Caos, Contudo, é um autor que pouco ou nada interessa para a história do pensa
mento pré-socrático, e mal faz juz ao espaço que lhe é concedido em DK.

Possível c inserir neste ponto um» nova observação. Depois do episódio 
<ln «lerrola dos Titíix na vem imiii série <k‘ passos (7.VI-8I4)), isljj.mis
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dos quais, peio menos, são aditamentos ao texto «original»; trata-se de cur
tas variantes de descrições aparentemente destinadas a melhorar as referên
cias ao inframundo. Se é este o caso, elas pertencem, quando muito, à última 
parte do século sétimo, se bem que os começos do século sexto se nos afigurem 
um período mais provável para a sua composição. Assim, em 2, que é 
indubitavelmente de Hesíodo, a Noite cinge a «garganta» do Tártaro, e por 
cima estão as raízes da terra —- em si mesma provavelmente uma concepção 
genuinamente primitiva. Mas em 34 (q.v., com discussão a pp. 35 e ss,), esta 
concepção é mais desenvolvida, e as origens e limites de todas as coisas 
encontram-se localizadas na vastidão do ventoso abismo, que é, provavel
mente, uma expeeificação tardia do Caos do verso 116 (31); as moradas da 
noite escura estão, segundo se diz, neste %áafia ou à volta dele. É fácil de 
ver que esta linha de pensamento podia conduzir à elevação da Noite para 
representante do estado original e incipiente das coisas, Na  versão cosmo- 
gónica original (31), a Noite surge numa fase inicial e importante; a tendência 
para dar uma nova ordem às figuras hesiódicas data já, como antes se disse, 
tio século sexto (provavelmente); Homero forneceu um elemento de obscuro 
estímulo para uma ulterior elevação da Noite; e as reelaborações adicionais 
do quadro hesiódico do inframundo propenderam para uma reinterpretação 
do Tártaro e da Noite como formas locais de um Xáoç gerador. Os novos 
testemunhos óríicos (p. 26 e s.) apoiam, de algum modo, a opinião emitida 
por Aristóteles em 15, mas mesmo assim, não nos parece haver, até ao 
momento, um indício suficiente de que a ideia de uma prioridade absoluta 
tia Noite tenha ocorrido bastante cedo, ou numa forma suficientemente inde
pendente, para ter exercido uma grande influência no pensamento cosmo- 
gónico quase-científico.

4. COSM OGONí AS ÓRF1CAS

Algumas variações na cosmogonia foram atribuídas aos *Oq<pmoíf 
«<írlicos». Estes têm sido descritos como indivíduos que, reunindo, por um 
í;uSo, elementos procedentes do culto de Apoio KaêáQatoç, o purificador, 
<• d;i,s crenças trácias sobre a reencarnação, por outro, pensavam que a alma 
jiodi;t sobreviver, se se mantivesse pura, e, para ilustrar esta teoria, elabora- 
i.nii nm:i mitologia parcialmente individual, com Dioniso por figura domi- 
musle. ( )  irácio Orfeu, com a sua pureza sexual, os seus dotes musicais e o 
•i ií ijoui de profecia após a morte, representava a combinação dos dois ele- 
niniln:;; inis crenças órlicas foram registadas em narrativas sagradas, os 
iitiol ÁfiyiH Ora, cski designação seria certamente válida, digamos, para o 
.<'i iilo  ti*irnii> a C mas f.nimlo U-sn sido a controvérsia quanto à determina-'
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ção de uma data mais recuada para o aparecimento de uma classe distinta de 
indivíduos com crenças desta espécie, próprias e bem definidas. Segundo uma 
opinião, bem representada por W, K. C, Guthrie no capítulo X í de The 
Greeks and íheir Gods (London, 1950), a doutrina órfica estava já definida 
nos livros sagrados, no século sexto a.C. Uma opinião totalmente diversa 
foi apresentada por Wilamowitz e, mais claramente, por I. M . Linforth, em 
The Arts o f  Orphem (Berkeley, 1941), que analisou todos os textos existentes, 
em que se faz menção a Orfeu e aos Órficos, e demonstrou que, pelo menos 
até 300 a.C., a designação «Órfico» se aplicava a toda a casta de ideias rela
cionadas com praticamente qualquer espécie de rito (rsÃsrtj). Escritos houve 
que foram atribuídos a Orfeu, bem como, certamente, a Museu e a Epimé- 
nides (vejam-se pp. 13 e s.), desde o século sexto a.C.; Heródoto teve conhe
cimento de Órficos e Pitagóricos que, no século quinto, compartilhavam de 
um mesmo tabu; vendedores de oráculos e de dispensas órficas eram familiares 
a Platão, e as «chamadas narrativas órficas», a Aristóteles. Mas ao corpus 
da literatura sectária própria (da qual se conhecem descrições do Hades, 
narrativas teogónicas e cosmogónicas, hinos, etc.) não se pode atribuir, na 
sua maior parte —  assim o demonstrou Linforth — , uma data anterior ao 
período helenístico, e na sua forma actual pertence principalmente à época 
romana. É possível, como sustentou Linforth, que não tenha havido um con
junto de crenças exclusivamente órficas no período arcaico. N o  entanto, 
Orfeu começou por essa altura a ser considerado como santo patrono dos ritos 
e dos aspectos rituais da vida e da morte; e o seu nome, bem como o do seu 
lendário discípulo, Museu, ficou associado à literatura teogónica deste período. 
Crenças acerca da rcencarnação estavam a tornar-se correntes no mundo 
grego, particularmente nas suas orlas, e alguns partidários dessas crenças 
designavam-se a si mesmos ’Ogiptmí, assim como Bacantes, por alturas do 
século quinto. A  formação de uma seita exclusiva, com um conjunto defi
nido de literatura sacra relevante, estava então a começar, como se confir
mará nas pp. 24 e ss.; outros elementos são, temos-quase a certeza, de origem 
mais tardia, e não raro mostram ter conhecimento dos pormenores do culto 
e iconografia orientais l . Alguns desses aspectos serão considerados a seguir.

* É bem possível cjue o Tempo, X qóvoç, como figura cosmogónica primária, 
derive da hipóstase iraniana Zvran Akarana (tempo infindável). Mas este conceito 
iraniano encontra o seu mais antigo testemunho numa referência grega dos finais do 
século quarto a.C., feita por Budemo, segundo uma referência de Damáscio, e não 
há razão para pensar que tivesse sido formulado já  no período grego arcaico. No 
Tinteu de Platão, o «Tem po» é um conceito cosmogónico elaborado; foi, além disso, 
personificado, provavelmente como etimologia de Cronos, por Ferecides de Siros, 
no século sexto, embora não com um significado abstracto profundo (veja-se n. I 
na p. 23 e n. 1 na p. 53). A  sua proveniência orientai, nas versões óriicas, é indicada 
pela forma concreta que apresenta: unia serpenie ahda e poliaMaln. Tais monsíros
iiiiiltipailidos, distintos de fimlasias Nimplrs com** tvninuros, léin lansilr
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rísticas orientais, principalmente de origem semítica, e começam a surgir na arte 
grega por volta de 700 a.C. Foram, decerto, extremamente populares como elemento 
decorativo durante o sécuío sétimo e primeiro quarteí do sexto, (Também a arte 
minóica tinha tido já os seus monstros, sobretudo divindades com cabeça de cão 
e outras criações teriomórficas relativamente simples.) Que, nas suas representações 
gregas, a configuração do Tempo como serpente alada é muito posterior ao período 
orientali/ante da arte, é o que sugere principalmente a identificação de uma abstrac
ção com tal forma. Este facto manifesta uma certa relação com formas orientais 
de pensamento (em particular, assírias e babilónicas) bastante complexas —  algo de 
muito diferente do mero empréstimo de um motivo pictórico, ou até da assimilação 
de uma forraa mítica inteiramente concreta. Semelhantes extravagâncias de imagina
ção encontraram pouca ressonância na mentalidade grega anterior ao período hele- 
nístico,

VERSÕES NEO PLATÓ N IC AS B E  COS1MOGONIAS ÒRFICAS

Os Neoplatónicos tardios (séculos quarto a sexto d. C.), e em particular 
Damáscio, com as suas longas e esquemáticas alegorizações de narrativas 
mitológicas anteriores, são a fonte mais copiosa das versões óríicas respeitantes 
à formação do mundo. Estes escritores são mais fidedignos do que parece à 
primeira vista, já que uma grande parte das suas informações foram hauridas 
em compêndios da vultosa história peripatética da teologia, composta por 
Eudemo. Num que outro caso, é possível trazer à colação fragmentos de 
poesia óríica tardia para confirmar pormenores das descrições neoplatónicas, 
fastidiosamente difusas —  e que, por isso mesmo, esquematizamos mais 
adiante, em (ii) e (iii) —  e expressas na terminologia peculiar dessa escola. 
Subsistem quatro versões de uma cosmogonia especificamente designada de 
óríica.

(i) Derivação a partir da Noite

Damáscio, no excerto 16 (q.v.), declarava que, segundo Eudemo, «a  teo
logia atribufda a Orfeu ... fez, da Noite, a origem das coisas». De acordo 
com as Rapsódias l , a Noite era filha de Fanes (veja-se n. 1 na p. 14 e ti. 3 
na p. 19), e este descendente de Chronos *. Foram-lhe concedidos por Fanes 
poderes proféticos, sucedeu-lhe como governante e parece que, de uma 
maneira ou de outra, deu à luz, pela segunda vez, Gaia e Urano 2. O carác
ter secundário e repetitivo desta produção do céu e da terra, e a evidente 
intenção de converter Fanes em criador definitivo do mundo, sugerem que a

* th'vitb a .vrr impossível distinguir, no ortografia portuguesa vigente, o X  do K  do 
>tlfttiwftí vtrtin>-tw\ forçud<hs a adoptar esfa grafia para distinguir XyóvtK [ Chronos\
• 'Ivmpi*" ác « . t ' t : íT., |> cx(1 n. I ihi j>, N.T.



18

prioridade eosmogónica da Noite (distinta da sua posição incontestável como 
figura veneranda entre os deuses) é neste caso principalmente o resultado do 
carácter derivativo e sincrético da teogonia órfica.

1 As chamadas Rapsódias Órficas (leçot Áóyoi, iv  (ktyicpêimç; xÿ segundo a 
Suda s.v. ’Og<psvç), de que subsistem muitos fragmentos (Kern, frr. 59-235), prin
cipalmente por intermédio de citações em obras neoplatónicas, são uma compilação 
tardia de hexãmeíros, cuja data de composição é variáveí. A  maior parte deles é 
pós-heteníst.ica e muitos são ainda mais tardios. Contudo, o papiro Derveni (30) 
demonstra que alguns procedem do sécuio quinto ou até mesmo do sexto a.C. 
Não obstante, nenhum outro autor, antes do pieno período cristão, parece ter ouvido 
falar da maior parte deles, e parece altamente provável que a sua elaboração mima 
Ilíada órfica não tenha sido empreendida antes dos séculos terceiro ou quarto d.C. 
E certo que crenças genuinamente arcaicas podem bem ter sido incrustadas em 
alguns desses versos, compilados, que foram, tardiamente.

2 20 Raps. Órf, fr. 109 Kern (proveniente de Hérmias) (Nv£) fi õé náfav 
lu táv t e  x<tl OvQavòv EÛQVV f,Tixte  / ôst$êv r ’ iS ifpavãyv <paveQOVÇ oí x elal yevs&XrjV. 
(E  ela [ a N oite ] de novo dava à luz Gaia e o vasto Úrano, e de invisíveis os tomou 
visíveis, e revelou quem eles eram por nascimento), Mas Fanes já tinha criado o 
Olimpo, o Soi, a Lua e a Terra (frr, 89, 96, 91-3, 94 Kern, provenientes das Rapsó
dias), e pressupostamente também o céu.

(ii) «/f teologia órfica usual»  nas Rapsódias

21 Damáscio de principiis 123 (D K  1 B 12) èv jxàv zoívvv ralç yeyofié- 
vatç xamai.ç * Payxpôúuç 'ÜQfpiHfãç r/ ê-mkoylu fjô<•; r/ç èanv rj Jieoi xò vor/róv, 
Pjv jtm oí (pt,Àóao(poi ôte.Qfifjvnvovaiv, ãvrl ftèv rfjç [iiãç rã»- ôÀtov ãQ%fjç ròv 

X qóvov xt&êreç ... (a descrição completa, que se pode ver em DK, é longa e 
encontra-se expressa numa difícil terminologia neoplatónica. Damos a seguir, 
cm esquema, o essencial dela:

^  AhWjQ j
A’povoe |1 (páv2 [ou àoyrjç %trúv, —* 0áwyç3

Xáoc I ou veipéXtj] f-~ Mfjrtç,
’HoDeejtaToç] )

... rotmhrj /itèv rj avv/f&rjç 'OQcpixrj ■&soÀoyía.

21 Esta é, pois, nestas Rapsódias Órficas, tal como se conhecem, a 
teologia referente ao intelegível; também os filósofos a expõem, colo
cando Chronos no lugar de princípio único de todas as coisas ...

y  Aither j
(Chronos ...... - ....  ■1 —* ovo 2 [ou túnica alvinitente, -* Fanes J

^  Caos { ou nuvem] [~ Métis,
Fricepeu})

...I Ta é a teologia órfica usual.
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1 Cf. 22 Raps. Órf. fr. 66 Kern (proveniente de Procio) A W éqq. tuèv Xgóvoç 
olixoç ãytjQaoç âqrihtófiijTtc / yeívazo, xai ftéya yáapa neX&fH&v êvên uai êvtía, (Este 
Chronos, que não envelhece e cujos desígnios são Imperecíveis, criou o Aither, e um enorme 
e prodigioso abismo aqui e além.) Siriano (fr. 107 Kern) apresentou também o Aibter 
e o Caos como segunda fase, mas depois de «o  único e bom» como primeira.
O ftéya %áapa provém directamente de Hesíodo Teogonia 740 (34).

2 Cf. 23 Raps. Órf. fr. 70 Kern (proveniente de Damáscio) ênstr,a ô’ srevÇe 
fiéyaç X qóvoç al&êgi ôíqt / cbeóv àgyvtpiop [sic], f  Seguidamente, o poderoso Chronos 
fez no divino aither um ovo de prata). Sobre o ovo, vd. infra, pp. 21-24.

3 Fanes, relacionado pelos Órficos com tpaívsiv, etc., é um desenvolvimento 
exclusivamente órfico, relativamente tardio, do Eros cosmogónico dc Hesíodo (31); 
talvez, também, do phailm engolido por Zeus, segundo 30, (6) e (7), Aiado, herma
frodita e autógamo, brilhante e etéreo, ele dá à iuz as primeiras gerações de deuses 
e é o criador supremo do cosmos.

(iii) A versão de Jerónimo e Helânico

24 Damáscio de principiis 123 bis (D K  1 B 13) nj Ôè aarà  tòv ' I sqóvv/iov 
tpegofíévt] xai 'EXM vixov (sc. y()Q<pixrj &eoÀoyía),i emvQ fxrj xai ó avróç êaxt, 
tiVTCoç vòwq fjv, qrqaív, ef àqjjiç  koÍ  vfa}, è£ tfç ènáyf] rjyfj ... Yeja-se DK  
para uma descrição completa; a seguir damos apenas um. resumo:

ÕÔCDO

)ÍXrj

X qÓvq ç  â y i jg a o c  ..  ̂ ,
(uma serpente alada, poiieéfala, [ 
bissexuada; também chamada 
Héraclcs, e acompanhada pela 
’Aváyxr/ e por * AÔ@ácrteta)

AlfirjQ

XáoQ -+ tbóv —>■ ílsòç fJAid}- 
jitatoç (com 

asas e cabeças 
animalescas)

24 A  Teologia Órfica, que se diz ser conforme à versão de Jerónimo 
e Helânico (se é que não são uma mesma pessoa), 6 como se segue: a água, 
afirma ele, existiu desde o princípio e bem assim a matéria, da qual, por 
consolidação, se formou a terra ...

Chronos que não cnveihece/ Aither
Água Héracles Caos -v  Ovo um deus

Malérín Terra (com a Necessidade Erebo incorpó-
e Adrasteia) reo

i Nfto ê possível identificar com segurança estes dois autores. É evidente 
que Damáscio suspeitou poder tratar-sc de uma mesma pessoa, mas é mais provável, 
|ior exemplo, que um lenhíi sido o uptiomndor tio outro. Jerónimo taívez seja O autor 
iUví iVnicias, nwmiojiiithr. i io Jum* An(r 1, lM; um HÍmbolo Éliíido de
I | < 11v i a j i ü i r r r  ojn <-S;uu htUÚ;iíll*«n-‘. 1* JO, Ui (vd. p. 36 ti.).

ii I o íulvr/ Irnhn Miío <> jmu íl i iH'1 dc um S;í1 Sáisdou, prov;i
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velmente de Tarso, escritor órfico mencionado na Suda; o que é mais prováve!, que 
tratar-se do logógrafo lésbio do século quinto a. C.

2 êv rovroiç ô Xqóvoç tòòv êyéwtjasv, diz, Damáscio —  i.e., no Aither, Caos 
e Érebo. Não se afirma explicitamente que «o  deus incorpóreo» proceda do ovo, 
mas é óbvio que assim seja ; compare-se 25, e veja-se a pcóxima nota a respeito de 
ãffcó/taroç.

(iv) Variante de (iii), de Aienágoras

25 Atenágoras pro Christianis 18, p. 20 Schwartz (DK  í B 13) ...r/vyàg 
vôíoq áçxV xox avxòv (sc. ’0(/<péa) xoiç ôXotçf ànò ôè rov vôaxoç IXvç >caxéuxrj, 
êx ôè êxaxéQíuv èyèimj&r} Çmov, dçáxojv nQoaTCSfpvHvlav ly jm  m<paX?]v Xéovroç, 
ò (à fiéftov Õè nvxõiv d&ov TtQÓaamov, ovo fia ^Hoay.X^ç xai Xçóvoç. (Até aqui 
o texto é quase idêntico à versão de Jerónimo e Helânico.) ovxoç ô 'HQaxXf/ç 
èyévvrjasv vneofiéyeêcç <oóvr o avfiTiXrjQovij.ÈVQv vjió fítaç xov yeyevv?]xóxoç 
èx maçarQtftfjç iãç òvo èQgáyrj. xò jj,èv ovv xaxà HoQviprjv avxov OvQavòç slvat 
èxeXêad^if xò ôè xátfo ève%$èv V ff nQofjX&F, òà uai &eóc; xtc, Òm m /mxoç ! 
OvQavòç ôè Ffi fu%fh,iç yevvã êrjXeíaç fièv KXúx&ò Aá%eaw ”A xqqkov ... 
(segue-se uma teogonia do tipo hesiódico).

1 yri âià otó/zaroç ms.; em. Lobeck, accep. Diels, Kranz; toh oç  i\èrj âamftaroç 
Th. Gorapens. —  Em qualquer dos casos é Fanes que está em causa, ôutófunoç c 
(imít/uiToç prestsim-se a uma fácil confusão, e não é possível ter-se a certeza de que 
os exemplos do segundo vocábulo no texto 24 sejam necessariamente correctos, 
fiuriü/taToç; implica «hissexuado» (característica de Fanes); «incorpóreo», tf atando-se 
de um ser descrito como possuidor de mais do que a sua quota-parte de atributos 
físicos, e de um tipo muito peculiar, talvez seja de estranhar mesmo num Neopia- 
tónico.

25 ... é que, segundo ele [Grfeu], a água era a origem da totalidade
das coisas, e da água formou-se o íimo, e de ambos gerou-se um ser 
vivo, uma serpente com cabeça de leão, e no meio deles, o rosto de um 
deus, de nome Héracles e Chronos, Esíe Héracles gerou um enorme 
ovo, que por estar completamente cheio da força do seu progenitor se 
partiu em dois por fricção. Assim, a parte superior acabou por se con
verter em Úrano, e a parte inferior em Ge; e surgiu também um deter
minado deus com dois corpos. E Úrano, tendo-se unido a Ge, gera, 
como prole feminina, Cloto, Láquesss e Ãtropos ...

Destes quatro tipos de cosmogonia denominada óríica, a secção (i) 
menciona um primeiro estádio, a Noite, que não ocorre nas demais. A  impor
tância atribuída à Noite no panteão órfico dependia provavelmente, por via 
directa ou indirecta, de modificações feitas no esquema hesiódico da cosmo
gonia e dn teo^nma (vd. í? *»). lí possível que r.iulrnto lenha eonSimdo nar
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rativas órficas semelhantes às anteriores versões, associadas a Epiménides e a 
Museu, e o papiro Derveni (30, (2)) confirma que à Noite era conferida uma 
função cosmogónica específica, na qualidade de progenitora secundária de 
Urano e Gaia. A  secção (ii) é designada como exposição óríica usual, porque, 
provavelmente, correspondia mais ou menos ao amplo quadro traçado nas 
Rapsódias tardias. A secção (iii) é uma elaboração de (ii). Não pode, tal 
como se encontra, ser pré-helenística: a descrição fantástica e concreta do 
abstracto Chronos, que nela se contém, é um sinal de origem tardia ou, pelo 
menos, de uma remodelação tardia. O excerto de (iv) é citado por um apo
logista cristão do século segundo, de pendor neoplatónico; tal citação fornece 
um pormenor significativo, o da divisão do ovo para formar o céu e a terra, 
facto que está completamente ausente dos relatos neoplatónicos posteriores. 
As secções (iií) e (iv) contêm uma primeira fase, o limo sob uma ou outra 
forma, e que é, sem dúvida, uma ecléctica intrusão íilosófico-física. Essa ideia 
podia bem ter sido recebida directamente de sistemas jónicos, como o de 
Anaximandro, mas é mais provável que tenha vindo da cosmogonia estóica 
derivativa.

O O VO  EM FONTES GREGAS PR IM ITIVAS , N ÃO  ESPECIFICAM ENTE ÓRFICAS

26 Aristófanes Aves 693 (fala o Coro das Aves)

X á o ç  Yjv m i  "EçefSóç r s  /zéÀav n o õ n o v  m i  TáqxaQOç bvqvç, 

Ff} á’ oví? ’AijQ ovâ’ Ovoavòç fjv  'Egéflovç ff èv àneÍQom xóÀnotç 
rm re i jiqcóxig-cov vm jvêfu ov  N è Ç  rj fieXavónrsQoç mâv, 

ê í ov TcSQitEÀÃopévmç (.ooatç êfíÀatytsv ”Eotoç ó 3io$eivóçr 
oxíÃfíojv vã ro v  tvceovyotv %Qvamv, tdxòç ãveiuóxeai òívatç. 6‘97

o ír o ç  òè X á et Jiregóevn, ftiyelç vv%Uo aaxà T á g r a ç o f  e vq vv  

êvEOTTevaev yévoç  rjfiéregov, xai jiqüíxov  ãv>}yayev èç <pã>ç. 

TcoóxeQov ô" o v k  r v̂ yévoç, âdrtvárow jcglv “E q&ç Çvvê/jisiÇev ãnavxa ' 

ÇvfifÂtyvvfiévtDV òs êrsQcúv £réçoiç yb>?,r O voa vòç  'Ú n m v ó ç  tb 

xaí Ffi Ttávroív re êsm v juaxágeov yévoç aqtânov. w ôe f-ièv êújxev 

JvoXv ngeafimcLTot Jtávra>v ftaxâgo>v.

26 Primeiro que tudo, havia o Caos e a Noite e o negro Érebo e o vasto 
Tártaro, e não existia Ge nem Aer nem Úrano; no seio ilimitado do Érebo, 
a Noite de negras asas gera, primeiro, um ovo cheio de vento, de onde, 
com o volver das estações, brotou o almejado Eros, de dorso reluzente com 
asas douradas, semelhante aos ventos turbilhonantes. Foi ele que, 
,m> unir si- ;ii) C nos alado e soinhrin, na vasiidao tio Tártaro, chocou a 

raç.i <• pi imrim a Itotixi' à tu/ A piimípio \frinluçu<> de Ttftiíxr^tor
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que o A. omite na versão inglesa. N . r .] não existia a raça dos imortais, 
antes de Eros ter unido todas as coisas; mas à medida que se uniam 
umas às outras, nasceu Úrano, e Okeanos e Ge e a raça inextinguível 
de todos os deuses bem-aventurados. Assim, nós somos, de longe, os 
mais antigos de todos os bem-aventurados.

27 Damáseio de principiis 124 (D K  3 B 5; proveniente de Eudemo) ròv ôè 
’Empsvíôrjv Òvo ttoíÓtcíç ãg% àç vno&éaê-m ’’Aéqa xal Nvxxa ... ê£ ã>v yewrj- 
&fjvat TáqxaQov ... ê£ mv ôvo Tirãvaç 1 ... >.bv (u%@évtanr àXfojAoiç ôòv  yevêa- 
ihu ... ê í  oii nd2.iv ãXftqv yeveàv itQoeX&eív.

1 O manuscrito tem <5t!o nváç, mas a emenda tle Kroil para ôvo Tirãvaç 
(aceita por Kranz em D K ) c sugerida pela etimologia implícita no parêntese neo- 
piatónieo que vem a seguir ao vocábulo em questão, rfjv vorjTqv fieaávrjra oí>rrx> 
xaXéaavra, õtári èn ãptfxo 'ôtaTÚva' ró  tk ííkqqv xai rò  nêgaç. As outras omissões 
do texto, tal como foi impresso em cima, são paráfrases neopiatónicas <jue nenhuma 
luz iançam sobre a interpretação.

27 Epiménides postulou dois princípios primordiais, o A r e a Noite ... 
dos quais nasceu o Tártaro ... de iodos eles nasceram dois Titãs ... 
da sua mútua união nasceu um ovo ... do qual, por sua vez, proveio 
outra prole.

Os versos de 26 foram escritos em 414 a.C. ou um pouco antes. Quanto 
tio conteúdo de 27, a única coisa que podemos afirmar com segurança é 
que ele é anterior* a Eudemo; mas em face da proliferação de versões mito
lógicas em hexâmetros, respeitantes à genealogia e, por consequência, podendo 
começar por uma teogonia, provavelmente dos finais do século sexto a.C.,
o seu conteúdo podia ser datado, conjecturalmente, entre essa época e meados 
do século quinto (sobre Epiménides, veja-se 17 e n. 2 da p, 14). Assim, um 
ovo como elemento da cosmogonia, nota característica dos relatos órficos 
tardios, conforme se conservaram na tradição neopíatónica, é seguramente 
mencionado por volta dos finais do século quinto e provavelmente antes dessa 
data. Tinham esses relatos mais antigos características especificamente 
órficas?

Não há necessariamente diferenças importantes, quanto ao modo de 
produção do ovo, tanto nos relatos mais antigos como nos mais recentes, estes 
claramente órficos. Nestes últimos, Chronos, numa forma tardia e bizarra, 
gera o ovo no Aither ou no Aither-Caos-Érebo (23, 24). Em 26, a Noite pro
duz o ovo no Érebo; em 27 ele é gerado por dois Titãs —  provavelmente 
Cronos (cf. 52?) e Reia —  que são produto do Ar-Noite e do Tártaro. 
Não há, evidentemente, referência a Chronos, mas Feroeidcs de Sir os (pp. 5?. 
-56) tinha já associado C ron os  a C hronos, v é possível que haja neste pon to
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uma relação com as versões posteriores: veja-se também 52 e respectiva 
discussão 1. Há uma nítida semelhança entre o que nasce do ovo aa faia 
das aves e nas versões órficas posteriores; Eros com asas douradas é um 
protótipo evidente do Fanes órfico 2. Todavia, uma grande parte da cosmo
gonia das aves em Aristófanes é indubitavelmente derivada da Teogonia de 
Hesíodo, com modificações adequadas às circunstâncias. O Caos, a Noite, o 
Érebo e o Tártaro estão comprometidos nas primeiras fases de ambas as versões; 
só que a Terra é posposta em Aristófanes, para ser criada (até certo ponto com 
mais lógica) simultaneamente com o Céu. O ovo é «cheio de vento», em. 
parte para fazer dele aigc de mais conforme com as aves, em parte também 
por causa da tradicional ventuosidade do Tártaro (34). Deste modo, a Noite, 
o Caos e Eros são todos alados, por se ter em visía uma cosmogonia de aves. 
Trata-se de uma paródia de um tipo tradicional de cosmogonia; contudo, o 
modelo de uma paródia deve ser reconhecível, e se bem que os elementos 

hcsiódicos sejam suficientemente claros, o ovo não é hesiódico. Apesar de con
vir sobremaneira à geração das aves, á pouco provável que, por esse motivo,
0 expediente tenha sido precisamente inventado por Aristófanes. Deve ter 
sido familiar, como meio de produção, não necessariamente de uma figura 
í-osmogónicft, mas pelo menos de uma divindade importante como Eros

1 A  identificação Cronos...Chronos foi igualmente feita nos círculos órficos:
cf. e.g. Proclo ln Platão Crát. 396 B (Kern, fr. 68). Este facto não significa que Fere- 
cides fosse órfico, ou que recebesse as suas ideias dc fontes órficas antigas (embora 
a Suda refira, devido provavelmente a estas semelhanças, que ele «coligiu, as obras 
de Orfeu»); significa, antes, que os ecléticos órficos tardios utilizaram Ferecídcs como 
fonte principal, precisamente como utilizaram Hesíodo c outras obras mitológicas 
antigas. Em qualquee caso, a assimilação dos dois nomes foi um passo evidente.

2 A  linguagem da versão rapsõdica está, efectivamcnte, cheia de reminis
cências de Áristôfaaes: eomparc-se Ttri-fiéyFam ipoQev/wvoç ívihx lati.
!;víkt. (se. «Fanes... transportado de um lado para o ouíro por asas dou
radas» (fr. 78 Kcrn), com o verso 697 de 26. svíl-a xaí i:vêu no verso órfico, tal como 
••in 22, lembra Hesíodo Teogonia 742 (34), que faz parte da descrição do ventoso 
Tárinro; Hesíodo é, certamente, o principal modelo linguistico e formal das Rapsódias.

1 E possível que o nascimento de Helena a. partir dc um ovo tenha um signi- 
licado especial neste ponto: relacionada com um culto das árvores, talvez de origem 
usicónica (M . Nüsson, Gesch. d . griech. Reiigion P  (Munique, 1967), 22 e 2i l), eía é 
mim proíeguSa e represeníante de Afrodite-Eros em Homero.

i 'ma ra/.;io para duvidar de um emprego órfico antigo do motivo do
■ [Mxíc mconlnir-se no facto de, se existiu um tal emprego, ser de esperar 
<(>!•■ aplicações posteriores concordassem com uma tradição anterior, que, 
iiiiMi.i ,í sí.i roín uni livro sagrado, leria tendência para ser considerada sacros-

inl t N.so ol>.l;uiSe, i uiiSii'( em se l ies lihlí/at,(»■', poslri non s desse in o iivo ,

1 .11 mi hí e i hl t 11 s Pr r | iN M i > i » * > p o  n I n ■ .ti i iplest iiej ií i I .mes ( ?, 1 .
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Em segundo lugar, no trecho 25, a parte superior do ovo dá origem ao céu, 
a parte inferior, à terra; emerge também o equivalente de Fanes, e o céu 
e a terra unem-se então, como em Síesíodo ou na tradição popular. Em 
terceiro lugar, Órficos houve que usaram o conjunto da casca e da membrana 
(e, provavelmente, também da clara e da gema) como um análogo do conjunto 
do céu (parte externa do firmamento) e do aither:

28 Aquiles íság. 4 (DK. I jb 1.2, Kern fr. 70) x ip  ôè xá^iv tfv òsòóxafiev 
rq> ú<pmQ<ófi(tTi oi ’Ogfpixoí Xéyovm naQcmh]aíav eivai, rfj èv totç (boZç ôv 
yàq ê%et Xóyov xò Xémvoov èv r ã  òã>, xovxov èv xã> navti ó ovgavóç, xai 
(bç sÇrjgxrjxai xov ovgapov xvxÃoxeffãç ó ai&tfg, ovxcoç rov XiSjzégov ó vjirjv.

28 Quanto à disposição por nós atribuída à esfera ceíeste, dizem os 
Órficos que é idêntica à que se encontra nos ovos: é que a relação que 
a casca tem no ovo, é a que o firmamento tem no universo, e assim como
o aither está circularmente ligado ao céu, assim também a membrana 
adere à casca.

DESCOBERTAS RECENTES E CONCLUSÕES PROVISÓRIAS

As conclusões que se podem tirar dos testemunhos até agora apresen
tados receberam uma nova dimensão graças a recentes descobertas. Em 
primeiro lugar, a série, bem conhecida, de lâminas de ouro coro instruções 
para os mortos, e que foram encontradas em sepulturas da Magna Grécia e 
de Creta, foi agora acrescida de um novo e importante exemplo proveniente 
de Hipónion (moderna Vibo Valentia), no sul da Itália, gravado por volta 
de 400 a.C. Após as habituais instruções dadas ao morto —  neste caso, 
uma mulher —  para não beber da nascente junto ao cipreste branco, mas 
da água que corria, mais adiante, do Lago da Memória (sobre este assunto, 
vd. G. Zuntz, Persephone (Oxford, 1971) 355 ss.), o texto continua como 
se segue:

29 Lamina de ouro proveniente de Hipónion (segundo G. Pugliese Carra-
telíi, Parola dei Passato 29 (1974), 108-26 e 31 (1976), 458-66), 10-16:

efaiov vòç Fataç uai ' Opavõ àoxsQÓevxoç. 10
ôtfa i ô’ i f i i  a$oç xai ânóX%v[mí' A/á ôér’ S [m  
ipv%()òv i)ÒOQ hqoqíov xêç Mvefiooéveç cutò AÍ[i\v\o\ç\. 
yxil òê xot è lm o iiv ) < o > i  vnò X-õovíoi Bum/J.i.,
?íai èé ro i ôwíoai. mêv rãç Mvnfioamaq âr^p\ Xfpvac..
xtu òr. Tttti. f ío p ’òv li rp%t'u- t, tív xv. xai itXXtn lí>
[lÁ fim . xai / íríy jítr hfíyHii' ír iv / jo iit  xk~r >í ivuí,
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29 Diz: «[Eu sou] o filho da Terra e do Céu constelado. Estou a arder 
em sede e a morrer; por isso, dá-me depressa da água fresca que corre do 
Lago da Memória.» E os Reis infernais terão compaixão de ti e dar-te-ão 
de beber do Lago da Memória. E concorrido é o caminho que percorres, 
caminho sagrado que também outros famosos iniciados e bacantes 
estão seguindo.

No verso final, a escatologia típica dos crentes das lâminas de ouro é 
creditada, pela primeira vez nos documentos que possuímos, aos «iniciados 
báquicos» —  isto é, aos seguidores de Dioniso com crenças religiosas secretas. 
Práticas funerárias báquicas foram equiparadas às órficas por Heródoto lt, 81, 
que acrescentou, de um modo significativo, tratar-se, na realidade, de práticas 
pitagóricas e egípcias. G. Zuntz (op. cit.) argumentou que as tabuinhas de 
ouro são especificamente pitagóricas, mas que a sua conecção com Dioniso 
neste ponto sugere antes uma associação órfica. O cepticismo de Heródoto 
implica que não havia divisões sectárias bem definidas, mas talvez seja signi- 
licativo que Dioniso se viesse a converter na figura centrai do mito órfico 
particular, respeitante à criação do homem a partir das cinzas dos Titãs, que 
tinham matado e comido o deus-menino. Para mais, há também um novo 
testemunho sobre este ponto, porquanto, em 1951, foram descobertas no san- 
íuário central de Olbia, antiga colónia milésia, na Crimeia, tabuinhas de osso; 
numa delas foi rabiscado, provavelmente no século quinto a.C., o nome 
«Orphikoi» e também uma abreviatura de Dioniso, nome que volta a apa
recer igualmente em várias outras tabuinhas; veja-se também p. 216, n. 1,
0 para uma mais aprofundada discussão sobre o assunto, o valioso artigo de 
M. L. West em Z P E 45 (1982) 17-29. Foi também em Olbia, segundo Heró- 
tloío iv, 78-80, que o rei Esciles se iniciou no culto extático de Dioniso 
íiacante.

A alegação «Eu sou o filho da Terra e do Céu constelado», que se 
("»sina à alma do morto em 29, 10, é em si mesma intrigante, se bem que 

ponha um elo de ligação entre o morto e os deuses primevos.
1 ísi cio seria fornecido pelo mito (possivelmente posterior) de Dioniso e dos

mas um interesse órfico relativamente antigo pela sucessão dos pri
m eiros  deuses da natureza encontramo-lo hoje num notável rolo de papiro,
I imvcn iente de Derveni, perto de Salonica, em 1962, Este rolo, meio-queimado 
r i|i»i- foi descoberto sobre uma sepultura do ano 330 a.C. aproximadamente,
■ iiníinlia um comentário alegórico, da autoria de alguém versado em Anaxá- 
poras o I )íógencs de A polónia, a uma teogonia várias vezes atribuída a Orfeu.
< > touR-nlário não contém qualquer indicio de influência platónica ou aristo- 
Irluíi, s.- WnlU-r Kurkcil (c.g. em (irieehischc Religion der archaischen und 
Ahixxi.wfh'11 Kpochc {lísüijvsrda, 1977), *173) .sugere uma data provável de com- 

«liffanimmir posterior u -1(10 ; i . o  <p>c situaria a própria teogonia
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órfica —  composta em hexâraetros, alguns deles citados —  no século 
quinto a .C , ou presumivelmente até no século sexto. Alguns dos versos 
citados são idênticos, ou muito parecidos, a passos da compilação tardia, 
as chamadas Rapsódias Õríicas (vd. n. 1 da p. 18), Isto não altera o facto de 
a maior parte das Rapsódias ser da época helenística ou greco-romana, mas 
demonstra que os começos das crenças que se podem denominar especifica
mente de órficas, e que foram registadas em versos sagrados, eram muito 
mais antigas do que Wilamowitz ou Linforth teriam admitido.

A  completa publicação do papiro já se arrasta por bastantes anos, mas 
está agora a ser preparada pelos Professores Tsantsanoglou e Parassoglou da 
Universidade de Salonica. Até ao seu aparecimento qualquer discussão deve 
ter um carácter provisório; mas o Professor R. Merkelbach já publicou a sua 
versão do texto num apêndice (pp. 1-12) a Z P E  47 (1982), e foi daí que 
colhemos os seguintes extractos, particularmente relevantes, do poema órfico. 
A sua aplicação e acrescentos são por vezes parcialmente determinados pelo 
seu contexto no antigo comentário (extremamente desordenado), e que aqui 
não citamos.

30 Selecção de versos citados do «Orfeu» pelo comentador de Derveni 
(os números entre parêntesis são meras referências para este livro; a nume
ração romana e árabe, que se lhes segue, diz respeito a colunas e a linhas de 
cada coluna, respectivamente):

(1) x, 5 (K qóvqç)  õç fi.éy ê(te^nv (xòv Ovyaváv) (cf. x, 7-8)

(2) X, 6 Ovoavòç liwpffovlôr/ç, Sç ngmrurroç [iaaílavfífv
(3) xi, 6 fx  roõ <ty K qovoç [a]vrtç, êneixa M  (trfxlsxa Zw c
(4) vil, 1 è.t- ã\èvroi\o ... %Qfjam (xc. rrjv Nvx-xn)

vil, 10 [íj tf«] fygrpev fatavm tá  oi ................. ]ui
(5) ix, I Zf.vc jxèv ènel ò fj jtm qòç  êov náçq  [iH]atpar  ãxo6aq[ç\
(6) IX, 4 íúSoiov fca[r]êm.vrv, ó'c mftéga mftoQf- nq&xoç

(7 ) xn , 3-6 TtQcoroyóvov jí<xat.XéaK a lòow v, r o õ  õ ’ ã(ja nâvxeç

âõám rot nQoaéqmv jiáwwsç fh.ol fjôè O'saivm 
xoà noxapoí xai xgijwu émjgaroi ãXXa rs návra 
[{ílaoa TüV 'i]v yeycmt’, avxàç S’ âqa p.ovvoç êysvro.

(8 )  x ix , 3-6 ’Q xea vóç  [.v/c] ... êftrpa xo  ... a&évoç f isya  ... évqv  ô éo txa , ? sc.

/iTjaaro «¥ ’Ú xe a vó io  /.téya a êêvoç  evov  â éovroç  (re s t ií. 

Burkert, aiii)
(9) XX, 3 (aeÀrjvrjf cf. XX, 10), fj noXXotç tpaíva (isQÓneam è r í  thtri-

Qova yatav
(10)XXii, 9-10 firjTQÒç h ’ ipiXÓTrjXi.. ÍHXorm < f  xxn, 1-2

... nh:, ? .v<\ ffljl ftti., lii,; rií/Xiiii’ tujfíhjftt i’m t >• 
i f íJAu/n (nwii t .  liiiiki-ii, ain't
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30 (1) [Cronos] que cometeu uma grande façanha [relativamente a 

Úrano]
(2) Úrano filho de Eufronê [Noite], que primeiro reinou
(3) depois dele, Cronos a seguir, e depois o prudente Zeus
(4) que [a Noite] profetizou do seu impenetrável santuário ... 

e ela profetizou tudo o que era legal para ...
(5) Zeus, mal ouviu os oráculos da boca de seu pai
(6) engoliu o falo [dele] que primeiro saltou para o ar
(7) do falo do rei primogénito; e dele [ou do falo?] se geraram 

todos os deuses e deusas, imortais e bem-aventurados, e os rios 
e as aprazíveis fontes e tudo o mais que então existia; mas ele 

nasceu sozinho
(8) ele concebeu o grande poder de Okeanos de amplas correntes,
(9) [a Lua] que brilha para muitos mortais por sobre a terra 

ilimitada
(10) desejando unir-se em amor com a mãe

Como seria de esperar, muito da teogonia órfica revelada, pelas citações 
«Sn comentador assemelha-se de perto à teogonia hesiódica, que analisa
remos no § 5; são as divergências com esta fonte que interessam e têm, pos
sivelmente, significado. O primeiro rei do firmamento é Úrano, o Céu; ele, 
porém, é filho da Noite (2) (i.e. em 30), que, por conseguinte, ocupa a mesma 
posição que o Caos inicial de Hesíodo (31, 1) —  o que vem ao encontro da 
miormação de Aristóteles em 15. Cronos obtém agora a realeza com uma 
■<!',randc (ou terrível) façanha» (1), provavelmente com a castração de Úrano, 

em Hesíodo (39). O rei a seguir é Zeus (3), que parece receber oráculos 
liuilo do próprio Cronos (5) como da Noite no seu santuário (4). Zeus não é 
e»j>olido por Cronos, como em Hesíodo (pp. 41-2), sendo ele, antes, quem engole 
uns lato (6), certamente o que foi cortado a Úrano por Cronos (7, 1). Como
ii -.tilfado desse acto, dá o ser a todas as coisas a partir de si mesmo -  • deuses 
> deusas. rios, nascentes, todas as coisas (7, 2-4), incluindo sem dúvida o 
1‘inilo e (8) Okeanos (como num passo muito semelhante das Rapsódias, 
i: 167 Kern), c bem assim a Lua (9). Por fim, comete incesto com a mãe (10) 

Itcia, qne é provavelmente identificada, também, tanto aqui como nas 
l' .ipMHltas, com Deméter; neste caso, a descendência (como sugere Burkert) 
i* i t.» sido 1’erséíbne, com a qual possivelmente se uniu depois, a fim de 

a forma etónica de Dioniso.
! ui f»do isto estão presentes alguns elementos da versão rapsódica muito

tu.ii-, latdia, mas oulros foram excluídos..-nomeadamente, o deus alado
I .i■»<•:. ( veiast-  ti. ! da p. 19). M as Lanes fo i en go lid o  por Zeus nas profun- 

• t* /.r. da Noi te,  '.1-j’Hiido :is Kapsódiiis (IV. 167 K e r » ) ,  e assim leni se a impres- 

hIm ilc ipte Htn |’,o‘;lo, i - T s p t t ! e  inait. ( índio,  levnn :i MtltMhlmçáo d o  lato
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por Fanes. Donde provém o falo? Obviamente, tal como muitos outros por
menores do mito da Sucessão (pp. 40 e s.), de fontes próximo-orientais. N o  mito 
húrrio-hitita de Kumarbi, descrito na p. 41, é esta divindade quem decepa o 
falo do deus do céu; engole-o, fica prenhe do deus do tempo climatérico etem 
um parto difícil. Segundo parece, esta versão foi difícil de aceitar tanto por 
parte de Hesíodo, como das suas fontes mais próximas; o acto da castra
ção subsiste (veja-se infra, 39), mas o falo é então simplesmente lançado ao 
mar; qualquer processo de deglutição dos próprios filhos é levado a cabo por 
Cronos (equivalente noutros aspectos a Kumarbi) — concepção até certo ponto 
mais suavizada, além de tema provável dos contos populares. Em princípio, 
parece que «Orfeu» conservou a versão oriental originária, segundo a qual 
um deus íica prenhe devido à deglutição do falo decepado; contudo, não é o 
próprio castrador que o engole, nem é este o motivo pelo qual ele é destro
nado pelo deus do tempo climatérico. Pelo contrário, é este (Zeus) quem 
engole o falo, que se nos afigura ter sido preservado como símbolo ou instru
mento de geração, com a finalidade de dar origem a todo o universo num 
segundo e último acto de criação —  precisamente como, sem dúvida, há-de 
proceder Fanes na versão rapsódica tardia.

A  importância das crenças órficas para a filosofia pré-socrátíca é ainda, 
mesmo à luz dos novos testemunhos, francamente insignificante. Um novo 
apoio é dado ã prioridade da Noite, relacionada, talvez, com a ideia hesic- 
dica do Caos inicia!, bem como com uma ampla variedade de elaborações 
cosmogónieas e teogónicas de Hesíodo, no século quinto e até, provavelmente, 
no sexto a, C. A avaliar pelo papiro Derveni, as diferenças entre os Órficos 
e Hesíodo não são em grande número, mas têm importância pelo facto de 
parecerem restaurar e desenvolver motivos provenientes do mito da Sucessão 
do Próximo-Oriente, mito que o próprio Hesíodo suavizou, em particular no 
tocante à gravidez de Zeus e ao subsequente nascimento de toda a natureza. 
Este facto dá mais plausibilidade à ideia de que Ferecides de Siros (§ 6 B) 
e igualmente, talvez, alguns Pré-Socráticos do século sexto fossem devedores 
das fontes asiáticas no tocante a ideias não atestadas por outra via. À  parte 
isso, a principal originalidade da teogonia Derveni pode ter radicado no con
ceito do dcus-criador único, ao combinar os poderes demiúrgicos do babilónico 
Marduk (veja-se p. 39) com o tema da geração sexual da Teogonia de Hesíodo. 
Mas é no novo aspecto do material das lâminas de ouro que talvez resida, 
em última instância, o maior interesse; é que esse material concorre grande
mente para confirmar ter havido, no século quinto a.C,, pelo menos, quem 
relacionasse a especulação cosmogónica com preocupações relativas ao 
destino da alma após a morte. E isto algo que os iniciados de lilêusis pare
cem não ter feilo, e que  contribuí cm medida para explicar a livinid;! i-
ampla visilo do mundo de llrradiío, t*m particular.
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5. A CO SM O G O NIA  HES1ÓDÍCA  

E A  SEPARAÇÃO D A  TERRA E D O  CÉU

Há uma razão evidente para que Hesíodo devesse ter sido directamente 
considerado antes deste parágrafo, já que tanto a Teogonia como os Trabalhos 
<’ Dias foram provavelmente compostos nos começos do século sétimo a.C., 
e que muitos dos temas desenvolvidos pelos «Orficos» e outros, temas esses 
já anteriormente discutidos, foram claramente influenciados num ponto ou 
noutro pelo tratamento que lhes deu. Contudo, eles pertencem a uma tradi
ção de ideias populares, não-analíticas, acerca do mundo e seu desenvolvi
mento, que encontraram uma expressão ocasional em Homero (vejam-se §§1-3). 
Hesíodo, por outro lado, embora tenha escrito apenas uma geração ou coisa 
parecida depois do autor (ou autores) da Ilíada e da Odisseia, representa 
uma tentativa, na aparência inteiramente nova, para sistematizar os antigos 
mitos. Também ele se ocupa das relações dos deuses e deusas entre si e com 
poderes mais primitivos, mas com o intuito evidente não apenas de dar ao 
tnalerial mítico dos velhos tempos alguma espécie de ordem, como ainda de 
demonstrar as fontes basilares da autoridade e grandeza de Zeus. São os 
desenvolvimentos cosmogónicos descritos na Teogonia, que a isso condu- 
/om, os que seleccionámos para uma atenção especial nas páginas que se 
.seguem; mas os Trabalhos e Dias, com a sua ênfase no eventual governo do 
mundo por parte de Zeus, de acordo com a Ordem e a .Tustíça (Dikê), exerce- 
lam também uma influência provável, se bem que menos evidente, sobre as
ideias pré-soeráticas.. em particular, através de Heraclito, no tocante ao
i oneeito de uma ordenação subjacente do cosmos (sobre este assunto veja-se 
mais adiante § 7).

M Hesíodo Teogonia 116

I I  %oi fièv  TiQÒtiSxa X ú o ç  y éver’, a v rà q  ê jtu ra  

F m  F.vQvoxeQvoç, Ttávrcov Sôoç âatpaXèç a le i, 

TáçTOQá t  rjEQÓEVTa yftovòç svQvoôslrjç
t)tY * E qoç, 8ç xáXXiazoç èv a.davárouu fteó io i,

X'viHjiefajç, návTíov ôè jiávzoiv t  âv&çmmiv
hájw m u èv atri&mat vóov xai èníçpQova fiovÂrjv, 
sK XÁm ç (V "Eftefíóç %f: fièXaivá re Nv$ êyévovro- 
iVdKTik <V «mV Alfhfy r «  xai 'H fiégq êisyévorro, 
ui),: ■ir-xr x M u n fa t ) yiAóityci fiiyãaa,
I hnt  ò r  i ui npintitv ji.h ’ r.yrívnta  laov m in f i  

Íh'fi<(í’th‘ ihi í i pórvil-', h'<t /uv jiávta KilÃVTiToi.,
l i/J /HtM flfH ifitt i ht l h,  lUíijiitAA.' ith  í

116
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119
120

125
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yeívaxo <f Ovçsa fmxQá, fteãv %aQÍevraç èvavÀovç 

Nvftipétttv, aí vaíovaiv át? oêQsa firporfevra. 130

■rj ôè xai ãTQ^yexov nêXayoç réxev, oiô/xiri {fatov,

IIÓvtov, ãrsQ (piXóvrytot; è<pifiéQov avxàq êneita 

O vgavã) evrrj&eura xén ’Q xea vòv  fkf.&vSívrjvf 

K o íó v  rs  K qíóv  # ’  rYnBQÍovâ ■€ ’ I tm e ró v  re  . . .  2

31 Primeiro que tudo surgiu o Caos, e depois Gaia [Terra] de ampio 
peito, para. sempre firme alicerce de todas as coisas, e o brumoso Tártaro 
num recesso da terra de largos caminhos, e Eros, o mais belo entre os 
deuses imortais, que amolece os membros e, no peito de todos os deuses 
e de todos os homens, domina o espírito e a vontade ponderada, Do 
Caos nasceram o Érebo e a negra. Noite; e da Noites por sua vez, surgiu 
o Aither e o Dia, que ela concebeu e deu à luz depois da sua ligação amo
rosa com Êrebo. E a Terra gerou primeiro Úrano [céu] constelado, 
igual a ela própria, para a cobrir em toda a s'oíía, c para ser eternamente 
a morada segura dos deuses bem-aventurados. Deu à luz, em seguida, 
as alias Montanhas, retiros aprazíveis das Ninfas divinas, que habitam 
nas montanhas arborizadas (tradução do inglês woody mountains; no 
originai grego, o adjectivo fhjeaiíjevm significa, mais propriamente, rodeadas 
de vales. N. T .). Também deu à luz o mar estéril, que se agita com as 
suas vagas, o Ponto, sem deleitoso amor; e seguidamente, tendo partilhado 
o leito com Úrano, gerou Okeanos dos redemoinhos profundos, e Coso 
e Crio e Hipérion e Jápeto ...

1 Omitimos o verso tlS, áêaviho-iv <ú $%o*xst xáçt) vupóevxot: ’OMjintw, por des
necessário e totalmente inadequado neste ponto. Ele ocorre aos mss. medievais, mas 
está ausento das estações de Platão {Banquete 178 J») e do Ps.-Aristóteles {M .X.G . I, 
975 a l í ) ,  bem como das de Sexto Empírico e Estobeu. O verso 159 foi também 
omitido nestas citações (ta) como, segundo parece, no exemplar asado por Zenão de 
Cicio: S V F  I, 104-5), e ursi cscoliasta adverte que o verso em questão àSemrsu. 
(«é  marcado como espúrio»); contudo, é citado no seu devido lugar por Calcídio 
(in Tim. 122), que, por seu turno, omitiu o 1J&. O facto de Platão apresentar o v. 120 
logo a seguir ao v. 117 não é necessariamente significativo; é que o autor do Banquete 
estava apenas interessado em Eros, e citou o que era. pertinente a esta divindade e 
nada mais. Ê possível que a dúvida do escolíasta e as omissões pós-platónícas tenham 
tido origem na omissão feita por Piatão; ou que o verso tivesse dado a impressão 
de ser incongruente, tendo sido acrescentado na altura em que se acumularam as 
diversas descrições do Hades (pp. 14-15).

2 A  lista dos Titãs é completada nos versos seguintes; a progénie subse
quente dc Gaia é manifestamente não-cosmogóiiica. Em 154 e ss. vem a hislóiia 
«la ituifiluvâ« de Cronos (U9). F.m 21! e ss. há um regresso à criavi«» <le :ili:;ir;icv<V?. 
1«'« \tmjlir:ida>;, i\>'„ ;r. ijnr peia Noile <• pela I ̂ o  ijUta, m.r. n.ii> trm
Müittíí« .idí’ i t̂ .nhííû ji
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O autor da Teogània decidiu fazer recuar a ascendência dos deuses até 
ao princípio do mundo, e o excerto 31 constitui a sua versão das fases mais 
antigas, em que a produção dos constituintes cósmicos, como Úrano (céu), 
conduz gradualmente à geração de personagens míticas, vagas mas inteira
mente antropomórficas, como os Titãs, Esta cosmogonia poética, composta 
provavelmente em princípios do século sétimo a.C., não foi, contudo, inven
tada por Hesíodo: o seu eventual irracionalismo e reduplicação de fases 
indicam que ela é uma síntese de, pelo menos, duas versões diferentes, mais 
antigas. Por exemplo, o Erebo (vocábulo que pode ser de etimologia hitita), 
embora sobre ele haja uma certa imprecisão em Homero, deve estar relacio
nado, quanto à sua localização, com todo o complexo Gaia —  Hades —■ 
..Tártaro Ç vnò %&ovóç na Teogonia 669); no entanto, foi produ
zido numa fase posterior a Gaia e ao Tártaro. Poderíamos explicá-lo como 
uma diferenciação local, do mesmo modo que as Montanhas c o M ar (Ponto) 
foram produzidos como diferenciações locais da Terra; mas neste caso, o 
lirebo devia naturalmente originar-se a partir do Tártaro ou de Gaia, e não do 
( ’aos. Indubitavelmente, eie é associado à Noite, porque compartilha de uma 
característica importante (a escuridão), como o Aither é associado ao Dia. 
A geração é de contrários (e.g. o Aither e o Dia são gerados pelo Erebo - cujo
ííénero neutro não o inibe de actividades procriadoras... e pela Noite), ou
<ie semelhantes (o  Érebo e a Noite provem do Caos, vejam-se pp. 36 e s.), ou 
de diferenciações locais. Alguns nascimentos, porém, não podem explicar-se 
■.ogundo qualquer destes princípios —  nomeadamente o de Úrano a partir 
de Gaia. Demais, há discordância sobre o método de produção, Eros é pro
duzido na primeira fase da diferenciação, provavelmente para fornecer uma 
t-xplicação antropomórfica e sexual da diferenciação subsequente. Contudo, 
rs.sa explicação não é empregada de uma forma consequente. Gaia dá o ser 
• m Ponto «sem amor», em 132; a Noite une-se ao Erebo em 125, mas con
. rhc novamente «sem dormir com ninguém» em 213; o Caos, cm. 123, e 
t Jaia, uma vez mais em 126, concebem independentemente, apesar do Amor 
j.'t existir. Logo após ter produzido o Ponto independentemente, em. 132,
< íaia dá à luz Okeanos, de todas as figuras a. mais completamente personi- 
íii atia, em consequência de uma união com seu filho e consorte Úrano

* Dada a sua importância, cosmológica como rio circundante (§ 2), seria de 
que Okeanos surgisse antes, e não depois, do Ponto, que pode ser propria- 

Mii-sik- considerado como uma pareela da terra, É  possível que a geração de Okeanos 
por (i.-iia € ÚntiK> tenha uma fundamentação racionaMsta, jã que a corrente ciram- 

tsmsiiiiíi o ponto de contacto entre a terra e a cúpula celeste que a envolve.

-1’iiiiK'iio une Imio surgiu o Caos»: é de notar a primazia do Caos,
■ tfiipiMf.t midadusameuíe aquilo que Hesíodo pretendia prova-
vi ItMi-isfi' di/.n (mi A n c s i r  passo. Podemos rejeitar desde já ires inter

x
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pretações: (i) Aristóteles (Fís. â  I, 208 b 29) deu-lhe o significado de ‘lugar’. 
Mas o interesse por este e outros conceitos espaciais com ele relacio
nados começaram provavelmente com os Eleáticos, muito posteriores à 
Teogonia, e encontra a sua maior expressão no Timeu  de Platão, (ii) Os 
Estóicos seguiram Zenão de Cicio (e.g. S V F  i, 103), que talvez tenha rece
bido a ideia de Ferecides de Siros (D K  7 b ! « ) ,  ao derivar %úoç  de %éea&ai 

e, por conseguinte, ao interpretá-lo como aquilo que é derramado, i.e. a 
água. (iii) O sentido moderno e generalizado de caos como desordem pode 
ver-se e.g. em Luciano A m ores  32, onde o %áoç de Hesíodo é interpretado 
como matéria desordenada e informe. Demais, esta ideia pode ser de origem 

estóica.
O nome é derivado de uma com o sentido de «abertura, hiato, 

bocejo», como em %aivetv, %áaxeiv, etc. Entre os empregos seguros do vocá
bulo anteriores a 400 a.C., um grupo refere-se simplesmente ao Xáoç cosmo- 
gónico deste passo (assim, Acusilau em 18, Aristófanes A ves  693, Nuvens  627);
o outro grupo apresenta o significado especial de «ar», no sentido de região 
entre o céu e a terra, região onde voam as aves {Baquílides 5, 27, Eurípides 
fr. 448 (Nauck 2), Aristófanes Nuvens  424, A ves  1218). Podemos suspeitar 
que, em Baquílides, o emprego poético e talvez original da frase muito pessoal 
èv âzQ vtio  %áei (com o significado de espaço onde a águia voa —  o ar livre, 
por oposição à terra ou ao mar) foi conscientemente imitado por Eurípides e 
Aristófanes, quer no plano lírico (A ves  1218), quer como interpretação ade
quada, embora não isenta de ironia, para ser colocada no caos cosmogónico 
de Hesíodo. As provas não sugerem, por conseguinte, um amplo emprego 
de %áoç como espaço entre o céu e a terra, se bem que tal emprego fosse 
certamente conhecido. Neste ponto, importa considerar um outro exemplo 
do termo na própria Teogonia:

32 Hesíodo Teogonia  695 (Zeus arremessa os raios contra os Titãs)

iíÇee Sè %i)wv nãaa  xod ’ QxeavoZo Qée&Qa 

jió vro ç  x â xQ vyetoç ' roòç  6’ ã/icpejie &eçpiòç àvtur/

Tirrjvaç yd ov íovç , cpXòí <f al&êga Òinv Ixavev

ãfm eroç, oaae ô’ ãfiSQÔe xal IcpfHfimv tieq êóvrcov

avyí] fmg/iaígovaa xegavvov re azEQonfjç te.
hov/m  òè ^eanémov xo.réyev Xáoç' elaaro ò’ ãvxa 700
rjipífaX/mlai iÔelv rjô’ ovaai iíoaav âxovoai

avrcoç ã>ç e l F a la  xal O voa vòç  e vq vç  •Stieq^ e

m À varo ‘ zoioç yáq  xe  piéyaç vn ò  ôovjtoç ógcóqei ...

32 A  terra inteira fervia, e as correntes dc Okeanos, e o mm estéril;
e a eles, aos T itãs nascidos da terra, envo lv ia -os  um nopro quente, e n
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chama inextinguível chegava ao aither divino, e o dardejante fulgor do 
raio e do relâmpago cegava os olhos mesmo dos fortes varões. Um  
ardor prodigioso apoderou-se do Caos; e o mesmo era contemplar com 
os olhos ou escutar com os ouvidos o fragor, como se a terra e o vasto 
céu, que a cobre, se aproximassem um do outro; pois tal seria o enorme 
estrondo que se teria produzido ...

Tem havido viva discussão no sentido de determinar a região do mundo 
representada pelo Xáoç no verso 700. Ou (a) representa o mundo subter
râneo, no todo ou em parte —  há um emprego análogo a este na Teogo- 
nia 814 (35), talvez uma das variantes que foram acrescentadas (vejam-se 
pp. 14-15 e 35-36); ou (b ) representa a região existente entre a terra e o aither. 
Mas (a) ofereceria dificuldade: por que motivo havia o calor de penetrar 
no mundo subterrâneo (o choque de projécteis produz esse efeito em 681 
e ss., mas o facto é natural e eficaz)? Os Titãs não estão no interior da 
lerra, mas no monte Ótris (632); sabemos que o clarão chega ao ar supe
rior, e vem ao caso acrescentar que também o calor encheu toda a região 
intermédia. Os versos seguintes supõem a terra e o céu a colidirem entre si 

e ainda aqui, não é decerto o mundo subterrâneo que é posto em relevo. 
Um intérprete objectivo concluiria seguramente que o Xáoç do verso 700 
descreve a região entre a terra e o céu.

Em vista do significado básico de x^oç (como espaço, i.e. intervalo 
delimitado, e não como «vácuo» ou algo semelhante)l , e de um certo emprego 
do vocábulo no século quinto, como região entre o céu e a terra, e de uma 
outra utilização da palavra na Teogonia, provavelmente com o mesmo signi- 
liciido, devemos atentar seriamente numa interpretação proposta, de forma 
particularmente notável, por Cornford (e.g. Principium Sapientiae * (Cam- 
liridge, 1952) 194 e s.), ou seja, a expressão Xáoç yévet’ do primeiro verso de 31 
ipier dizer que o espaço entre a terra e o céu surgiu; isto é, que a primeira fase 
da cosmogonia consistiu na separação da terra e do céu. Tal facto não
i slaria em conformidade com uma característica existente e indubitável da 
nismogonia, a protelação do nascimento de Úrano até uma segunda fase, 
nos versos 126 e s. (A  criação a partir do Caos, versos 123 e ss., e de 
tiniu, 126 e ss., pode realizar-se simultaneamente). Afora esta particulari- 
diide, as outras condições ajustam-se à interpretação proposta: a terra, com 
i> seu acessório, o Tártaro, surge, assim que o espaço está constituído; 
nutro tanto acontece com Eros, que na sua forma mais concreta, como 
chuvu/sémen, existe entre o céu e a terra, segundo referências poéticas2.

* 1’ubllcuiln a versflo portuguesa mi sórie «Manuais Universitários» do Plano de 
I (In l iiiidiiçfti» < 'nlimstc Oulbonklftu. (N dIii do KdilOr).
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Não se nos afigura inverosímil que no esquema hesiódico a descrição expressa 
da formação de Úrano tenha sido retardada pela utilização confusa de duas 
versões separadas (confusão que pode ser posta em paralelo com outros porme
nores do esquema), e que ela esteja implícita no verso 116, logo na primeira 
fase da cosmogonia. É certo que a separação do céu e da terra se repete na 
Teogonia, sob uma forma inteiramente mitopoiética, na história da mutilação 
de Cronos (39); contudo, uma reduplicação de versões de cunho lógico dife
rente (quase-racionalista e mítico) é mais fácil de aceitar do que uma redu
plicação no mesmo plano quase-racionalista.

1 O yáur tem sído frequentemente comparado ao espaço de ginnunga da 
cosmogonia nórdica. Este espaço (que, não obstante, precedeu a criação do 
gigante a partir do qual foram feitos a terra e o céu) tem sido simplesmente interpre
tado como um espaço vazio e indefinido: mas é importante observar que na esque
matização de Snorri ele é concebido como delimitado pelo reino do gelo (Niftheim), 
a norte, e pelo do fogo ( Muspellsheim), a sul. Um tal facto não invalida certamente 
a hipótese de que o %áoç significa, em primeiro lugar, uma região de vastas dimen
sões, mas, secundária e implicitamente, os seus limites.

2 Não em Homero ou Hesíodo; muito particularmente em 33 Ésquilo fr. 44, 
1-5 (de As Danaides).

ÈQQ iuév áyvòç ovçavòç TQCÕoai x&áva, 
èqwç ÒÈ yalav Ãa/ipávei yájxov tv%£Ív, 
ojxpQoç Ô’ àjt cvvaTrjQoç ovoavov neaihv 
êxvoe yatav •>) ôè tÍxtstai fSQoroít;
/tf/Activ Te poaxàç uai fííov Arj/jrjTpiov.

( O céu sagrado anseia por penetrar na terra, e o desejo impele a terra a concluir 
esta união. A chuva tomba do céu, seu companheiro de leito, e fecunda a terra 
que produz para os mortais os pascigos dos rebanhos e os recursos de Demêter). 
Esta ideia da chuva que fertiliza, de facto, a terra deve ser muito antiga.

A  interpretação de Cornford pode ser reforçada pelo verbo empregado 
para descrever o primeiro estádio da cosmogonia: não fjv mas yévsr', a signi
ficar, talvez, que o Xáoç não era a eterna pré-condição de um mundo dife
renciado, mas uma modificação dessa pré-condição. (Está fora de questão o 
facto de Hesíodo ou a sua fonte terem em mente a substância primigénia como 
procedente do nada). O conceito de que a terra e o céu eram originalmente 
uma só massa foi, talvez, tão corrente (vejam-se pp. 37-39), que Hesíodo 
pôde aceitá-la como ponto assente, e começar a sua exposição acerca da 
formação do mundo pela primeira fase da sua diferenciação. Um tal pro
cedimento seria, indubitavelmente, enigmático e lacónico; e parece prová
vel que o que se pretendia com Xáoç yéver' era algo de mais complicado 
que a simples ideia de que «o  céu e a terra se separaram» —  muito embora eu 
me incline a aceitar que tal noção estivesse originalmente implícita nu frosc.
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A natureza do hiato entre o céu e a terra, após a sua primeira separação, 
pode bem ter sido de algum modo especificada nas tradições populares, em que 
Hesíodo provavelmente se inspirara. É de crer que tenha havido uma tentativa 
para imaginar o que seria a aparência das coisas, quando apenas existia o 
escuro céu, a terra, e o hiato intermédio. Neste ponto, temos de nos socor
rer de duas das variantes (vejam-se pp. 14-15) da descrição hesiódica do 
mundo subterrâneo.

34 Hesíodo Teogonia 736

êv&a ôè yrjç ôvoípepfjç xal Taoxápov ^eqóevxoç 
nóvxov r  ãxpvyéxoio xal ovgavov ãcrregóevroç 
êÇeírjç návxojv nr/yal xal TteÍQar êaai.v 
àçyaAé’ cvoáevxa, xá rs orvyèovai êeo í nsq,
%áajm f iê y ,  ovÔè xr, návxa rsXeacpÓQOv etç sviavzàv 740
ofiòaç ixo it ', ei TtQcõxa nvMcov êvxo<f&E yévoixo,
áÀÀá kev êv&a xal êv&a rpéqot nqò êveXÀa fivéAfoyç
àoyaPíérj' òetvòv Ôè xal ã&avárotai fleoíot
xovxo xÉnnç Nvxxòç <f èQefievvfjç olxía Òeivà
êaxrjxev vsyéXrjç xsxaXvptjuéva nvavérjuiv. 745

35 Hesíodo Teogonia 811 (a seguir à repetição dos w . 736-9, vide 34)

êvüa ôè [mQfiáQEaí re JiúXai xal y/íXxeoç ovòòç 
àaxE/jKprjÇ, QÍÇrjoi ôirjvsxéeaaiv ànrfQfóç, 
avzo<pwjçm tiqÓcõev ôè daõjv êxxoad-ev ãnávxcov 
Tirfjveç vaíovat, négrp> Xáeoç Ço(pBQoio.

34 Aí estão, em fileira, da terra sombria e do caliginoso Tártaro e do 
mar estéril e do céu constelado, de todos eles, as nascentes e os limites 
terríveis e bolorentos que até os deuses detestam; precipício imenso a 
cujo fundo se não chegaria durante a inteira duração de um ano com
pleto, se alguma vez alguém lhe transpusesse as portas. Mas borrasca 
sobre terrível borrasca arrastá-lo-ia de um lado para o outro; medonho 
é o prodígio mesmo para os deuses imortais; e a medonha morada da 
Noite tenebrosa ergue-se envolta de nuvens sombrias,
35 Aí se encontram as portas reluzentes e o limiar de bronze, inabalável, 
lixo com raízes sem fim, que crescem por si; e em frente, longe de todos 
os deuses, habitam os Titãs, para além do Caos sombrio.

Destes dois trechos, o 34 é evidentemente uma tentativa para melhorar 
<> conteúdo dos vv. 726-8 (2), onde se diz que o Tártaro (talvez na sua parte 
mípcrior) c*(ií rodeudo pcln Noite, e que por cima dele se encontram as



36

raízes da terra e do mar. Em jisígar’ há um retomo mais exacto à fonte 
aparente de 2, i.e. 11 VIII, 478-9, rà veiara n rioa if ... yalr/ç xal nóvroio: 
ao passo que as nrjyaí são introduzidas como sendo especialmente apropria
das para o mar. Os vv. 740 e ss. constituem um desenvolvimento especial e 
peculiar de 720 e ss. Por outro lado, o excerto 35, que vem após a repetição 
dos quatro primeiros versos de 34, começa com um verso ligeiramente alterado 
(II. VIII, 15) da descrição homérica do Tártaro (1), prossegue com «as raízes» 
de 2, desta feita inteiramente vagas, e termina com o yáajxa u.íy' de 740 
repetido como Xáeoç. Ambos os passos contêm inconsistências, compatíveis 
com o facto de serem desenvolvimentos um tanto superficiais; por exemplo, 
a substituição da ideia razoável de que as raízes da terra se encontram por cima 
do Tártaro, pela noção de que «as origens e os limites» da terra, do mar, do 
céu e do Tártaro estão no Tártaro (34). Curiosa é a ulterior descrição do Tár
taro como um yá<sua fxèy , um imenso precipício ou abismo (cf. Eurípides 
Fen. 1605), cheio de tempestades e no qual se encontra a morada da Noite. 
Em 35 este precipício é descrito como «sombrio Caos» (não nos importa a sua 
geografia particular, mas tão-somente observar que o Caos não é absoluta
mente ilimitado). Esta expressão deve conter uma referência ao Xáoç inicial 
do v. 116 (31), e afigura-se-nos razoável supor que o autor ou autores destes 
aditamentos interpretaram o Xáoç inicial como algo de escuro e ventoso, 
semelhante ao Tártaro. Esta interpretação recebe um certo apoio do facto 
de, na versão cosmogónica original, o Érebo e a Noite (ambos suposta
mente sombrios) serem criados a partir do Caos.

A  evidência dos factos parece sugerir a seguinte conclusão. Para a 
fonte utilizada por Hesíodo, pelo menos, o primeiro estádio da formação de 
um mundo diferenciado consistiu na criação de um vasto hiato entre o céu 
e a terra. Hesíodo dá particular relevo à natureza desse mesmo hiato, e 
não ao acto da separação que o produziu. O hiato é concebido como escuro 
e ventoso —  porque o aither e o Sol ainda não tinham sido criados, e a noite 
e as tempestades andam juntas. O mesmo tipo de descrição aplica-se, muito 
naturalmente, aos abismos caliginosos do Tártaro; e por vezes o Tártaro é 
considerado em termos de espaço original, ou até mesmo como parte dele J.

1 G. Vlastos (Gnomon 27 (1955), 74-5) considera o excerto 34 significativo 
para a origem do Xáoç cosmogónico de Hesíodo, e vai ao ponto de sugerir que foi 
dele que Anaximandro recebeu a ideia de tò õjiuqov. Também U. Hölscher (Her
mes 81 (1953), 391-401) rejeitou completamente a interpretação de Comford, e con

- sidera O Xáoç como um ermo escuro e ilimitado. Fundamenta ele esta ideia na 
hipótese de que uma cosmogonia, atribuída a Sanchuniathon (um fenício que se diz 
ter vivido antes da guerra de Tróia) por Fílon de Biblos ap. Eusebium P. E. i, 10, data 
efectivamente de uma alta antiguidade, sendo muito anterior a Hesíodo. Segundo
o compêndio de Eusébio, o primeiro estádio das coisas era constituído pelo ar e vento 
escuros e ilimitados (yjíoç &oXbqóv, êgispmãeç £ uma das descrições), Quundo este 
«desejou upaixonadamcntc as suus próprias ílyxuf» ( «J r  qual for o nlgnlflcudo doatii
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frase), deu-se a união. M ot (determinada espécie de lodo) foi produzido, e converteu-se 
em semente da criação. Ora, é verdade que as descobertas em Ras Shamra e noutros 
locais têm mostrado (d) que alguns temas da mitologia grega tiveram origem muito 
antes de Homero e Hesíodo, e fora da Grécia; (6) que a Fenícia tinha as suas versões 
próprias dos mitos respeitantes à primitiva história dos deuses, no segundo milé
nio a.C., e era um ponto de encontro de culturas. É também verdade que na teogonia 
atribuída a Sanchuniathon, há, depois do resumo cosmogónico, um pormenor 
(uma divindade, Eliun, anterior a Úrano na geração) que não tem correspondente 
em Hesíodo, mas sim na versão hitita cognata, que é do 2,° milénio (vejam-se pp. 41 
e s.). Mas talvez se trate aqui de um pormenor da genuína e antiga tradição cosmo- 
gónica local, que pôde ser incorporado em qualquer época: o que não prova é que 
cada uma das partes de toda a miscelânea atribuída a Sanchuniathon (por Hermes 
Trismegisto e outros) seja o resultado da incorporação de material antigo. Em par
ticular, a referida miscelânea nem sequer começa por sugerir que a narrativa cosmo- 
gónica seja outra coisa senão o que parece ser, i.e., um decalque ecléctico da época 
helenística, do texto de Hesíodo e de fontes cosmogónicas tardias (há uma possível 
referência a um ovo). Utilizá-la como meio de interpretar o  Xáoç da Teogonia, e 
de mostrar que a ideia de uma escuridão ventosa originadora estava já estabelecida 
para que Hesíodo a pudesse assimilar, é uma atitude que tem mais de interessante 
do que de científico.

A SEPARAÇÃO DA TERRA E DO CÉU NA L ITE R ATU R A  GREGA

36 Euripides fr. 484 (do Melanipo, o Sábio)

xovx b/áÒç d /J.V&OÇ àXX êftfjç pcrjXoòç náqa, 
d)ç ovoavóç re yáiá r  i]v [ioQ(yf] júa: 
èneí ô ’ è%a>QÍaihjaav âÀXr/Xcov ÒLya 

TLxrovai Ttávra xâiéÔcoxav slç tpáoç, 
ôévònrj, Ttereivá, ürjgaç, ovç f f  a.Àfirj XQÉçpm, 
yévoç rs  ftvrjTãv.

37 Diodoro I, 7, 1 (D K  68 B 5, I) xarà yna rrjv è£ âoy/jç xã>v ôkov ovo-
i amv u(av gyeiv lÔéav ovgavóv re xai yfjv, fis/ieiy/xévrjç avrãtv xfjç rpvaewç' 
Hf.xá òk xavra òtaarávrwv rã>v aatjuártov ãat âXX'>'jAo>v ròv juèv xóo/iov tieqi- 
hífitãv ãnaaav rfjV ÔQWfiévrjV êv avxã> ovvraÇiv ... 1

IH Apolónio de Rodes f, 496

rjeiòev Ò’ á ç  yaia xai ovqolvòç r/ôè êá/.aoaa 
rà npiv in  âÂXrjloiai /uf/ avxamjoóxa fioQtptj 
vdxRoz <?£ êXoolo òiéxoi&ev á/u,(ptç êxaara" 
íJJ’ t&ç Hfinttôov nlèv tv alrfréQi xéx/rnQ iíyovatv 
t'lnryti arfoivaítj re m l rjiXloio xéXnvfíot ... 2
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36 E a história não é minha, mas ouvi-a a minha mãe, como o céu e a 
terra eram. uma só forma; e quando se separaram um do outro, geraram 
todas as coisas e fizeram-nas sair para a luz: as árvores, as aves, os 
animais, os seres que o mar salgado alimenta, e a raça dos mortais.
37 É que, aquando da composição original do universo, o céu e a terra 
tinham uma só forma, porquanto as suas naturezas estavam misturadas; 
após o que os seus corpos se separam um do outro e o mundo assumiu 
a configuração total que vemos nele ...
38 Ele cantou como a terra e o céu e o mar, outrora unidos mutua
mente numa única forma, se separaram uns dos outros com uma luta de 
morte; e como as estrelas, a Lua e os caminhos do Sol têm para sempre 
os seus firmes limites no aither ...

1 A  cosmogonia e a antropogonia deste primeiro livro de Diodoro (que, 
pouco depois deste passo, cita o fragmento de 36) foram atribuídas por Diels a 
Demócrito. Nelas não se faz qualquer menção aos átomos, como observou Cornford; 
mas alguns pormenores de estádios posteriores podem, mesmo assim, provir do 
M ixqòç Ôidxoo/ioç (p. 429 e primeira n. 1). O desenvolvimento da sociedade é seme
lhante ao descrito por Protágoras no diálogo platónico do mesmo nome. Toda a 
versão é ecléctica, mas as suas finhas principais tiveram origem no século quinto e são 
dc carac- terísticas predominantemente jónicas; deste modo, é bem possível que 
incorpore ideias cosmogónicas tradicionais.

2 Orfeu é o cantor. A  cosmogonia nada tem em comum com as versões 
«órficas» específicas (§ 4): era natural que Apolónio pusesse na boca de Orfeu a ver
são que se lhe afigurasse mais primitiva, entre todas as que conhecia.

Já antes sugerimos que o primeiro estádio implícito, embora não salien
tado, da cosmogonia hesiódica consistiu na separação do céu e da terra. 
Que esta ideia era assaz familiar entre os Gregos é o que nos mostram os 
excertos 36-8. O fragmento 36 é o único que, como é sabido, remonta ao 
século quinto; mas é particularmente importante por apresentar de forma 
explícita a separação do céu e da terra como descrição transmitida de mãe 
para filho, i.e., como um conto popular e tradicional. Não se conhece qual
quer paralelo científico do facto; contudo, a ideia pode ter-se fundido com 
teorias jónicas especializadas, como em 37 e respectiva continuação.

A  SEPARAÇÃO EM  FONTES NÂO-GREGAS

A  divisão da terra e do céu é um mecanismo cosmogónico que foi larga
mente empregado, muito antes das mais antigas ideias cosmogónicas gregas 
conhecidas, nas narrativas mitológicas das grandes culturas próximo-orien- 
tais. (De facto, esse mecanismo é comum a numerosas culturas diferentes: 
cf., como digno de uma atenção muito especial, o mito maori da separaçüo
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de Rangi (céu) e Papa (terra) levada a cabo pela sua constrangida prole,
0 que constitui estreito paralelo do excerto 39). Assim, uma glosa, de finais 
do primeiro milénio a.C., ao Livro dos Mortos egípcio explica que «Re  
começou por surgir como rei, na qualidade de alguém que existia antes das 
ascensões de Shu se terem verificado, quando ele se encontrava na colina que 
existe em Hermópolis» (A N E T , 4). Shu é o deus do ar que é expelido por Re e 
ergue a deusa do céu, Nut, do deus da terra, Keb. N o  «Cântico de Ullikummi» 
húrrio-hitita (A N E T , 125; Gumey, The Hittites, 190-4), Upelluri, contrapar
tida de Atlas, diz: «Quando o céu e a terra foram construídos sobre mim, eu 
não tive conhecimento algum disso, e quando eles vieram com um cutelo 
separar o céu e a terra, eu não tive conhecimento algum disso». N a  Epopeia 
da Criação babilónica (iv, 137 e ss.; A N E T, 67), Marduk divide em dois o 
corpo da deusa da água primeva, Tiamat, e de uma metade faz o céu (com as 
águas celestes) e da outra metade, Apsu, o abismo, e Esharra, a «grande 
morada» ou sustentáculo da terra. É este o primeiro estádio da composição 
do mundo tal como o conhecemos, embora seja um estádio secundário na 
história, bem mais antiga, do panteão babilónico. Numa outra versão semí
tica posterior, Génesis i, as águas primevas são divididas de modo semelhante: 
«E  disse Deus, Faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe 
as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que esta
vam por baixo do firmamento, das águas que estavam por cima do firma
mento; e assim se fez. E ao firmamento Deus chamou Céu». (Gen. i, 6-8)

1 As palavras iniciais do primeiro capítulo de Génesis, «N o  princípio Deus 
criou o céu e a terra. E a terra era informe e vazia», são uma perturbadora ante
cipação do que irá seguir-se. O estado inicial é a água escura e ilimitada; a primeira 
fase da diferenciação consiste na separação das águas em águas do céu e águas da 
terra. A  antecipação existente no resumo inicial fornece um paralelo para a redu- 
plicação implícita na cosmogonia de Hesíodo (p. 33).

A separação do céu e da terra estava, por conseguinte, implícita em 
diversas narrativas mitológicas não-gregas anteriores a Hesíodo. Ver-se-á, 
na secção a seguir, que a descrição hesiódica das gerações mais antigas dos 
deuses é uma versão de um mito básico oriundo do Próximo-Oriente, que se 
encontra igualmente reproduzido numa versão húrrio-hitita chegada até nós. 
1’or isso, nada há de surpreendente no tema da separação que aparece em
1 Ictlodo —  quer implicitamente, no quase-racionalista Xáoç yêvEx' da cos
mogonia formal, quer mais explicitamente, mas numa forma inteiramente 
rnitopoiética, na história da mutilação que estudaremos a seguir.



40

O  M ITO  D A M U TILA Ç Ã O  N A  TEO G O NIA

39 Hesíodo Teogonia 154

fíaaot yàg ra írjç  re xai Ovçavov èÇeyévovto,
ôeivóxarot naíôcov, a<pertooj ò’ r f^ o v ro  roxfji
êÇ ãoyrjç- xal rcõv fièv õticoç r iç  tzqcüta yévotro
Tiávraç àrcoxçénTaaxe, xal eiç cpáoç ovx àvíeaxe,
ra írjç èv y.m&uõjvi, xaxcó ò’ Im x é q m io  êgy<w
OvQCtvóç• 'rj ò* êvròç arovayJt,sro Tdia neXcógrj
oTEivoftévTj' ÔoÁírjv ôè xaxrjv t  ètpqáaoaro xè%vr\v. 160
... elae òé fuv (sc. Kqóvov) y.Qvymna Àó%ay své&rjxe ôè %sgaiv
ÕMjitjV xaQxagóôovta, Ôókov ò’ vjiedrjxaro návra. 175
•rjÀ&s Ôè NÓxt3 ènáycov jiéyaç Ovgavóç, âfiqÀ ôè Paírj
1/j.eÍQmv (pi./.órrjTuç ènéa%exo xal <5 ’ eravvafrrj
TT.ávzrj' ó ô’ èx Ao%eoío jrátç rnfiéiaro %eigi
oxaifj, òeÇiregfj ôè neXiógiov èXXafíev ãgntjv
fj/xr.QTjV, xaQxaQÓôovra, <píXov <5’ &jiò urjÒea tuxtqòç 180
èaov/névcoç tf/Arjas, náfov Ò’ êggiipe (pêoeat}a(
èÇonlaa) ...

(As gotas de sangue fecundam Gaia e geram as Fúrias, os Gigantes e 
as Ninfas mélias; as partes amputadas caem no mar, e da espuma nasce 
Afrodite.)

39 Todos os que nasceram de Gaia e de Úrano, os mais terríveis dos 
filhos, foram desde o princípio odiados pelo próprio progenitor; e mal 
eles nasciam, escondia-os nos recessos de Gaia, sem os deixar aparecer à 
luz; e Urano comprazia-se com a sua crueldade. E ela, a prodigiosa Gaia, 
gemia nas suas entranhas, pois estava completamente cheia, e imaginou 
um astuto e perverso embuste ... Escondeu-o [a Cronos] e pô-lo de 
emboscada, colocou-lhe nas mãos uma seitoira de dentes aguçados e ensi
nou-lhe todo o ardil. O vasto Urano chegou, trazendo consigo a Noite, 
e sobre Gaia, ávido de amor, ele se estirou e sobre ela toda se estendeu; 
e ele, o fiího, do lugar da emboscada, estendeu a mão esquerda, e com a 
direita apoderou-se da enorme seitoira, comprida e de dentes aguçados, e 
prontamente decepou os órgãos genitais do pai querido, e arremessou-os 
para trás, a fim de serem levados para longe.

Os pormenores desta versão sugerem que Úrano se separava efectivamente 
de Gaia, pelo menos durante o dia: mas por que motivo, neste caso, não 
podia Gaia soltar a prole durante a ausência de Úrano? É provável que,
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em outras versões da história, Úrano cobrisse constantemente Gaia (tal como 
Rangi cobre Papa no mito maori), de modo que, por assim dizer, «o céu 
e a terra eram uma só forma». Poucas dúvidas pode haver de que esta crua 
narrativa sexual considere, num plano diverso e menos elaborado, o mesmo 
facto cosmogónico implícito, primeiro, em Xáoç ysver' e, em segundo lugar, 
em rata ... êyeivaro laov êavrfj Ovgavóv da cosmogonia intencional do 

trecho 31

i O paralelo mais evidente da repetição em moldes mitopoiéticos de um facto 
já explicado num resumo quase-racionalista e muito mais elaborado é o que se pode 
ver em Génesis: o abstracto Elohim, do primeiro capítulo, é substituído, no segundo, 
por Jeová, figura completamente antropomórfica e muito mais rudimentar, e a vaga 
expressão «Deus criou o homem à sua própria imagem», do capítulo i, é repetida numa 
forma de longe mais gráfica e mais primitiva no segundo capítulo, em que Jeová cria
o homem a partir do pó e lhe insufla a vida pelas narinas. (Quanto ao homem for
mado de barro, cf. e.g. o velho texto babilónico, ANET, 99 col. b, bem como o mito 
grego de Prometeu.)

Que uma parte do conteúdo da Teogonia é de origem não-grega e de 
uma data muito anterior à dos predecessores imediatos de Hesíodo é o que 
demonstra, do modo mais flagrante, o paralelismo existente entre a versão 
hesiódica da sucessão dos deuses mais antigos e a tabuinha hitita de Kumarbi, 
de origem húrria e que, na forma em que chegou até nós, data de cerca de 
meados do segundo milénio a.C. Na versão hitita, o primeiro rei do céu é 
Alalu, que é expulso pelo deus do céu Anu; Anu é deposto pelo pai dos 
deuses já evoluídos, Kumarbi (equivalente a Cronos «pais dos deuses»). No  
momento em que Anu tenta refugiar-se no céu, Kumarbi corta-lhe o membro 
genital com os dentes e engole-o. Ao ser informado de que se encontrava prenhe 
do deus das tempestades e de mais dois «deuses terríveis», Kumarbi cospe o 
membro, que vai emprenhar a terrados dois outros deuses; Kumarbi, contudo, 
não pode libertar-se do deus das tempestades, e acaba por dá-lo à luz. Com a 
ajuda de Anu, como é óbvio, o deus das tempestades (cujo equivalente grego é 
manifestamente Zeus, senhor do trovão e do raio) depõe Kumarbi e toma-se 
rei do céu. As semelhanças com o mito grego são evidentes: a sucessão do deus 
do céu, pai dos deuses, pelo deus das tempestades é comum a ambos; é-o tam
bém a emasculação do deus do céu por obra de Kumarbi/Cronos, e a fecunda
ção da terra pelo membro expelido. Há também, evidentemente, diferenças 
lignificativas: a versão hitita (como outras narrativas próximo-orientais) tem 
um deus, Alalu, anterior ao deus do céu; o que Cronos engole é uma pedra 
(por engano, em vez do deus das tempestades, Teog. 468 e ss., e depois de ter 
engolido todos os outros filhos); e é Reia, e não ele, quem dá à luz o deus 
(Ins tempestades, Zeus, Pensa-se que na parte que falta da tabuinha hitita 
pudesse liaver alguma referência ao facto dc Kumarbi comer uma pedra, mas 

hipótese 6 incerta. Domais, 6 de notar que também cin Hesíodo o deus do
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céu (juntamente com Gaia) ajuda o deus das tempestades a sobreviver. 
A  versão hitita não contém nenhuma inferência de que a emasculação do deus 
do céu estivesse relacionada com a separação do céu e da terra; de facto, 
nenhuma deusa da terra está envolvida nessa separação. É esta uma dife
rença importante, mas sugere, não que o motivo grego da separação não 
tivesse um arquétipo do segundo milénio, mas que a versão grega incorpora 
variantes que por acaso se não encontram na versão hitita. A  versão grega não 
proveio especificamente da hitita, como é evidente: houve uma versão comum, 
largamente difundida e com numerosas variantes locais, da qual a tabuinha 
hitita dá uma versão e Hesíodo outra —  versão que, de mais a mais, sofreu as 
vicissitudes da transmissão a uma cultura mais jovem e muito diferente.

1 A  propósito da tabuinha de Kumarbi, veja-se AN ET, 120-1; Gumey, 
The Hittites, 190-2; R. D. Barnett, JH S  65 (1945), 100 e s.; H. G. Güterbock, 
Kumarbi (Zürich, 1946), 100 e ss.; G. S. Kírk, Myth, its Meaning and Functions in 
Ancient and Other Cultures (Berkeley and Cambridge, 1970), 214-19. O «Cântico 
de UUikummi» (vejam-se pp. 38-39) regista, em tabuinhas separadas, os demais fei
tos de Kumarbi enquanto rei do céu; que o firmamento e a terra tinham sido sepa
rados é um facto que nelas se encontra claramente implícito.

6. TEOGONIAS «M ISTAS

(a )  á l c m a n

Álcman, poeta lírico espartano, desenvolveu a sua actividade por volta de 
600 a.C., e foi com grande surpresa que, após a publicação, em 1957, do papiro 
de Oxirinco n.° 2390, se verificou que um dos seus poemas contivera uma 
espécie de cosmogonia teogónica («neste cântico Álcman ocupa-se da natu
reza», como afirma o comentador, fr. 3, col i, 26), na sequência, segundo 
parece, de uma invocação às Musas como filhas da Terra. Do poema em si 
muito pouco se vislumbra; o papiro (do século segundo d.C.) conserva partes 
de um comentário ao poema, comentário esse em prosa, de características 
grosseiramente aristotélicas. Quanto ao poema de Álcman, que era evidente
mente intrigante, atraiu várias outras tentativas de interpretação (col. i, 27 e s.). 
A parte central do comentário é como se encontra a seguir, em 40; mas 
importa observar que também continha lemmata, isto é, frases curtas de 
Álcman de que dependia o comentário, e que kx Ôe rã> n [ no início da 
col. ii (linha 3), a que se segue a explicação nógov <bió xrjç jcoq. [ na linha 6, 
mostra, através da forma dialectal xã>, em vez de rov, que o próprio Álcman 
usou, sem dúvida, o termo tzóqoç —  com o qual xsximúq, em qualquer caso 
uma forma poética, está intimamente relacionado. Outros lemmata  (que se 
seguem a 40) são jig éoy  [-uç e depois ã/xág t e  xat a e M va  xaí tq lxov oxóroc;, 
isto é, «venerável» e «dia e Lua e, em terceiro lugar, escuridão».
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40 Álcman fr. 3 (Page), col. ii, 7-20

cbç yò.Q rjfiçaro rj v/.rj xaraoxevafeftfivai 
èyévexo tcóqoç t iç olovel ãoyjy X[é.yet 
o-õv ó ’AXx/mv xrjv HÀrjv náv[xcov x era-
Qayjxévrjv r.al ánórjxov eira [yevé- 10
aíku xwá cprjúiv xòv xaxa<Jxevá[Çovxa
návxa, eíxa yevéaücu [tió]qov, xov [<5è ná-
q o v  nageXêóvroç ênaxoA.ov&fj[oai]  xé-
Kpmçy ‘mu. eaxiv 6 fièv nóqoç olov àflyrj, rò òè xé-
k/müq olovel xékoç. xfjç Oéxiôoç yevo- 15
fiévfjç òqxV Kai Tfc;[A]o[ç xavx]a návxmv è-
yéve[x]o, xai xà /fèv návx a [ófio\iav èye.i
xf)v (pvatv xfji rov yaXxov vh ]i, fj Òè
Oéxi.c, x[fji] xov xeyvíxov, o òè jióqoç xal xò xè-
Kfjmq xrji áoyfji xal xcõi xéAec... 20

40 Pois quando a matéria começou a ser disposta, surgiu uma espécie 
de caminho [ou passagem, poros], como se fosse um princípio [ou origem, 
archê\. Portanto, Álcman diz que a matéria de todas as coisas estava desor
denada e por fazer; em seguida nasceu alguém [do sexo masculino] que 
pôs em ordem todas as coisas, depois surgiu um caminho [poros], e quando 
o caminho havia passado ao lado, seguiu-se um limite [ou meta, tekmõr], 
E o caminho é como um princípio [ou origem], ao passo que o limite é 
como um fim [ou limite, telos], Quando Tétis nasceu, estes converteram-se 
em princípio e fim de todas as coisas, e a totalidade das coisas tem uma 
natureza semelhante à da matéria do bronze, Tétis à do artífice, e o 
caminho e o limite à do começo e do fim ...

O comentador assimila Álcman à discussão aristotélica das quatro 
«çausas» —  isto é, precondições ou aspectos da existência física —  na Física B.
I lá, certamente, uma semelhança marcante entre Tétis (especialmente se acei- 
lurmos que o seu nome pode ter sido associado à raiz de ri&évat, êéo& ai, 

i.c. colocar ou pôr no lugar) e a causa eficiente ou um artífice, bem como entre 
1'oros e a causa formal, e entre Tekmõr e a causa final; mas Álcman estava 
certamente a pensar era termos menos abstractos e, porventura, menos ana
líticos. Qual teria sido precisamente a sua linha de pensamento, tem sido 
objecto para muitas especulações recentes, nenhuma delas realmente convin
cente: tekmõr (a hesitação em empregar, ou não, uma maiúscula é deliberada)
6 o sinal que mostra o caminho ou poros (interpretação de Burkert); poros 
representa trajectos no inur primevo, tekmõr, sinais de direcção através dele 
(West) - uu ui) cilrelui (Vcrnimt); Poro» ó «partilha» (cf. oxénQcorat <  *n óqo))
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para estabelecer o equilíbrio com Aisa do fr. 1, 13 de Álcman (sobre este 
fr. veja-se ainda infra, nesta mesma página) (Page). Tétis é, sem dúvida, 
uma deusa marinha, o que justifica a atraente conjectura de West; mas pode 
dar-se o caso do seu nome estar mais relacionado com a possível derivação acima 
referida e com um antigo culto da deusa na própria Esparta. N o  tocante a 
Poros e Tekmõr, devemos hesitar entre significados mais concretos ou mais 
abstractos, com um pendor natural para os primeiros: entre trajecto ou percurso 
físico, e o caminho ou meio de passagem ou progresso; e entre sinal visível, 
marca ou limite, e fim ou culminação (ambos são homéricos). E o grau de 
abstracção, ou o seu contrário, deve ter correspondência com os dois termos 
diferentes; assim «limite» num sentido mais concreto pode ser concebido como 
Okeanos (cf. § 2), em particular se Tétis tiver, entre outras, a conotação de 
deusa marinha; mas não é fácil entrever o que possa ser o «trajecto».

O lemma sobre skotos, escuridão, sugere razoavelmente uma afinidade 
com a Noite (§ 3). O comentador (24 e s.) situa a escuridão na fase em que 
a matéria estava ainda «por separar», o que quer dizer que à expressão «e, ter
ceiro» (em relação ao dia e à Lua) tem de ser atribuído um sentido lógico e não 
cronológico. O mesmo comentador prosseguiu, dizendo que «surgiu graças 
à intervenção de [...] caminho e limite e escuridão», sendo provável que a 
lacuna contivesse o nome de Tétis. A  escuridão pode aqui representar o está
dio primevo, aparentado com o Caos de Hesíodo (§ 5), a despeito da ilação 
do comentador neste ponto, de que ela r.ão é anterior a poros e tekmõr.

As dificuldades acumuiam-se com a probabilidade de, nos versos 
fragmentários 13 e s., do fr. 1 de Álcman (Page), o Partheneion, Poros se 
encontrar ligado a Aisa na qualidade de «os mais velhos dos deuses». 
O comentador do v. 14 (Page, Lyrica Graeca Selecta (Oxford, 1968) p. 6) 
faz a notável sugestão de que Poros é o mesmo que o Caos de Hesíodo, 
embora o contexto em si, apesar de deficiente, parecesse requerer o destino 
do homem ou quinhão como sentido geral tanto de Aisa como de Poros —  
motivo pelo qual Page sugeriu para este último uma conexão com a raiz de 
TténQODTai, etc., de preferência a um mais óbvio nf.qám, etc. Contudo, não se 
nos afigura improvável que o comentador do Partheneion tenha estabelecido 
um elo de ligação com o Caos hesiódico a partir deste fragmento cosmogó- 
nico, o que talvez forneça uma pista para o significado de Poros, seja qual 
for o seu papel no Partheneion. Não obstante, poros, passagem ou caminho 
por onde, não pode ser idêntico ao Caos no sentido de matéria escura e informe 
(ou algo do género); aquele deve ter êxito ou impacto sobre este, como dá a 
entender o comentador em 40, 8-12. A  referência a Hesíodo é, apesar de 
tudo, interessante, e pode sugerir o que nós, aliás, podíamos ter tendência 
para suspeitar, que Álcman, bem como os demais cultivadores de temas 
cosmogónicos, estava, no fundo, plenamente consciente da versão hesió- 
dica.
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Contudo, nem Poros, nem Tekmõr, nem tão-pouco Tétis, são de modo 
algum hesiódicos (e nem sequer se nos afiguram de proveniência oriental). 
Desesperadoramente inigmáticos como se nos apresentam, obrigam-nos a per
guntar, que significado poderiam ter tido para os Pré-Socráticos. A  sua influên
cia não foi de qualquer modo importante ou específica; mas vêm demonstrar 
que a especulação cosmogónica andava no ar, ao tempo de Tales, não apenas 
na Jdnia, senão também no meio, culturalmente bem diverso, da Grécia con
tinental —  certamente no de Esparta, cidade que Anaximandro parece ter visi
tado na geração seguinte (pp. 102-104). De mais a mais, este género de imagi
nação cosmogónica não se ocupou apenas da elaboração e re-arranjos de 
menor monta dos conceitos hesiódicos tradicionais (como fez «Epiménides»; 
vd. § 3 (iii)), mas estendeu a sua acção a invulgares aplicações metafóricas de 
ideias amplas e genéricas, como as incluídas na série de significados que se 
podem atribuir a tekmõr —  com o qual podemos ser tentados a relacionar 
0 obverso mais prosaico de Anaximandro, xò ãnsigov ou o Indefinido.

(b )  ferecid es  d e  siros

O Ferecides, de que nos vamos ocupar, foi mitógrafo e teogonista, 
c não deve ser confundido, não apenas com o genealogista ateniense do 
mesmo nome, que viveu no século quinto, senão também com Ferecides de
l.eros, posterior e menos importante1. Segundo Aristóteles, Ferecides não 
Ibi inteiramente mitológico na maneira de encarar os problemas:

41 Aristóteles M eí. N  4, 1091 b 8 ... èjtei 61 ye fiefieiy/iévoi ai>rcõv (sc. tã v  
âeoÀóywv) [xai] rã> j-irj uvÜimJj ç ânavxa hêye,iv, otov 0SQEXvòrjç xal êregoí 
TivEç, rà yevvfjaav tcq& tov  ãgurrov ttôécusi, xá t oi Máyoi.

41 ... porquanto os teólogos «mistos», aqueles que não dizem tudo por
uma forma mitológica, tais como Ferecides e alguns outros, e também 
os Magos, fazem do primeiro genitor a melhor de todas as coisas.

1 F. Jâcoby,**Mnemosyne 13 (3.a série), 1947, 13 e ss., desacreditou em defi
nitivo a teoria de Wilamowitz, segundo a qual «Ferecides» era um nome genérico, 
vinculado a toda a prosa jónica antiga sem atribuição especificada, do mesmo modo 
que «Hipócrates» ficou ligado a todo o tipo de literatura médica.

DATA

Ferecides exerceu a sua actividade no século sexto a.C., talvez pelos 
sutis meados. Os autores antigos divergem entre si: segundo uma tradição, 
1'orecidcK foi muis ou menos contemporâneo do rei lídio Aliates (c. 605- 
•560 a,C.) e dos Sete S&bios (convencionalmente datados por alturas doI
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eclipse predito por Tales, 585/4, ou do arcontado de Damásias, 582/1); 
segundo outra tradição, dependente de Apolodoro, Ferecides atingiu a sua 
acme na 59.a Olimpíada, 544-41 a.C., e foi contemporâneo de Ciro 1. A  data 
proposta por Apolodoro fá-lo, pois, uma geração mais novo que Tales, e um 
contemporâneo mais jovem de Anaximandro. Estes factos estão de acordo 
com a tradição pitagórica posterior, segundo a qual Pitágoras teria sepul
tado Ferecides (pp, 47-48), muito embora este acontecimento fosse provavel
mente fictício. Nenhuma destas tradições cronológicas se afigura parti
cularmente histórica, e, quanto a nós, sabemos que tais sincronismos foram 
estabelecidos pelos cronógrafos helenísticos, em grande parte sobre bases 
apriorísticas. Todavia, o interesse por Ferecides continuou certamente vivo 
no século quarto a.C. (era cruciai para a transmissão de informações sobre o 
período arcaico), e os amplos limites das datas propostas, i .e .  d o  século sexto, 
têm todas as probabilidades de estarem correctos,

1 A  datação antiga aparece, e.g,, na Suda (D K  7 a  2) e em Dióg. L. i, 42 
(D K  9 A 1, segundo Hermipo). A  data mais recente ocorre, e.g., em Dióg. L. i, 118 
(segundo Aristóxeno) e i, 121 (segundo Apolodoro) —  veja-se D K  7 a  1; também 
em Cícero Tusc. i, 16, 38 (D K  7 a  5), Plínio N . H. Vil, 205, Eusébio Chron. 
(D K  7 A 1 a).

O LIVRO DE FERECIDES

42 Diógenes Laércio i, 119 ad/Qe.rcu. Ôè rov SvqÍov to te  (iifiXíov ô avvé- 
ypaipev ov 7] àgxrj' Zàç fièv xai Xgóvoç fjaav ãei xal X d ov ír j... (no que res
peita à continuação veja-se 49).

43 Suda s.v. Ferecides ean Ôè ãnavra ã avvéyQmpe ravru' '  E m áfivxoç  
ijxoi OeonQaaía r) Qeoyovía. ( « m  Ôè OeoXoyía sv (hjiAloiç l  ê%°v(ja fteã>v 
yêveaiv xal ôiaôoxáç-)

44 Diógenes Laércio 1, 116 tovtóv tpjai 0 eónofinoç ng&Tov nsqi <pvoecoç
m l dstov ypmpai. Cf. a Suda s.v. Ferecides ttqôtov Ôè avyygafprjv èÇsvey-
xeiv TisÇâ> Xóycp nvèç íaroQovaiv.

42 Do Sírio conserva-se o livro que escreveu, cujo começo é: «Zas e 
Chronos existiram sempre, bem como Ctónia ...».
43 A  totalidade da sua obra consta do seguinte: Os Sete Recessos ou 
A  União Divina ou a Teogonia. (E há uma Teologia em dez livros que 
contém a génese e as sucessões dos deuses.)
44 Teopompo afirma ter sido este o primeiro a escrever sobre a natu
reza e os deuses. —  Alguns contam que foi ele o primeiro a produzir 
um livro em prosa.



47

Segundo o excerto 42, o livro de Ferecides (ou o que era considerado 
como tal) existia ainda no tempo de Diógencs, no século terceiro d.C, As 
palavras introdutórias podiam ser suficientemente bem conhecidas por inter
médio do registo do catálogo de Calímaco, pertencente à Biblioteca de 
Alexandria (o patronímico, aqui omitido, foi dado um pouco antes como 
sendo Báfivoç, «íilho de Bábis»), Que o livro sobreviveu ao incêndio da 
Biblioteca em 47 a.C., é um facto que pode ser confirmado por uma citação 
mais longa, a de 50; se bem que esta citação e outros fragmentos pudessem 
ter subsistido através de manuais e antologias. O título é dado em 43. 
rEmá/ivxoç, «(de) sete recessos», parece ser o verdadeiro título do livro; 
algumas variantes descritivas do conteúdo foram-lhe acrescentadas, como 
tantas vezes aconteceu, mas são provavelmente de origem tardia 1. A  expressão 
«teologia em dez volumes» é provavelmente uma confusão com uma obra em 
dez volumes sobre a história da Ática (que começava, sem dúvida, pelos 
deuses e heróis) atribuida ao ateniense Ferecides nas linhas que se seguem 
na Suda. Não sabemos ao certo a que se refere exactamente o título, enigmá
tico e insólito, «(de) sete recessos»: vd. p. 54. O trecho 44 exemplifica 
a tradição, amplamente divulgada, de ter sido este o mais antigo livro em 
prosa. O que é possível que Teopompo (século quarto a.C.) efectivamente 
tenha dito é que Ferecides foi o primeiro a escrever, em prosa, sobre os deu
ses, em oposição, e.g., a Hesíodo. De supor é que antes de Ferecides tenham 
sido redigidos anais em prosa, mas é possível que tanto ele como Anaxi- 
mandro (cujo livro foi, talvez, aproximadamente contemporâneo, e ao qual 
se pode atribuir a data de 547/6 a.C., pp. 100-2) tenham sido os primeiros 
prosadores de vulto a sobreviver.

1 Há quem, juntamente com Diels, seguido por Jaeger e outros, se incline 
a aceitar para título do livro «os cinco recessos», do excerto 50, valendo-se unica
mente da afirmação de Damáscio, no passo citado, de que os produtos divinos do 
sémen de Chronos, uma vez dispostos em cinco recessos, foram chamados nsvri/ivxoç.

VIDA E LENDA

(i) Conexão com Pitágoras

Muitos foram os prodígios atribuídos a Ferecides, e.g. predições de 
um tremor de terra, de um naufrágio, da captura de Messene. Tais aconte
cimentos foram diversamente localizados: em Esparta, perto de Éfeso, em 
Sumos, em Siros, etc. A dificuldade reside em os mesmos prodígios terem 
sido também atribuídos a Pitágoras. Apolónio, o paradoxógrafo, sem 
■.cguramente se basear em Aristóteles, disse que «posteriormente, Pitá- 
KOrUH sc entregou à taumaturgia, TeQaxonmta, de Ferecides» (D K  14, 7); 
c em um facto sem dúvida aceito no círculo peripatético que, quando Fere-
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cides adoeceu de ftiríase, em Delos, o seu discípulo Pitágoras foi para lá 
e cuidou dele até à morte (Dióg. L. i, 118, Diodoro x, 3, 4; D K  7 A 1 e 4). 
Assim o afirmou Aristóxeno, e também Dicearco, segundo Porfírio na Vida 
de Pitágoras, 56. Porfírio referiu também (conforme citação feita por Eusébio, 
D K  7 a 6) que, segundo Ândron de Éfeso, autor do século quarto a,C., os 
prodígios pertenciam propriamente a Pitágoras; mas que Teopompo plagiou as 
histórias de prodígios da obra de Ândron e, para dissimular o plágio, atribuiu-as 
antes a Ferecides, tendo modificado aqui e além os nomes das localidades a 
que os prodígios andavam ligados. Ândron, contudo, estava longe de ser 
um crítico, porquanto inventou um outro Ferecides de Siros, astrónomo 
(Dióg. L. i, 119, D K  7 a 1); e a explicação de Porfírio acerca da divergência 
não é convincente. A  confusão e desacordo que claramente existiram no 
século quarto demonstram que havia carência de pormenores fidedignos sobre 
a vida de Ferecides. Dada a hipótese de Ferecides ter sido um sábio do género 
de atrair naturalmente histórias de prodígios (como foi o caso de Pitágoras), 
a conexão entre dois contemporâneos semelhantes teria sido necessaria
mente inventada, quer existisse ou não essa afinidade; mas tirante as proe
zas também atribuídas a Pitágoras, Ferecides parece ter tido pouco de xamane 
ou mago em si mesmo. Já tem sido aventada a hipótese de todo o emara
nhado de lendas poder ter partido de um bem conhecido comentário do 
século quinto a.C.:

45 íon de Quios ap. Diogenem Laertium i, 120 *Icov ò' ó Xtóç iprjai negi 
nvrov (sc. íPeQSXvÔov)"

ó)ç ó fièv rjVoüF.fj te netcaa/iévoç rjÔè xai alÒoT 
xal <p&í/j,evoç fv y jj rsgnvòv fitozov, 

tãjieg llvüayófirjç êréjuoç aorpóç, ôç nsQt jiávrojv 
àv&QMTWjv yvá)(j,aç elÔe xat êÇèfici&ev.

45 íon de Quios diz acerca dele [Ferecides]: «Assim ele avultou em 
valor e em honra, e agora, que está morto, tem uma existência aprazível 
para a sua alma —  se é que Pitágoras, que foi verdadeiramente sábio, 
mais que todos os outros conheceu e aprendeu a fundo as opiniões dos 
homens.»

Como afirmou H. Gomperz ( Wiener St. 47 (1929), 14 n. 3), estas pala
vras não significam, provavelmente, mais do que «Se Pitágoras tem razão 
acerca da sobrevivência da alma, então a alma de Ferecides devia estar a 
desfrutar de uma existência bem-aventurada». Uma tal ideia podia ter sido 
desvirtuada, já na antiguidade, por forma a sugerir uma amizade entre os 
dois homens, e de maneira a ter favorecido a transferência para Ferecides 
das histórias respeitantes a Pitágoras. Relatos biogr&fko* complicados
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foram inventados ao mínimo pretexto, especialmente nos séculos terceiro 
e segundo a.C. (veja-se e.g. p. 188); mesmo assim hesitamos em supor que 
a controvérsia existente no século quarto possa ter sido baseada num tes
temunho tão insignificante como o breve encómio de íon. Não obstante, 
nenhuma das provas sobre este ponto parece de modo algum convincente, 
c é também de manter um alto grau de cepticismo sobre as relações entre 
os dois homens.

(ii) Pretenso acesso aos livros secretos dos Fenícios

46 Suda s.v. Ferecides Ôiôa%$rjvai Ôè vn avxov Ffwífayópav Àóyoç, 
avròv ôè ovK êo%r]xévai Ha&rjy7]xrjv, âÀX’ êavxòv ò.axfpai xxriaáfj,evov xà 
0o i v í m j v  ãjióxQvcpa (h{j).ía. (Veja-se também 60).

46 Há uma história segundo a qual ele foi professor de Pitágoras; mas 
que ele próprio não teve mestre, mas que se instruiu a si próprio depois 
de ter obtido os livros secretos dos Fenícios.

A  asserção de que Ferecides foi autodidacta significa, provavelmente, 
apenas que não foi possível atribuir-lhe um mestre adequado à data em 
que se escreveu a sua biografia completa. Que ele se valeu dos livros secre
tos dos Fenícios (uma história inverosímil) é um outro exemplo de especula- 
çflo tanto do agrado dos compiladores de biografias. Não obstante, deve ter 
liuvido algum fundamento para essa tradição, e é possível que ela se baseasse 
nos motivos aparentemente orientais que se encontram no seu pensamento: 
1 crecides foi posteriormente relacionado com o zoroastrismo (n. 2 na p. 61 e s.), 
e o combate entre Cronos e Oíioneu, bem como o travado entre Zeus e Tifeu, 
rm Hesíodo, tinha importantes afinidades fenícias (p. 64).

(iii) O marcador dos solstícios

47 Diógenes Laércio i,  119 a ò iltxa i ôè xov U vq ío v  xó rs  fiifíXíov ... 

(d 49) ... Oü/Çexm òè xal rjltorgÓTitov êv Uvgcp xfj vrjaqj.

4H Homero O d. xv, 403-4, com os escólios

vfjaóç Tiç H vqÍt] mxhfjaxExai, éí nov ãnoúeiç,
'Ogxvyírjç xadvjie/jftev, ôftt rgonai rjeÀíoio.

ti th i nimal jjrHoio] ihfhx <pa(ílv ehai rjkíov an^Xaiov, ôi o i  arj/miovvxai rà ; 
tiríí fjXiüv TQtmás (QV). olov â ç  jiqòç xàç xgojtàç rjÃíov, o èaxiv èní xà ôvxixà 
fUtoj ôntiQávoyfttiv xfjç ArfAov (BHQ). oííratç ’Aglaraüyoç xai ’H qcoôiu- 
vd< (H).
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47 Do Sírio subsiste o livro ... [cf. 49] ... e conserva-se também um 

marcador dos solstícios na ilha de Siros.
48 «H á uma ilha chamada Síria —  talvez tenhas ouvido falar dela —  

por cima de Ortígia, onde estão as viragens do Sol».
Onde estão as viragens do Sol] Dizem que existe lá uma gruta do 

Sol, por meio da qual eles assinalam as viragens do Sol (Q V ). Como se 
fosse em direcção às viragens do Sol, isto é, na direcção do oeste, por 
cima de Delos (BHQ ). —  Assim Aristarco e Herodiano (//).

A  insinuação, em 47, de que um marcador de solstícios conservado em 
Siros no tempo de Diógenes tinha pertencido a, ou tinha sido utilizado por, 
Ferecides, deve ser abordada com cautela. (Um  marcador de solstícios é 
um dispositivo para assinalar o ponto em que o Sol «se volta» na eclíptica, no 
começo do Verão ou do Inverno). Parece existir aqui uma certa ligação com o 
enigmático dístico de Homero, em 48. Os escólios mostram que se conhe
ciam em Alexandria duas interpretações alternativas destes dois versos: ou
(a) fldi. rnojial rjeAioio descreve a Síria (em vez de Ortígia), e significa que 
aí havia um marcador de direcção sob a forma de uma gruta; ou
(b) o significado é que a Síria está situada «por cima», i.e., a norte, de 
Ortígia, e também a ocidente dela, onde o Sol «se volta» para o Poente i. 
E improvável que tanto (a) como (b ) suponham que Ortígia representa Delos, 
e Sïria, Sïros (que está situada a umas vinte milhas ligeiramente a noroeste 
de Delos) 2. Ora, seja qual for o significado da expressão homérica 3, havia 
evidentemente conhecimento, no período alexandrino, de uma gruta do 
Soi em Siros, e é de supor que seja esta a espécie de marcador a que Diógenes 
se referiu três ou quatro séculos mais tarde. Temos notícia de um outro 
tipo de marcador natural de solstícios em ítano, na ilha de Creta, por altu
ras do século quarto a.C., e é provável que tais dispositivos tenham sido 
relativamente comuns para fins de estabelecimento do calendário. A  gruta 
do Sol em Siros não pode, segundo parece, ter sido o motivo original da 
referência homérica, mas foi, mesmo assim, aproveitada em data posterior 
(e certamente, poder-se-ia pensar, posteriormente a Ferecides), numa tenta
tiva de explicar a descrição contida na Odisseia. Sejam quais forem os seus 
antecedentes, ela teria sido associada, como é natural, ao mais notável habi
tante da ilha, Ferecides. Embora não haja nenhuma outra prova de ele ter 
sido um cientista prático, era facto sabido que muitos outros sábios do 
século sexto, especialmente os Milésios, tinham tido interesses tanto de ordem 
técnica como teorética; e seria quase inevitável para um erudito alexandrino, 
por exemplo, o estabelecer automaticamente uma associação histórica entre 
os dois únicos produtos visivelmente científicos de Siros I orcei des c o 
marcador dos solstícios. Por isso, apesar da relutílneiu que *c tonlia em
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separar tão simpática invenção de tão curiosa personalidade, parece-nos ati
tude preferível usar, uma vez mais, de extremo cepticismo.

! Este significado de rgojiat é único e altamente improvável, em especial 
devido ao facto de as rçonai f jM o io  serem mencionadas três vezes nos Trabalhos 
e Dias de Hesíodo, sempre com o significado de solstício. Mas (a), bem como (6), 
é virtualmente impossível: pois mesmo que a expressão tqotzciI rjeMoto possa signi
ficar, como de facto significa, «solstício» ou «solstícios», não pode compreensiveí- 
mente significar, em espécie alguma de grego, um dispositivo (ou gruta ou outra 
coisa qualquer) para marcar ou observar solstícios.

2 Houve, na verdade, outras Ortígias, como houve outras ilhas de Delos 
(a esta o nome é aplicado somente em contextos que podiam ter sido influenciados 
pela especulação erudita em redor de 48): nomeadamente a ilha que formava parte 
de Siracusa, e um precinto perto de Éfeso. ’ OgTvylri significa «da codorniz» (ÕqtvÇ), 
e era uma designação que podia ser aplicada a qualquer localidade em que as codor- 
nizes habitualmente descansassem durante as suas migrações entre o Egipto e o Norte. 
A  dificuldade em identificar Ortígia com Delos reside no facto de, no Hino Homérico 
a Apoio (16), se fazer distinção entre as duas localidades. Uma outra dificuldade 
é que ZvQÍrj tem um ípsilon breve e Svqoç, um longo. A  relacionação de Síria com 
Siracusa é também filologicamente improvável. H, L. Lorimer (Homer and lhe Monu- 
mettts (London, 1950), 80 e ss.) argumentou que Uvoh] se referia à Síria (que, segundo 
a mesma autora, podia ter sido ingenuamente tomada por uma ilha), e que as r gonal 
significavam «nascer do Sol», i.e. o Oriente. Mas afigura-se-nos impossível que a 
Síria fosse denominada ilha; e dificilmente se teria imaginado os Fenícios a despender 
um ano inteiro no comércio com um lugar tão perto da sua própria terra (cf. Od. 
xv, 455).

3 A  frase õ&i TQonai r/eMoio podia referir-se tanto à Síria como a Ortígia. 
Importa referir aqui uma observação de Lorimer: o único passo, além deste, em que 
Homero se refere a Ortígia, é na Od. V, 123, quando Orion, tendo sido raptado por 
Eos, é morto em Ortígia por Ãrtemis. A  ilação a tirar é que Ortígia era a morada 
de Eos, a aurora, e que, por consequência, ficava para leste. Lorimer pensou que os 
solstícios não podiam comportar um significado direccional. Mas, uma vez que os 
solstícios seriam normalmente observados ao nascer do Sol e no Verão, e, por isso, 
ii nordeste-quarta-a-este, eis o que a frase poderia sugerir. Assim a intenção pode 
ser a de indicar a direcção geral desta Ortígia provavelmente mítica. Com efeito, 
ti morada de Eos era muitas vezes imaginada como sendo Aia, geralmente identificada 
com a Cólquida; e a Cólquida situa-se, de facto, aproximadamente a nordeste-quarta-a- 
cslo do centro da linha costeira da Jónia.

I» CONTEÚDO DO L IVRO  DE FERECIDES

(i) As divinclades primevas; a criação inicial por obra de Chronos; 
os recessos

O  IliriftcncN Laórcio i, 119 ao'>Cexai òè xov E vqIov xó xe [íifiXlov õ 
minyijityirv otJ ág%rf' (Fr. I) Xàç fièv m l X qóvoç tfaav âel uai X&ovlr/’ 
Sfhivlfi Ai flrn/iit i y i v u o  D), íjiwtJl) aixfj Zàz yfjv yé.oaç òiòoT,
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50 Damáscio de principiis, 124 bis &zQexvòrjç Ôè o Evoioç Závra fxèv 
eivai áei xai X qóvov xai X&ovíav ràç rpeíç uiQÓxaç àoy/íç ... rnv ôè X qóvov 
notfjam èx rov yóvov êavrov nvQ xai nvev/ia xai iíòwç ... iç  dyv èv névte 
pvyoiç ÔiflQrjfiévwv noXlrjv ãkbjv yeveàv avOTrjvai üscòv, rrp) nevxè[iv%ov 
xa lovjj.cvrjv, ravTÒv òè icrcoç slnsív nevréxoafj,ov.

49 Do Sírio subsiste o livro que escreveu, cujo início é: «Zás e Chronos 
existiram sempre, bem como Ctónia; e Ctónia recebeu o nome de Ge, 
visto Zás lhe ter dado Ge de presente [ou como prerrogativa]».
50 Ferecides de Siros disse que Zás existiu sempre, assim como Chronos 
e Ctónia, os três primeiros princípios ... e que Chronos fez do seu próprio 
sémen o fogo e o vento [ou hálito, sopro] e a água... a partir dos quais, após 
terem sido dispostos em cinco recessos, se formaram numerosos outros 
descendentes dos deuses, que são chamados «dos cinco recessos», o que 
é talvez o mesmo que dizer «dos cinco mundos».

Zás e Chronos e Ctónia «existiram sempre»: uma tal afirmação resolve 
a dificuldade da criação ex nihilo. Uma declaração análoga encontra-se, umas 
duas gerações mais tarde, na ordem do mundo de Heraclito, ordem que não 
foi produzida por nenhum deus nem nenhum homem, mas que sempre exis
tiu, existe e existirá (217); e, um pouco mais tarde, também em Epicarmo fr. 1 
(D K  23 B 1 —  provavelmente autêntico), onde a questão é expressamente 
discutida. Mas já no século sexto a.C. a natureza divina atribuída ao ãnsigov 
de Anaximandro e ao ar de Anaxímenes talvez quisesse dizer que também 
estes existiram sempre. Causa surpresa o encontrar-se este conceito de seres 
plurais exposto de uma forma tão explícita num contexto teogónico e numa 
data relativamente recuada como esta. Todavia, os deuses que existiram sempre 
são provavelmente concebidos como formas originais (por etimologia) de figu
ras convencionais da teogonia tradicional; e uma delas é o «Tempo», que podia 
naturalmente ser sentido, sem qualquer reflexão abstracta profunda, como algo 
que não nasceu. Deste modo, Ferecides não estava tanto a procurar resolver 
uma dificuldade lógica acerca da criação, como a substituir por um novo está
dio primário, dependente da etimologia e, particularmente, de uma nova com
preensão de Cronos, pai dos deuses, o impreciso, se bem que mais racionalista, 
«teve origem o Caos» de Hesíodo.

Os nomes são invulgares. Záç (acusativo Závxa) é obviamente uma 
forma etimológica de Zsvç, e destina-se, talvez, a realçar o elemento Ça- 
(prefixo intensivo), como em Çáâeoç, Çarjç. Xêovlrj, derivada de des
tina-se provavelmente a representar a Terra numa função primitiva, talvez 
como residência dos dáimones ctónicos, e, em qualquer dos casos, com relevo 
para as regiões inferiores. Quanto a Xgóvoç, tem-se argumcnlado, nomea
damente Wilamowitz, que a verdadeira leitura deveria ser Kqóvoç; Cronos
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desempenhou um importante papel na teogonia de Ferecides, segundo um 
fragmento que chegou até nós, 57, e o «Tempo» é um conceito cosmogónico 
sofisticado para o século sexto a.C. Mas Xgóroç, largamente documentado 
nas fontes, é, temos quase a certeza, uma forma correcta; as outras duas 
figuras são variantes etimológicas de figuras teogónicas bem conhecidas, e é 
naturalmente de prever um caso semelhante no que respeita à terceira figura. 
A  substituição de X qóvoç por Kgóvoç é precisamente a que seria de esperar 
neste ponto Parece verosímil que, nas fases posteriores da teogonia, o trio 
primevo tenha assumido a sua forma familiar como Zeus, Cronos e Hera 2. 
Que Ferecides era dado a etimologias é o que claramente ressalta dos escassos 
testemunhos que possuímos: assim, além das derivações idiossincráticas de 
nomes anteriormente discutidos, o Xáoç foi talvez relacionado por ele (como 
mais tarde pelos Estóicos) com %ém&at (p. 56, n.), e por isso interpretado 
como água; Reia foi chamada 'P i j  (D K  7 b 9), e talvez relacionada com 
ãelv, etc.; Okeanos foi chamado Ogenos (53); os deuses deram à mesa o nome 
de -dixoQÓç, «guarda das oferendas» (D K  7 B 12).

1 Wilamowitz afirmou categoricamente ser impossível admitir o «Tem po» 
como um deus cosmogónico, no século sexto. É certo que a abstracção implícita 
em XQ°vov àhtri (Sólon, veja-se 111), ou em xrjv tov xqóvov ráÇtv (Anaximandro, 
veja-se 110), é menos de surpreender nas suas implicações, do que o são Xqóvoç  

á návTíov TiattjQ de Píndaro Ol. 2, 17 e o Tempo hipostatizado da tragédia; con
tudo, os dois últimos casos fornecem um certo paralelo. O Tempo cosmogónico 
iraniano, Zvran Akarana, foi introduzido como um refinamento do mazdeísmo e 
não pode ser considerado como anterior ao século quarto a.C. (n, na p. 16 e s.), muito 
embora a possibilidade de uma influência oriental a este respeito não possa ser posta 
inteiramente de parte. O Chronos das cosmogonias órficas tardias foi apresen
tado sob uma forma helenística, e não pode ser considerado como qualquer 
espécie de paralelo ou precedente do do século sexto a.C. A  relacionação entre 
Cronos e Chronos foi certamente feita pelos Órficos posteriores (cf. e.g. Kem  Orph. 
Frag. fr. 68), mas, segundo Plutarco (de Is. et Os. 32), tratava-se de uma identifi
cação comum entre os Gregos: não podemos afirmar que Ferecides tenha, ou nfio, 
sido o seu promotor.

2 Ctónia recebe o nome de Ge, Terra, numa fase subsequente, talvo/. 
quando Zás lhe faz presente do tecido bordado com o desenho da terra, em 53. 
Mas neste ponto, como é evidente, ela toma a seu cargo orientar e proteger o» 
casamentos; esta prerrogativa pertencia, segundo a opinião corrente, a Hera (na 
qualidade de ra/iijXía), e na medida em que Ctónia-Ge é a esposa de Zás-Zeus, 
pensa-se também que ela se tenha convertido em Hera. N a  origem, Hera não foi 
provavelmente uma deusa da terra, mas há outros casos isolados em que ela substitui 
Gaia; por exemplo, ela parece ser a mãe de Tífon no Hino Homérico a Apoio, 351 es., 
liem como em Estesícoro (Et. Magn. 772, 50); cf, 52, e Virgílio En. iv, 166.

Díimáscio, em 50, segue Eudemo. Chronos produz o fogo, o vento c a 
água, do seu próprio sémen e dá-se a entender que este processo ocorre 
numa primeira lasc, O episódio nflo pode ter sido inteiramente inventado,
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embora não fosse de estranhar que um ou outro pormenor tivesse sofrido 
alteração. Ao lê-lo, vêm-nos à lembrança as versões cosmogónicas egípcias, 
em que os primeiros constituintes do mundo foram produzidos mediante o 
onanismo de um deus primevo, nomeadamente o de Atum-Re mencionado na 
teologia menfítica {A N E T , 5); e também a mutilação de Úrano por Cronos, 
em 39, onde certas figuras mitológicas são geradas pelo membro de Úrano e 
pelo sangue que dele escorreu. A  ideia de que o sémen humano é procriador, 
e que, por isso, o sémen de uma divindade primária temcosmogonicamente 
as mesmas propriedades, não é nem surpreendente nem ilógica. O que, con
tudo, é de surpreender neste caso são as coisas assim procriadas: elas fazem
-nos recordar a teoria do século quinto relativa aos quatro elementos, com 
omissão da terra por estar já precisamente implícita no nome de Ctónia-Ge. 
O vocábulo nvev/m afigura-se-nos suspeitosamente anacrónico, muito embora 
Anaxímenes sublinhasse a sua importância mais ou menos por esta altura 
(pp. 146 e ss.). Não é possível que tenham sido estas substâncias a formar 
a matéria-prima dos arranjos cósmicos posteriores: pois segundo 50, o que 
elas produzem é, não um mundo, mas um certo tipo de divindades. De facto, 
em nossa opinião, o sémen que produz o fogo, o vento (ttvsv/m ) e a água é 
provavelmente uma interpretação racionalizante tardia, talvez de origem 
estóica, mas baseada no conceito aristotélico (este mesmo dependente, em 
certa medida, de Diógenes de Apolónia, cf. 616 fin .), de que o anégfia humano, 
o sémen, contém av^qftnov nvev/m, alento ingénito, também descrito como 
sendo «quente» e etéreo (cf. e.g. de gen. animalium b 3, 736 b 33 e ss.). 
Também em relatos de fisiologia estóica antiga, o sémen é descrito como 
nvev/m p,ed? vyQov («alento com humidade», Ario Dídimo no seu comen
tário a Zenão) e é associado com nvEvpa év&equov, «alento quente». Parece, 
assim, provável que os três produtos inesperados do sémen de Chronos
—  o fogo, o vento e a água —  sejam uma interpretação tardia e intrusa da 
natureza do próprio sémen e que, inicialmente, fora o sémen de Chronos que 
havia sido colocado nos recessos. Quanto a estes, os sete recessçs do título, 
como são dados pela Suda, podiam ser obtidos adicionando aos cinco reces
sos associados a Chronos, em 50, as duas outras divindades preexistentes, 
Zás e Ctónia, a última das quais certamente com uma conotação local e 
semelhante, de facto, a um recesso. Por outro lado, os sete recessos podiam 
ter sido todos parte de Ctónia: é de notar que o mundo babilónico dos 
mortos foi concebido como tendo sete regiões2, e que no mito da Catábase 
de Ishtar, esta divindade tem de passar através de sete portões (A N E T , 107 e s.)3.

‘  Ou possivelmente —  se admitirmos como certa a forma avrov proposta por 
Kem, em lugar de íavrov  do ms. —  do sémen de Zás. Porém, não há uma diver
gência absoluta com 41, onde tò ycvvfjnav tcqíõtov se deve referir a Zás-Zeus: pois 
é Zás que primeiro cria as partes do mundo (53), ao passo que Chronos produz cons
tituintes tcogónicos, e nfio cosmogónicos,
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* Nos primeiros onze capítulos do tratado hipocrático J lto i êfHÒo/iáàújv, o 
mundo encontra-se dividido em sete partes para corresponderem às sete partes do 
corpo humano. Alguns estudiosos situam esta obra, fragmentária e pouco atraente, 
no século sexto a.C. Parece não haver fortes razões para se admitir uma data tão 
recuada, e estilisticamente é mais provável que ela seja do século quarto a.C.

3 Comparem-se com as portas e portões que Porfírio encontrou em Ferecides:
51 Porfírio de antro nymph. 31 ... rov EvqÍov &6QSx6ôov fivxoòç, xai fíaíhovç xai 
ãvToa xai íh:Qaç xcd TtéXaç léyovroç xai <5«i toAxon) aivirzo/iévov xàç xmv ipvyjov 
yevéasiç xai ânoyevéaeiç. ( . . .  quando Ferecides de Siros fala de recessos e covas e 
grutas e portas e portões, e, por intermédio destes, se refere em enigmas ao nasci
mento e morte das almas). Os recessos, covas e grutas sugerem que estava em causa 
aígo mais complicado que meras depressões da terra.

Uma solução possível para a procriação levada a efeito por Chronos a 
partir do seu próprio sémen aparece no passo seguinte:

52 27b in Homeri II. n, 783 <paal xrjv rfjv  ãyavaxxovoav ênl xm <póvq> xwv 
Ftyávtcüv òiaftalflv Aia rfj "Hça- xijv ôè nQÒç K qovov àneX&ovcrav ê£emeiv 
ròv ôè ôovvai avrfj ôvo (pá, rcõ iòíco ^ploavra flogiíò xai xeksvaavxa xaxà 
yijç ánoftéaihM, à<p’ Õsv âvaôoihícrexai ôaí/uov o ãnoaxrjaojv A ia xfjç ãoyfjç. rj 
òé, wç el%ev ÔQyf/ç, e&exo avxà vnò xò "A.guiuv xf/ç KiXtxiaç. àvaÔoêévxoç Ôè 
xov Tvqxõvoç "H qu ôiaXXayeica Au xò nãv èwpaívsi' 6 Òè xsQavváaaç Atxvrjv 
xò õqoç òvófMxaev.

52 Dizem que Ge, irritada com a chacina dos Gigantes, caluniou 
Zeus perante Hera, e que Hera foi ter com Cronos e informou-o disso. 
Este deu-lhe dois ovos, untados com o seu próprio sémen, e ordenou-lhe 
que os depositasse debaixo da terra; desses ovos, disse ele, nasceria uma 
divindade que havia de depor Zeus do poder. E ela, encolerizada, colo
cou-os sob -o Árimo, na Cilicia. Mas quando Tífon nasceu, Hera, que 
já se tinha reconciliado com Zeus, revelou-lhe tudo; e Zeus fulminou 
Tífon e chamou Etna à montanha.

A  categoria exegética dos mais antigos escólios homéricos retém muito 
do material erudito da época helenística (assim, H. Erbse, Scholia Graeca 
In Homeri Iliadem i (Berlim, 1969), xii). Este comentário particular acrescenta 
um elemento homérico (Árimo) aos que se encontram na poesia do século 
quinto (Pínd. Pít. i, 16 e ss., Ésq. Pr. 351 e ss.). A  influência órfica é 
igualmente possível, embora os ovos sejam depositados não nas imensidões 
ventosas do Aither ou do Érebo ícomo na versão rapsódica), mas em Gaia. 
O lacto de nele se referir Cronos e não Chronos não é necessariamente impor- 
liintc (vcjam-se pp. 52-3), De notar é que Cronos fecunda dois ovos (porquê 
ilois?) com o seu próprio .sémen, e que os ovos têm de ser colocados debaixo da 
terra, wná yijç, possivelmente num recesso dc qualquer espécie neste
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passo, sob uma montanha. Dos ovos, uma vez fertilizados pelo sémen, 
provém Tífon/Tifeu, idêntico ao Ofioneu de Ferecides (pp. 62 e ss.). Parece 
haver, de facto, um paralelo flagrante com a misteriosa referência ao sémen 
de Chronos em 50; assim sendo, confirma-se de certo modo a hipótese de 
que uma determinada espécie de figura ou figuras teogónicas («numerosos 
outros descendentes divinos») proveio directamente do sémen de Chronos 1. 
Há, também, uma vaga possibilidade de que a geração a partir de um ovo 
(mas não de constituintes cosmogónicos) ocorresse em Ferecides (vejam-se 
pp. 21-24) —  embora este expediente se tenha tornado tão corrente nas 
versões helemsticas e posteriores, que podia bem ter sido introduzido numa 
história mais simples.

1 Porflrio (cf. D K  7 b 7) fez referência àqueies que interpretaram aquilo 
a que ele chamou rrjv ixQorjv, em Ferecides, como referente ao sémen; embora 
fenham dado a mesma interpretação à Estige de Hesíodo e ao Ameles de Platão. 
Segundo hipótese formulada por H. Gomperz (Wiener St. 47 (1929), 19 n. 10), 
Chronos fez nascer da ixgorj uma geração de divindades primevas, precisa
mente como a sua forma posterior, Cronos, as originou a partir de Reia; este facto 
estaria efectivamente de acordo com a sugestão, que anteriormente fizemos, de 
que o fogo, o vento e a água constituem uma gtosa que se introduziu no texto. 
A  conexão de Reia, chamada 'P fj por Ferecides (D K  7 b 9), com a èxgorj 
afigura-se-nos muito possível. Uma outra, mas mais remota possibilidade, é que
o sémen de Chronos se tenha convertido na água primeva. Em uma fonte (Aqui
les Iság. 3, D K  7 b I a) colhe-se a informação de que Ferecides, tal como 
Tales, afirmou que o elemento era a água, a que chamou %áoç (devido, provavel
mente, ao facto de o derivar de xéea&m, se é que no conjunto se não trata de uma 
adaptação estóica). Também a Suda diz que «ele imitou a opinião de Tales» 
(D K  7 a  2); embora Sexto, por outro lado, diga que o principio era, para Ferecides, a 
terra (D K  7 a 10), Não se deve procurar grande penetração nestas interpretações, 
mas parece provável, de facto, que Ferecides entendesse o Caos de Hesíodo num sen
tido especial, devido, talvez, a uma falsa etimologia. Os fragmentos, de que dispomos, 
mostram estar fora de dúvida ter a água surgido em primeiro lugar; mas a interpre
tação particular do Caos pode ter sido relacionada com o sémen de Chronos numa fase 
relativamente antiga do desenvolvimento cósmico,

(ii) As núpcias de Zás e Ctónia, e o bordado do tecido

53 Grenfell e Hunt Greek Papyri Sér. ii, n.° 11, p. 23 (séc. ui d.C.) 
(D K  7 b  2) aò>rã jioiownv rà oixía TtoXXá re xai /ueyáXa. ènel òe xavra 
èÇsrèXeoav návxa xai yjrqjxaxa xcã §F,Q(movTci: xai ÜEQanaívaç xai rãXXa 
oaa òel návxa, êirei ôrj návra êxoíua yíyvstai ròv yájiov noievmv. xájceiôrj 
roíxrj rjfiéff)] yíyverai r ã  yá/j,a>r róre  Zàç noiel ipãooç fiéya re xaí xaXòv 
xai ev avrcõ cnoixíXXei rijv>  xai ’Qyrj<vòv xal rà í£2>yr]vov <Ôá>fmra ***  
[col. 2] jjovXófivvoçs yò.Q aèo roèç yáfiovç eivai xovxq) ere t k /m » ,  oi) âè /iot 
%(üqe xai avviafft. ravrií tpaaiv ávaxaXvirnjuia nçãnov yevécrfkir i’x tuótoo
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Òè. ó vó/ioç êyévETO xai fieoíai xal ávjhoomoitaiv. rj ôé fu<v à/j,eípe>rai ôeÇa- 
fjL<êvij ev tò> <pã<goç ... 1

1 A  atribuição a Ferecides, e os aditamentos desde <7toixüÀei...> até <ôcb/iara> 
são confirmados por Clemente de Alexandria Strom. vi, 9, 4, 0 . o E vqioç léyer 
Zàç notei (fá/)oq... ’ íiyrivov ôcbfmra. Os outros aditamentos são de Blass, Weil, 
Diels; o texto é o de D K , salvo no que respeita às correcções dos ligeiros erros de 
transcrição naqueles pontos em que o papiro apresenta lacunas.

53 Para ele constroem grande número de amplas moradas. E mal 
concluíram tudo isto, e o mobiliário e os servos e as servas e tudo o 
mais necessário, quando tudo estava pronto, realizaram o casamento. 
E ao terceiro dia das bodas, Zás faz um grande e belo tecido e nele borda 
Ge e Ogenos e as moradas de Ogenos *** «é que com o desejo [oupalavra 
semelhante] de que os casamentos te pertençam, honro-te com isto. 
Eu te saúdo, e sê minha consorte». E foram estas, segundo dizem, as 
primeiras Anacaliptérias: daqui proveio o costume tanto para os deuses 
como para os homens. E ela responde, ao receber dele o tecido ...

O casamento é entre Zás e Ctónia, como se confirma pelo excerto 56. 
A declaração de Zás «com o desejo [ou palavra semelhante] de que os casa
mentos te pertençam» sugere firmemente que Ctónia é aqui equiparada, em 
parte, a Hera, a deusa do matrimónio (n, 2 na p. 53), Os preparativos, do 
género dos dos contos de fadas, são realizados por agentes não especificados. 
Ao terceiro dia das bodasl , Zás faz um grande tecido que ornamenta com Ge 
(terra) e Õgénos (evidentemente o nome que Ferecides dava a Okeanos) 2. 
Oferece-o a Ctónia; a oferta desta representação de Ge afigura-se ser aquela 
a que foi feita referência em 49, onde Ctónia tomou o nome de Ge, «desde 
que Zás lhe deu a terra de presente [ou como prerrogativa]». Juntamente 
com o tecido, dá-lhe também Ogenos, que pode ser considerado como parte 
da superfície da terra no sentido lato, mas não é uma prerrogativa de Ctónia 
no sentido em que Ge o é. Ctónia representa inicialmente a estrutura sólida 
da terra, mais do que a sua superfície variegada, Ge e Ogenos. Ora, a prin
cipal questão consiste em saber se o acto de tecer ou de bordar o desenho 
da terra e de Okeanos é uma alegoria de um autêntico acto de criação. Parece 
provável que assim seja; de outro modo, que motivo há para que Zás tome 
a seu cargo esta estranha e não-masculína tarefa —  muito diferente, por exem
plo, da decoração feita por Hefesto no escudo de Aquiles, Ilíada, livro xviii? 
N3o é simplesmente para simbolizar a dádiva de Ge, ou apresentar um prece
dente mitológico para as Anacaliptérias, a Cerimónia do Desvelar da Noiva; 
há, com efeito, na história este elemento ctiológico, como explicitamente se 
alirma, num o presente nflo earceiii de ser destu espócic tilo bizarra, se nílo
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tivesse um significado mais amplo do que o de uma simples oferta de desvela- 
mento J. Uma indicação mais positiva é-nos fornecida no passo que se segue:

54 Proclo in Tim. ir, p. 54 Diehl o tpf.gey.vôr/ç eXeyev elç "E/mra uera- 
fiefi&fjaêai ràv Ala jiÉX/.ovja ih]iMovgyeLv, õrc ôf) ròv xóa/uov ix  rcõv êvav- 
rícov avviaràç eiç ó/wXoyíav m l (piXíav rjyays xai ravTÓtrjTa nãaiv èvéaneiQB 
y.al êvojaiv rr/v ôi õÃcov òirjxovaav.

54 Ferecidas dizia que Zeus se transformara em Eros, quando estava 
para procriar, em virtude de, após ter constituído o mundo a partir dos 
contrários, ele o ter levado a acordo e paz, e ter semeado a identidade 
em todas as coisas e a unidade que interpenetra o universo.

Todo o trecho desde o r i ôrj em diante é uma interpretação manifesta
mente estóica, com uma ligeira coloração neoplatónica, e nada nos diz sobre 
Ferecides. Contudo, a primeira afirmação, de que Zeus se transformou em 
Eros, quando estava para procriar, deve basear-se em algum passo de Fere
cides. Sugere-se, em primeiro lugar, que Zás empreendeu efectivamente 
uma determinada espécie de criação cosmogónica, e, em segundo lugar, 
que ele o fez sob a forma de Eros, ou pelo menos em alguma situação eró
tica. Tal facto não carece de um significado mais amplo do que o contido 
na ideia das uniões e dos nascimentos da Teogonia\ mas que se tinha em 
mente alguma descrição particular, é o que demonstra também o excerto 56, 
em que existe um Eros específico entre Zás e Ctónia 4. Aqui se diz claramente 
que o acto de Zás referente à criação está relacionado com uma situação 
erótica entre ele mesmo e Ctónia: por conseguinte, é possível que o próprio 
casamento esteja implícito, e uma vez que nada se nos diz a respeito de qual
quer descendência de importância cosmogónica, ao passo que a representação 
da terra e de Okeanos (quer como rio circundante, quer como mar em geral) 
é o prelúdio da consumação do matrimónio e bem podia representar um 
acto cosmogónico, podemos provisoriamente aceitar que tal seja o caso —  
especialmente, após havermos considerado o trecho de 55 (vd. infra).

1 A o todo, as festividades do casamento duraram três dias, tendo-se realizado, 
no último, a cerimónia final do desvelar da noiva, acompanhada de presentes, e a 
consumação do matrimónio: assim diz Hesíquío s.v., que situa os âvaxaAvmrfQta 
no terceiro dia, embora todas as outras autoridades antigas (nenhuma delas de data 
recuada) dêem a entender que toda a cerimónia durava apenas um dia.

2 Ogénos (Ogênos em Lícofron e Estêvão de Bizâncio) é uma variante singular 
ds ’Qxeavóç (vd. p. 6 n. 2). O emprego que Ferecides faz deste vocábulo é uma 
outra indicação da sua preferência por formas nrcaizantes ou etimológicas.

1 Um jirfnAoc foi dndo a Hnmiimin por Ciullno, quando üc casaram (Apo- 
lodoro ui, 4, 2), rnin nflo w  mm dl/, ne ele (mim quulqnrr drn oraçto particular,
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e não foi C&dmo quem o fez. Nem parece haver, de facto, mais do que uma cone
xão fortuita com o íepòç yáfioç de Plateias (cf. L. R, Farnell, The Cults o f  the Greek 
States I  (Oxford, 1896), 244), onde uma estátua esculpida em carvalho era vestida de 
noiva com o fim de representar Hera.

4 Cf. o  Eros de asas douradas que se supõe ser o paraninfo do casamento 
de Zeus e Hera no epitallmio das Aves 1737 e ss., de Aristófanes.

(iii) O carvalho alado e o tecido

55 Isidoro (o Gnóstico, séculos I-II d.C.) ap. Clement. Al. Strom. VI, 53, 5
(D K  7 B 2) ... Iva uáOo.m xí èaxiv fj ‘õjiójtxsQOç òrrüç xal xò è rí avxfj 
TiEjcoixiÀfiévov <pãQoç, návxa õaa 0sQsxéôr]ç ãXhjyofnpaz êêeokóyrjaev, 
Ãajjáiv ájiò xrjç rov Xà/j, Jigotprjxeíaç trjv 'bjióDeatv.

56 Máximo de Tiro IV, 4, p. 45, 5 Hobein rM à  xal tov Z vqÍov xrjv 
noírjaiv axónec xal xòv Zfjva xal rfjv Xêovír/v xal xòv èv xovxoiç ”Eo<oxa, 
xal xrjV ’Oçpiovèojç yéveaiv xai xrjv páyrp- xal xò ôévôgov xal xòv nénXov.

55 ... para que eles aprendam o que é o carvalho alado e, sobre ele,
o tecido ornamentado, tudo quanto Ferecides disse alegoricamente acerca 
dos deuses, tendo concebido a ideia a partir da profecia de Ham.
56 Mas considera também a obra do Sírio, e Zás e Ctónia e Eros entre
eles, e o nascimento de Ofioneu e a batalha dos deuses e a árvore e a veste.

Pelo excerto 55 ficamos a saber que o tecido bordado (i.e. o que foi 
dado por Zás a Ctónia em 53) estava colocado de certa maneira num car
valho alado: deve ser a isto que se refere «a  árvore e a veste» em 56. 
Foi modernamente sugerido (H. Gomperz, Wiener St, 47 (1929), 22) 
que o carvalho representa a armação do tear, em que Zás urdiu o tecido. 
Is ta hipótese implica que se tome vnónxsgoç com o simples significado de 
«rápido», com total supressão da imagem concreta das asas; não há paralelo 
para um emprego semelhante com um assunto concreto. Mais importante 
ainda, um tear dificilmente podia ser chamado apenas carvalho, mesmo num 
contexto fantástico. Segundo uma outra interpretação (Diels, SB Ber. 1897, 
147 e s.), o carvalho lembra o mastro, sobre o qual o peplos de Atena 
ora transportado na procissão das Panateneias. É certo que 56 emprega a 
palavra nénkoç, c «alado» podia ser explicado como descrição da barra trans
versal cm que se dependurava a veste; mas não há realmente motivo algum 
pura pensar nas Panateneias, e uma referência ao mastro como carvalho 
«riu  evidentemente do estranhar *. Tanto Diels como K. von Fritz (autor 
do artigo sobre l orecidcs em Pauly-Wissowa) acreditaram estar também em 
cnuKa uma vcrttdo alegórica do Anaxtmandro: a terra tem u forma do um



tronco de árvore, porque é cilíndrica como em Anaximandro (veja-se 122); 
é descrita como uma árvore, porque Anaximandro disse que a esfera de 
fogo se ajustou em redor do ar e da terra como a casca à volta da árvore (121); 
a terra é alada, porque flutua livremente no espaço (123); o bordado da 
sua superfície traz-nos à lembrança o mapa de Anaximandro (pp. 103 es.); e o 
tratamento de Okeanos como parte integrante da superfície terrestre é um novo 
desenvolvimento que se encontra também em Anaximandro. Mas nenhum 
destes argumentos é sequer válido, quanto mais convincente: a forma da 
terra não pode ser representada somente pela forma do tronco, que não é 
a única parte, ou mesmo a mais conspícua, de um carvalho; a casca que 
envolve a árvore é um símile de Anaximandro; «alado», se é que se lhe deve 
atribuir uma conotação abstracta, tenderia para o significado de «que se 
move rapidamente», preferentemente ao de «que flutua»; o mapa de Anaxi
mandro não teve relação alguma conhecida com a sua cosmologia; e a ten
dência para integrar Okeanos nos mares interiores pode encontrar-se uma 
que outra vez em Homero. Os outros elementos colhidos em Anaximandro 
(o Tempo, e y óvoç ~ ynvi/t.ov) não são, de modo mais convincente, a favor 
de uma interpretação que von Fritz teve o excessivo optimismo de classificar 
de «praticamente certa».

1 Diels, seguido por, e.g., Jaeger, Mortdolfo e von Fritz, deixou-se impres
sionar por todo o contexto (D K  7 B 5) do excerto 59 que vem mais adiante, no qual 
Orígenes refere que Celso interpretava certos ritos e incidentes mitológicos como 
símbolos da submissão da matéria levada a efeito pelo deus. Dois passos em Homero, 
depois a descrição do Tártaro (59) de Ferecides, e finalmente o peplos panatenaico 
são interpretados desse modo; diz-sc que o último demonstra «que uma divindade 
sem mãe e imaculada triunfa sobre o arrogante Filho da T erra »: de facto, ele repre
sentou tradicionalmente a vitória de Atena sobre Encélado na batalha dos deuses 
e dos gigantes. A  interpretação é citada como um exemplo separado, correspon
dente ao excerto de Ferecides, pelo facto de ser aduzido como uma outra compro
vação da mesma tese; mas nada há que sugira que Ferecides deva ser interpretado 
em lermos de Panateneias.

Propomos a seguir uma outra interpretação como mais provável do que 
qualquer das acima descritas. O carvalho representa a substrutura solida
mente assente e os alicerces da terra («o  esqueleto» da terra, como foi sugerido 
por Zeller). O tronco e os ramos são o suporte e as raízes da terra. A  ideia 
deque a terra tem raízes faz parte da concepção popular do mundo (p. 3 e s.), e 
os ramos de uma árvore, no Inverno, assemelham-se a grandes raízes inver
tidas. Que as raízes da terra e do mar foram por vezes concebidas como 
situadas por cima do Tártaro, e que o próprio Tártaro podia ser imaginado 
como um fosso mais estreito por baixo delas, é o que claramente demonstra 
a importante descrição da Teogonia 726 e ss., já citada em 2: «Em redor 
do Tártaro corre uma muralha de bronze; e a toda u volln, u Noite
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em tríplice fileira se derrama, em torno da garganta; e por cima estão 
as raízes da terra e do mar estéril». A  garganta ou desfiladeiro que é
o Tártaro (ou uma parte dele) corresponde ao tronco do carvalho, as raízes 
que estão por cima dele correspondem aos ramos J. O carvalho é «alado», 
pelo menos em parte, devido ao facto de os seus ramos sugerirem a enver
gadura das asas. Sobre eles Zás depôs o tecido bordado com a Terra e Ogenos; 
estes representam a superfície terrestre, plana ou antes ligeiramente convexa, 
como de facto parece ser. Não podemos dizer, se Ogenos é concebido como 
um rio circundante ou como mar. O carvalho é especificado por andar 
associado, mais do que qualquer outra árvore, a Zeus (cf. os carvalhos 
proféticos no seu santuário de Dodona, Od. XIV, 328), e devido à sua 
notável robustez e à grande envergadura dos ramos. Portanto, segundo 
esta interpretação, Zás deve ter escolhido, ou criado por magia, um car
valho de ampla copa para alicerce da terra; ou (conforme foi sugerido 
por T. B. L. Webster) mandou vir de longe um carvalho, que magicamente 

voa para junto dele, servindo-se dos ramos como asas. Zás urde a seguir um 
tecido, omamenta-o com o desenho da terra e de Okeanos, e coloca-o, já 
bordado, sobre os ramos abertos do carvalho para assim formar a superfície 
da terra 2.

1 O trecho 59 refere que o Tártaro se encontra por baixo da terra, o que 
sugere que Ferecides aceitou francamente a visão popular do mundo, e não a cons
trução racionalizada de Anaximandro. A  espécie de árvore-mundo acima postu
lada deve ser distinguida da, e.g., árvore-mundo escandinava Yggdrasil, cujos ramos 
formam os céus, e não o suporte da superfície terrestre; se bem que as raízes da árvore 
sejam consideradas como sustentáculo da terra.

2 Uma pista para a descoberta do significado do carvalho alado e do tecido é 
fornecida aparentemente pelo comentário de Isidoro em 55, a saber, Ferecides «con
cebeu a hipótese a partir da profecia de Ham». Infelizmente, poucos são os ele
mentos seguros acerca desta obra. Harnack sugeriu que Ham, neste contexto, é 
um nome de Zoroastres (Bidez e Cumont, Les Mages hellénisés I I  (Paris, 1938), 
62 n.); esta identificação foi feita ocasionalmente, cf. op. cit. I, 43; II, 49-50. A  fama 
de Zoroastres como sábio estava bem estabelecida pelos começos do período hele- 
nístico, e Aristóxeno tinha afirmado que Fitágoras visitara Zoroastres na Babilónia 
(Hipólito Ref. I, 2, 12; D K  14, 11). De entre o acervo de literatura pseudozoroás- 
trica produzida na época helenística, havia uma obra Sobre a Natureza, em quatro 
livros, e narrativas especiais acerca de propriedades mágicas de pedras e plantas, 
assim como descrições do Hades. Parece que o livro sobre a natureza nada continha 
de interesse cosmogònico, mas que, tal como as restantes obras, se ocupava de 
astrologia, dos minerais, etc. Uma segunda vaga de literatura zoroástrica foi produ
zida, durante os dois primeiros séculos da nossa era, por várias seitas gnósticas —  nos 
apócrifos de Clemente, pelos adoradores do deus Seth, pelos discípulos de Pródico. 
Nestas obras era possível encontrar-se uma maior soma de zoroastrianismo genuíno 
(duulismo do bem e do mal, importância do fogo) do que nas do primeiro grupo. 
HA o problema dc suber a que grupo de obras se referia Isidoro; embora factos, 
como u propHMto do pni do Isidoro, Basllides, paru o dualismo iraniano, e a
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identificação Ham-Zoroastres se encontrar, provavelmente, peia primeira vez numa 
fonte gnóstica, sugiram que se referia ao segundo. Por outro lado, é menos pro
vável que Isidoro se tenha deixado enganar por um produto da sua própria época. 
Mas em nenhum dos dois grupos podemos detectar algo que pudesse ter sido con
siderado como precedente significativo do carvalho alado ou do tecido bordado; 
nem mesmo nos é possível supor que Isidoro se tivesse deixado impressionar pelo 
carácter oriental da alegoria de Ferecides, porquanto uma grande parte da litera
tura zoroástrica grega não era oriental, nem na origem nem na coloração. Tão-pouco 
se pode ter a certeza de que a alegoria de Ferecides não tivesse sido assimilada por 
alguma fonte pseudozoroástrica, e que não tivesse assim induzido Isidoro em erro.

(iv) A luta entre Cronos e Ofioneu

57 Celso ap. Origen. c. Celsum vi, 42 (D K  7 b 4) @eçexvòr]v òè noXXih 
àg%aióxt:gov yevófievov 'HçaxÃeírov [ivõoTioiéiv oxgo.xtíav a r gazeia naqa- 
Taxtojutvrjv xai rfjç fièv r/ye/ióva Kqóvov <àno>òtòóvai) rfjç erêgaç ò’ ’Otpio- 
véa, tiçoxfojcrecç re xal ãfdXXaç avrwv hsxogeív, avv&rjxaç re  avrolç yíyvea&ai 
W  rmáxegoi aètcõv elç xòv 3Qyrjvòv è/meamai, toárovç /nèv eivai vevixrj/névovç, 
xnvç ô’ è^coffavraç xai viwqaavraç, xovxovç è%eiv xòv ovgavúv.

58 Apolónio de Rodes i, 503 (continuação de 38)

ÇÜQ(fevç) ijetÕEv ò’ <bç ngcoxov ’Oçkov Evgvvóurj re 
'Q xeciviç vitpóevxoç £%ov xqároç OvÀéfmoio' 
wç re jiífi xai %eqoiv ô ftèv Kgóvqj elxaêe xtfiijç, 
i] ôè ' PÉfj, ejieaov ô’ êví xv/iaaiv ’Qxeavoío'
o i òè xéwç /mxágmai ítf.olç Tixfjaiv ávaaaov, 
õ(f!(ja Zevç êxi xovgoç ê ti <pgeoi vrjma elôò>ç 
AtxraZov vaíeaxev vnò anèoç ...

59 Celso ap. Origen. c. Celsum vi, 42 (D K  7 B 5) ram a Òè rà ’O/d Íqov 
inrj mhm vorjêévxa xòv <Pegexéòt]v qn^aiv (sc. K é tooç) eigrjxévat, tò  (fr. 5) 
Keívrjç òè rfjç fioíqaç êveg&év èanv rj Tagxagh] /xoiQa- (pvMaaovoi ò~ avrfjv 
Ovyaxêgeç Booèov ”Agnuiaí re xai OveXÀa: ev&a Zevç èttfiáXXei éeã>v Sxav 
xiç èÇvpQÍori.

57 Ferecides, que viveu muito antes de Heraclito, criou o mito dos dois
exércitos que estavam alinhados frente a frente, e deu Cronos como 
chefe de um, e Ofioneu do outro, e descreveu os reptos e os combates,
e o acordo que eles fizeram entre si, que dos dois exércitos, aqueles que
caíssem em Ogenos, esses seriam os vencidos, ao passo que aqueles que 
os tivessem expulsado e ficado vencedores, possuiriam o céu.
58 Ele [Orfeu] cantava como, primeiro que tudo, Ofíon c líurlnome, 
filha de Okeanos, tinham o domínio do nevado Olimpo; c como, A força
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de braços, aquele cedeu a sua autoridade a Cronos, e esta, a Reia, e ambos 
tombaram nas ondas de Okeanos; e os outros dois reinavam, entretanto, 
sobre os deuses bem-aventurados, os Titãs, enquanto Zeus, ainda menino 
e tendo ainda pensamentos de criança em seu coração, habitava na 
gruta de Dicte.
59 (Celso) afirma que Ferecides, tendo interpretado assim estes versos 
de Homero, disse: «Por baixo deste quinhão está o quinhão do Tártaro; 
guardam-no as filhas de Bóreas, as Harpias, e a Tempestade; é para lá 
que Zeus expulsa os deuses, sempre que algum se conduz com insolência.»

É evidente que Ferecides descreveu com algum pormenor um recontro 
entre Cronos (provavelmente derivado da divindade primeva Chronos: 
vejam-se pp. 52-53) e Ofioneu, cujos preliminares aparecem em 57. Tal descri
ção deve fazer parte, pelo menos, de «a  batalha dos deuses» do resumo de 
Máximo (56). Ofioneu, obviamente relacionado com Õqxç, serpente, é um 
monstro com aspecto de uma serpente do tipo de Tifeu, da Teogonia de Hesíodo 
(verso 825: Tifeu tinha cem cabeças de serpente). A  batalha com Cronos é, 
aliás, conhecida por intermédio de escassas referências helenísticas, a mais 
importante das quais é a descrição que dela se faz em 58. Neste passo, Ofíon 
(conforme ele aí é chamado) tem uma consorte, a oceânide Eurínome, ao 
passo que Cronos é auxiliado por Reia. As divergências são em número 
bastante para sugerirem que Apolónio não está meramente a copiar Fere
cides !, e parece que havia uma velha história, não mencionada em Hesíodo, 
que fazia parte da mitologia multiforme sobre Cronos, hoje perdida, e que 
contava o recontro deste deus com um monstro. Em Ferecides, o vencedor 
terá o domínio do céu (e deste modo tornar-se-á, ou continuará a ser, o deus 
supremo); segundo Apolónio, em 58 (apoiado por um escólio das Nuvens, 247, 
de Aristófanes), Ofíon e Eurínome já tinham reinado no Olimpo e estavam 
a tentar repelir um desafio que lhes fora feito. Talvez haja neste ponto uma 
referência ao conceito de Okeanos e Tétis como primeiros deuses (8, 9): 
Eurínome era filha de Okeanos 2, e 6 possível que, juntamente com Ofíon, 
represente uma segunda geração até certo ponto substituta da de Úrano e 
Gaia. Contudo, em Ferecides nada há que sugira que Ofioneu jamais tivesse 
governado o céu; Máximo, em 56, menciona «o  nascimento de Ofioneu e a 
batalha dos deuses», o que talvez queira dar a entender que Ofioneu era, tal 
como Tifeu em Hesíodo, um malogrado contestador do poder; e Tertuliano 
(de corona 7, D K  7 b 4) afirmou que, segundo Ferecides, Cronos foi o primeiro 
rei dos deuses. Demais, Ferecides não pode ter aceitado a opinião corrente, 
que vimos em Apolónio, de que Zeus era ainda uma criança e se encontrava 
cm Creta durante parte do reinado de Cronos. O primevo Zás transformou-se 
provavelmente cm Zeus (Zeus, c  mio Zás, ocorre em 59; embora esta alte- 
ruçflo do nome pudesse ser devida u falta de cuidado na transmissão do texto),
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precisamente como Chronos se transformou provavelmente em Cronos, o que 
dificilmente se teria verificado por meio de um nascimento. Em Ferecides, 
como na versão comum, Cronos-Chronos deve ter sido eventualmente deposto 
por Zás, para ser enviado para debaixo da terra (como em Homero, //. XIV, 
203 e s., e em Hesíodo). Infelizmente, o trecho 59, que localiza o «quinhão» 
do Tártaro, provavelmente, por baixo do de Gaia (em vez do Hades na 
acepção que se encontra na II. VIII, 16), não faz referência a Cronos; este 
facto parece provir de um relato da atribuição das partes do cosmos a 
diferentes divindades, divisão que se seguiu à vitória final de Zeus sobre os 
seus adversários, tal como é descrita em Homero e também em Hesíodo.

1 Nem precisamos de acreditar que Apolónio estivesse a reproduzir uma 
versão órfica antiga. Há nesta cosmogonia e teogonia uma grande soma de por
menores, cantados por Orfeu nos Argonautica, que não são órficos (veja-se também 38 
e n. 2 na p. 38).

* Também na II. X V III, 398 e ss.; Teog. 358. Na Teog. 295 e ss., uma 
outra oceânide, Calírroe, deu à iuz a mulher-serpente Equidna, que se uniu a Tífaon.

A luta de Cronos contra Ofíon está em evidente correlação com a de Zeus 
contra Tifeu na Teogonia. O  combate cósmico com um deus-serpente não é, 
evidentemente, exclusiva da Grécia, mas encontra-se por todo o Próximo- 
-Oriente muito antes de Hesíodo, tanto nos contextos semíticos como nos 
indo-europeus. Compare-se a luta de Marduk com Tiamat auxiliado por uma 
serpente, no mito babilónico da criação (A N E T , 62 e ss.); a vitória do deus- 
-tempestade sobre o dragão llluyanka, na história húrrio-hitita do mesmo nome 
{A N E T, 125 e s.; Gurney, The Hittiíes, 181 e ss.); e o triunfo alcançado 
durante a noite sobre o dragão Apófis pelo deus solar egípcio Re durante 
a sua viagem subterrânea (A  NET, 6-7). A  batalha entre Zeus e Tifeu-Tífon 
(que foi equiparado ao dev>s egípcio Seth) foi localizada, em versões poste
riores, embora não em Hesíodo, na Cilicia, especialmente no monte Cásio, 
perto do entrepot minóico e protofenício de Ras-Shamra / Ugarit. Essa luta 
coincidia claramente com a versão local do tema do deus-céu e do monstro- 
-serpente, e é possível que esta correspondência tenha sido a principal razão 
de se afirmar que Ferecides foi buscar certas noções aos Fenícios:

60 Fílon de Biblos ap. Eusebium P. E. t, 10, 50 naçà 0oivíxmv ôè m i 
tyeQexvÔrjÇ /.afiòrv ràç ãfpoçfjÀç è&eoXóyrjoe negl tov  nag’ avrcó Xeyofiévov 
'Ocpiovêmç &eov xal xmv ’OcpionÔcõv i .

1 O problema está em saber se os 'OtpwvíÔai são literalmente «os filhos de 
Ofioneu», ou simplesmente o seu exército ou partidários, cf. 57. Se se trata dos 
primeiros, podemos estabelecer uma comparaçáo com os monstros gerados por 
Tífaon u Equidna na Teo/tonia 306 c ss. —  embora estos nflo cstojnm envolvidos 
no episódio de Tifeu.
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60 Foi j.mbém dos Fenícios que Ferecides recebeu o estímulo, ao 
escrever acerca daquele a que deu o nome de deus Ofioneu, e acerca dos 
Ofiónidas.

O paralelo anteriormente estabelecido com o Tifeu hesiódico toma des
necessária a suposição de que Ferecides estava a sofrer influência directa de 
uma fonte oriental, e cabe-nos perguntar, se a referência da Suda (46) ao seu 
acesso aos livros secretos fenícios se baseava em algo mais que na compa
ração Ofioneu-Tífon.

A ORDEM  DOS ACO NTECIM ENTO S N O  L IV R O  DE FERECIDES

Os testemunhos analisados nas páginas precedentes apresentam-nos 
um certo número de fases descritas por Ferecides: (a) as três divindades 
preexistentes; (b) a feitura das coisas que foram dispostas em cinco recessos, 
e que produziram outras gerações de deuses, levada a cabo por Chronos a 
partir do seu próprio sémen; (c) a urdidura do tecido por Zás, a representa
ção da Terra e de Ogenos nesse mesmo tecido, o casamento de Zás com Ctónia, 
e a oferta do tecido, seguida (?) do estender do mesmo sobre o carvalho 
alado; (d) a batalha entre Cronos e Ofioneu; (e) a atribuição de quinhões a 
diferentes divindades, implícita, talvez, em 59.

Alguns incidentes devem ter ocorrido, mas sobre eles não possuímos 
qualquer informação: por exemplo, Chronos-Cronos foi provavelmente 
suplantado por Zás-Zeus, como na tradição corrente, mas o parecer de 
Ferecides sobre este ponto é-nos desconhecido, Um outro problema consiste 
no nascimento de Ofioneu, mencionado no compêndio de Máximo, em 56: 
quem foram os pais? Não parece provável que tijressem sido Zás e Ctónia 
(embora todos os casamentos mitológicos tenham! descendência, e nós não 
conheçamos a descendência deste em particular), porquanto temos de supor 
que a batalha entre Cronos e Ofioneu, cujo prémio é a posse do céu, se dá 
quer durante, quer como prelúdio do domínio de Chronos-Cronos, que parecc 
ter precedido o casamento de Zás com Ctónia e a suposta criação da terra c 
de Okeanos. Mas neste ponto levanta-se uma dificuldade. N a  luta entre 
Ofioneu e Cronos, o vencido será o que cair em Ogenos; mas, segundo a inter
pretação alegórica da criação, Ogenos é gerado no casamento de Zás com 
Ctónia, o que, por consequência, devia preceder e não seguir-se à luta com 
Ofioneu. Esta dificuldade aplica-se a todas as reconstruções que fazem du 
urdidura do tecido uma alegoria da criação: pois o domínio de Chronos sobre 
o eéu é sugerido por todos os outros testemunhos (especialmente 50 c pcln 
analogia da versão homérico-hesiódicu) como tendo precedido o período da 
actuaçflo dc Zás. Logo, ou Fertcidc« uuíu cm contradição ao pressupor que
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Ogenos existia antes de ter sido formalmente criado; ou Ogenos existia antes 
de ter sido urdido ou bordado no tecido; ou Ogenos não é um elemento ori
ginal no relato de Celso sobre a luta entre Cronos e Ofioneu. A  última destas 
hipóteses não é insustentável. Datada do período helenístico, conhece-se, 
para este combate, uma versão um tanto diferente, claramente exposta 
em 58. Nela, Ofíon e a noiva, Eurínome, filha de Okeanos, governaram o céu, 
mas foram violentamente depostos por Cronos e Reia e tombaram nas ondas de 
Okeanos. A  queda em Okeanos faz sentido para uma Oceânide e seu consorte ; 
mas em Ferecides parece não haver lugar para uma esposa de qualquer espé
cie, e muito menos para uma Oceânide. É possível, por isso, que Celso, ou 
a fonte que utilizou, tenha transferido para a versão de Ferecides um por
menor de uma versão helenística bastante diferente, e o tenha adaptado à 
conhecida terminologia deste autor.

Todavia, se após o casamento, Zás e Ctónia não podem ter produzido 
conjuntamente Ofioneu, continua a ser verdade que a deusa da terra Ctónia-Ge 
é, por forma evidente, a mãe de uma serpente (cujo habitat é tradicional
mente na terra), precisamente como Gaia é normalmente a mãe do serpen- 
tiforme Tifeu. Uma ligação entre Zás e Ctónia antes do casamento (como 
se sugere na 11. XIV, 296) harmonizar-se-ia com a ordem de 56: a paixão de 
Zás e Ctónia, o nascimento de Ofioneu, a batalha dos deuses, a árvore e a 
veste (e, consequentemente, o casamento). Mas não há razões suficientemente 
fortes para supor que Máximo tenha registado estes temas na ordem exacta em 
que ocorriam no livro de Ferecides; e a força dramática da descrição do casa
mento, com evidentes pretensões literárias, seria indubitavelmente enfraque
cida, se Zás e Ctónia tivessem estado a viver juntos desde longa data. Parece 
mais provável que, se Ofioneu era filho de Ctónia, o pai, se é que teve algum, 
fosse outro que não Zás. Neste ponto, vem-nos à lembrança Chronos. 
O seu sémen foi colocado em «recessos», provavelmente na terra, segundo 50; 
e havia uma história, conhecida apenas por intermédio do excerto 52, e onde 
não é relacionada com Ferecides, segundo a qual Cronos fecundara dois 
ovos com o seu sémen, dera-os a Hera para que os colocasse debaixo da 
terra, e assim gerara o serpentiforme Tifeu (com quem Ofioneu se parece). 
Se é este o caso, Chronos, unindo-se a Ctónia, havia de gerar Ofioneu e, 
talvez, outros monstros; Ofioneu atacaria Chronos (talvez já então chamado 
Cronos) e seria derrotado; Zás, por sua vez, atacaria e derrubaria Cronos, e 
casaria com Ctónia, agora chamada Ge e, sob determinados aspectos, a 
equivalente de Hera; ao agir deste modo, ele criaria a terra e o mar tal 
como os conhecemos (estando a existência do céu de certo modo pressu
posta, ou talvez implícita no próprio Zás). Como Zás submeteu Cronos 
é facto que desconhecemos; poder-se-ia pensar que Ofioneu actuava como 
seu agente, mas em presença de 58, força  é supor que Ofioneu foi derrotado 
e que Cronos foi deposto por quaisquer outros meios. Ncstc caso, u



ordem dos acontecimentos podia ser a seguinte: três divindades preexisten
tes; Chronos governa o céu, deposita o seu sémen em Ctónia; nascimento 
de Ofioneu (juntamente com outras figuras ctónicas); Ofioneu desafia Cronos, 
mas é mal sucedido; Cronos é por qualquer forma dominado por Zás; casa
mento de Zás com Ctónia-Ge-Hera, e criação do mundo em que vivemos; 
partilha das esferas de acção, inimigos de Zeus precipitadados no Tártaro. 
Porém, devemos salientar que a maior parte de todas estas deduções tem, 
evidentemente, muito de especulativo l .

1 Platão, segundo parece, tinha Ferecides em mente, em 61 Sofista 242 c -d  

ftv&óv nva êxaaroç tpaívetaí fio i dir/ysíctiai naiaiv wç, oíoiv f)füv, ó fikv wç ig ía  rd 
ovra, noÀeftsi ôè áÀAíjAois êvtore aihãiv a tra  nrjj ro tè  ôè xal tpíAa yiyvó/ieva yáfiovç 
te  uai róy.ovç uai rgotpàç r&v êxyAva>v 7iagé%erai... (A  meu ver, cada um deles nos 
conta a sua história, como se fôssemos crianças, dizendo um que as coisas existentes 
são três, e que por vezes algumas delas lutam de certo modo entre si, outras vezes 
tornam-se amigas, e fazem-nos presenciar esponsais e nascimentos e a criação da 
prole

CONCLUSÃO

A  despeito de todas as incertezas, Ferecides não é uma figura a desprezar 
na história da especulação cosmogónica grega. Conforme Aristóteles afir
mou em 41, a sua abordagem dos problemas não é puramente mítica. 
A asserção de que três divindades existiram sempre implica uma correcção 
racional do padrão genealógico tradicional; contudo, o método de criação 
seguido por Chronos é tão grosseiramente antropomórfico como tudo o mais 
em Hesíodo, do qual obviamente depende no respeitante às linhas gerais 
do mito da sucessão. A  alegoria do tecido bordado, se por nós correctamente 
interpretada, é genuinamente mítica, e demonstra que Ferecides aceitou a 
ingénua, mas não inempírica, visão da estrutura do mundo que foi delineada 
no § 1. O seu interesse pelas etimologias, e consequente tratamento dos 
primeiros deuses, é a primeira manifestação clara de um modo de pensar 
que se patenteia em Ésquilo e Heraclito, e que, evidentemente, exerceu ainda 
influência sobre os eclécticos Órficos, passados três ou mais séculos. Fere
cides foi um individualista tanto no tratamento que deu às histórias tradicio
nais dos deuses como na utilização que fez de temas raros. Nele, poucos 
são os indícios de qualquer influência próximo-oriental verdadeiramente 
directa, salvo, provavelmente, no que toca aos sete recessos; mas os moti
vos orientais são, não obstante, relativamente numerosos. Há, além disso, 
um aspecto geral em que a sua narrativa se aproxima mais dos relatos orien
tais que dos gregos. É evidente que no seu livro se relatavam muitos factos 
respeitantes às três divindades preexistentes, antes de atingida a cosmogonia 
propriamente dita (isto é, n lormnçtlo dn terra c de Ogenos). Este aspecto
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pode ser comparado com o mito babilónico da criação, por exemplo, onde 
a partição de Tiamat paia formar o céu e a terra surge somente no fim de 
uma longa saga dos deuses; e contrastava com a Teogonia de Hesíodo, onde 
os constituintes cósmicos são produzidos quase imediatamente e como pre
lúdio da história dos deuses, Mas isto talvez seja simplesmente devido ao 
facto de Hesíodo, e não Ferecides e a cosmogonia babilónica, ser virtual
mente racionalista.

7. R U M O  À  FILOSOFIA

As ideias até agora consideradas, independentemente dos seus ocasio
nais estímulos de interesse científico, têm sido delimitadas por todo um 
pano de fundo de deuses e mitos, e a forma e desenvolvimento do mundo 
foram primariamente vistos por esse prisma. Muito do progresso em direcção 
a algo próximo da filosofia é levado a cabo com a ultrapassagem deste tipo de 
visão do mundo e com a busca de uma outra visão mais directa, menos sim
bólica e menos antropomórfica. Definir os meandros e as viragens desse 
progresso tem sido uma ocupação predilecta dos modernos estudiosos, mas 
o assunto é menos rectilíneo do que frequentemente se tem considerado.

Uma das conjecturas mais grosseiras é que o principal requisito consistia 
no abandono da personificação, por forma a que a acção combinada do céu e 
da terra (por exemplo) não carecesse mais de ser encarada em termos de uma 
relação sexual entre Úrano e Gaia; que os componentes cósmicos podessem ser 
directamente identificados, do mesmo modo que as «raízes» de Empédocles o 
foram, e que os princípios organizadores pudessem ser expressos como forças 
de separação e agregação, por exemplo, em vez de o serem como Ares e Afro
dite ou até mesmo Guerra e Harmonia. De facto, os Pré-Socráticos tardaram 
em rejeitar completamente estes úteis e maleáveis símbolos —  é certo que estes 
tinham, eventualmente, de desaparecer, pelo menos antes que pudesse surgir 
algo de semelhante à lógica —  e não raro se contentaram, como Heraclito, 
com a reinterpretação das suas funções e valores. Até mesmo a própria 
ideia de personificação não havia sido totalmente anti-racional. A  divisão 
do mundo entre uma pluralidade de deuses e dáimones com diferentes carac
terísticas e poderes foi, em si mesma, um valioso acto de classificação; o que 
estava, em última análise, a tardar era a institucionalização de um modo de 
interpretação, que os homens são capazes de levar ao exagero mesmo na sua 
fase de maior racionalidade, nomeadamente ao considerarem o mundo em 
termos humanos, como animado ou até com capacidade para agir consciente
mente. Em particular, o modelo genético da natureza, que se diferencia a par
tir de «progenitores» primordiais, foi difícil de abandonar; mas Heraclito, ao 
contrário dos demais, conseguiu libertar-se dele, pelo menos em parte, ao 
confrontar este particular modelo mltico-rclijiioHo (claramente exemplificado nu



Teogonia de Hesíodo) com outro modelo inclusivamente mais poderoso, 
exemplificado nos Trabalhos e Dias, segundo o qual Zeus governava eterna
mente o mundo desenvolvido com a assistência da Justiça,

Importa não exagerar o mero irracionalismo da visão do mundo, sobre 
o qual chegou a fundamentar-se a tradição pré-socrática e que, eventual
mente, acabou por destruir, Que essa visão continha, aqui e além, fortes ele
mentos de irracionalidade, é certamente incontestável; mas, ao mesmo tempo, 
a Grécia antiga da época de Homero (último quartel do século oitavo a,C.), 
ou até mesmo do período que ele se propôs descrever (por assim dizer, o 
século treze a.C.), não era de modo algum primitiva. Tanto a estrutura admi
nistrativa deste último período como a percepção literária e organização da 
Grécia antiga são provas evidentes de um refinamento não apenas lógico 
como ainda psicológico. O conceito homérico de Ulisses, por exemplo, é o 
de um homem capaz, pelo menos em muitos aspectos, de filosofar —  bomem 
caracterizado não tanto pela «astúcia» como pelo seu poder de analisar situa
ções complexas e de fazer escolhas racionais, como resultado dessa análise. 
Disto nos damos conta, quando o herói debate as diversas alternativas que 
se lhe oferecem, e as suas múltiplas consequências possíveis, ao mesmo tempo 
que, desanimado, se afasta a nado das costas rochosas da Esquéria, no livro V 
da Odisseia. A  sua relação com os deuses e deusas, incluindo Atena, é quase 
acidental no que toca à maior parte das suas decisões e comportamento. 
Ulisses é um homem racional, dotado de um forte sentido do que verdadeira
mente conta na existência humana.

De um modo assaz diferente, também Hesíodo, apesar de ser um mani
festo fornecedor de um quadro mítico do mundo e, por consequência, funda
mentalmente irracional, fez uso de um género útil de racionalidade ao selec
cionar e sintetizar histórias provenientes de diferentes regiões e com ênfases 
de vária ordem. Mas ele fez muito mais do que isso —  mais, também, do 
que reunir os interessantes temas cosmogónicos do § 5. É que o plano de 
compilar uma cosmogonia e uma teogonia sistemáticas, por um lado, seguido, 
por outro, do exame da norma da ordem (ou da sua perversão) no mundo 
desenvolvido, pressupõe uma compreensiva visão do mundo (na sua organi- 
/.ação e bem assim no seu princípio de actuação como parte do homem que 
nele vive), que só não é filosófica devido à linguagem simbólica dos mitos 
cm que foi expressa e, em certa medida, admissivelmente concebida. É esta 
a razão pela qual os estudiosos têm sido tentados, de tempos a tempos, a 
considerar Hesíodo como primeiro filósofo pré-socrático; contudo, entre ele 
c Anaximandro, por exemplo, há um enorme abismo, sobre cuja natureza 
importa lançar os olhos, mesmo que não sejamos capazes de a compreender 
cabal inentc.

Ê que u transição dos mitos para a lilosofia, do mythos para o logo s., 
como por ve/cs jc tem dito, é muito mais radical do que o que supõe uin
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simples processo de des-personificação ou des-mitologização, entendido quer 
como uma rejeição da alegoria, quer como uma espécie de descodificação; muito 
mais radical até (se a ideia não é um total disparate) que o que poderia estar 
implícito numa mutação quase mística de modos de pensar, do próprio pro
cesso intelectual. Mais exactamente, ela implica, e é o resultado de, uma 
mudança política, social e religiosa, mais do que uma mudança puramente 
intelectual, realizada longe da fechada sociedade tradicional (que na sua 
forma arquetípica é uma sociedade oral, em que a narração de histórias é um 
importante instrumento de estabilidade e análise), e é dirigida a uma sociedade 
aberta, em que os valores do passado perdem uma relativa importância, e 
opiniões radicalmente recentes se podem formar tanto a respeito da comu
nidade em si, como do seu meio em expansão.

Foi esta espécie de mudança que se verificou na Grécia entre os séculos 
nono e sexto a.C, —  mudança, sem dúvida, complicada pela excepcional per
sistência do seu iliteracismo. O crescimento da polis, a cidade-estado inde
pendente, fora das anteriores estruturas aristocráticas, juntamente com o 
desenvolvimento de contactos com o exterior e um sistema monetário, trans
formaram a visão hesiódica da sociedade e fizeram com que os velhos arqué
tipos, divinos e heróicos, parecessem obsoletos e irrelevantes, salvo quando 
eram directamente protegidos pelo culto religioso. Sem dúvida, muito da 
tonalidade racional da tradição homérica, e bem assim da capacidade classifi- 
catória de Hesíodo, continuaram a sobreviver; mas nas sociedades especula
tivas e cosmopolitas da Jónia, mormente na própria cidade de Mileto, elas 
tomaram uma forma mais perspicaz e foram aplicadas, sem se afastarem dema
siado dos mitos e da religião, a um mais amplo e mais objectivo modelo do 
mundo.
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O S  P E N S A D O R E S  J Ó N I O S

Foi na Jónia que se efectuaram os primeiros esforços de carácter completa
mente racional para descrever a natureza do mundo. A í, a prosperidade material 
e as excepcionais oportunidades para estabelecer contactos com outras culturas 
—  por exemplo, com Sardes, por terra, e com o Ponto e o Egipto, por mar —  
aliaram-se, pelo menos durante algum tempo, a uma forte tradição cultural e lite
rária que vinha do tempo de Homero. No espaço de um século, M ileto viu nas
cer Tales, Anaximandro e Anaximenes, todos eles dominados peta assunção de uma 
substância primária simples, cuja determinação foi o passo mais importante em 
qualquer das descrições sistemáticas da realidade. Esta atitude foi claramente um 
desenvolvimento da tentativa genética ou genealógica para explicar a natureza, exem
plificada pela Teogonia de Hesíodo, e que foi descrita no Capítulo I. Contudo, 
depois dos grandes Milésios, essa atitude abrandou ou foi mesmo abandonada. 
Xenófanes é aqui tratado entre os Jónios (capítulo V), mas de facto ele não se 
quadra com nenhuma categoria geral. Nascido e criado em Cólofon, e inteiramente 
a par das ideias dos Jónios (aparentemente mais até do que Pitágoras), transferiu-se 
para a Grécia ocidental e só eventualmente se interessou pelos pormenores da cos
mogonia e da cosmologia. Em Éfeso, entretanto, o individualista Heraclito trans
pôs os limites do monismo material, e, mantendo embora a ideia de uma substância 
básica (se bem que não cosmogónica), descobriu a unidade mais significativa das 
coisas na sua estrutura ou disposição. É nisto que reside o paralelismo com as 
teorias pitagóricas do ocidente do mundo grego. Pitágoras e (um pouco depois dele) 
Parménides foram pensadores influentes, e durante algum tempo as escolas ocidentais 
liveram a maior importância; mas o monismo materialista jónio voltou a afirmar-se, 
até certo ponto, nos compromissos de alguns dos sistemas pós-parmenidíanos.



CAPÍTULO  II 

TALES DE MILETO

D ATA

Tradicionalmente considerado como o mais antigo físico grego ou inves
tigador da natureza das coisas como um todo (85), Taies predisse um eclipse 
que se verificou em 585 a.C. (74). Por consequência, a sua actividade não 
se desenrolou, provavelmente, em data muito anterior ao começo do século 
sexto

1 O eclipse deu-se na OL 48, 4 (585/4) segundo Plínio, N, H. II, 53 
(D K  11 a  5), possivelmente na senda de Apolodoro; e um ano ou mais depois, 
segundo o esquema de Eusébio (D K  11 a  5). Cálculos modernos situam-no a 28 de 
Maio de 585 a.C., i.e. na Ol. 48, 3. A  opinião de Tannery, de que o eclipse pre
dito por Tales fo i o de 610, está hoje posta de parte. Apolodoro, segundo Diógenes 
Laércio i, 37-8 (D K  11 a  1), situou o nascimento de Tales na 01. 35, 1 (640) e a 
morte na Ol. 58 (548-545), com a idade de setenta e oito anos. Há aqui um erro de 
cálculo: provavelmente a Ol. 35, 1, em vez de 01. 39, 1 (624), é um erro devido à fre
quente confusão entre 6 e @ . Portanto, Apolodoro fixou, como era habitual, a 
morte de Tales por volta do ano da tomada de Sardes, a sua acme na altura do eclipse, 
e, convencionalmente, o nascimento quarenta anos antes. Estas datas concordam 
aproximadamente com as que foram propostas por uma fonte diferente e ligeiramente 
anterior: Demétrio de Faléron, segundo Dióg. L. I, 22 (D K  11 a  1), atribuiu ao esta
belecimento do cânon dos Sete Sábios (de que Tales era um membro universalmente 
aceito) a data do arcontado do ateniense Damásias, i.e. 582/1 a.C., ano dos primeiras 
Jogos Píticos restaurados.

NACIO NALID AD E

62 Diógenes Laércio J, 22 (D K  11 a 1 init.) rjv tolvvv â QaXfjç, c&ç fièv 
'H qóòotoç xai Aovgiç y.al Arjfióxgnóç cpaai, Tiaxgòç, /nèv ’EÇafiúov fir)tqòç 
(3è KXeofiov'/Uvqç, êx ríòv GhjhÔ&v, oi eiai &oivtxeç, eúyevéoraroi r&v ànò 
Káòfiov y.al 5Ayrjvogoç ... ènoXixoyga^prj&ri àè (sc. ’Aytfvwg) sv MiXrfxq> 
õxs ‘PjX&e avv NsÍXecú èxneaóvxi $oivíxr]ç. áç ô’ oi TiXsíovç cpaaív, Wayevrjç 
MiXrjaioç tfv (sc. OaXrjç) xal yévovç /.auTioov.
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63 Heródoto ), 170 (extraído de 65) ... 0 aXéco ãvÔgòç MiXrjoíov ... rò  
âvéxa&ev ysvoç èóvroç 0oívm oç ...

62 Ora Tales, conforme afirmam Heródoto e Dúris e Demócrito, era 
filho de Exâmias e de Cleobulina, da família de Teleu, que sendo da mais 
alta nobreza fenícia, fazem remontar a sua origem a Cadmo e Agenor ... 
e ele [Agenor] foi inscrito como cidadão de Mileto, quando veio com 
Nileu, que fora desterrado da Fenícia. Mas a maior parte da gente diz 
que Tales era um verdadeiro milésio e de uma família ilustre.
63 ... de Tales de Mileto ... que quanto à origem era fenício.

A  história da ascendência fenícia de Tales, mencionada de passagem 
por Heródoto em 63 (embora no excerto 62 se dê a entender que ele dissera 
mais a esse respeito; quanto às referências de Dúris e Demócrito nada mais 
se sabe), foi posteriormente enriquecida com mais pormenores, em parte, sem 
dúvida, para apoiar a teoria corrente sobre as origens orientais da ciência 
grega. Se Tales chamou a atenção dos Milésios para a importância que tinha 
para a navegação a Ursa Menor, já antes usada pelos marinheiros fenícios 
(vd. 78), tal facto viria reforçar o comentário de Heródoto. O que é pro
vável é que Tales fosse tão grego como a maioria dos Milésios '.

1 Cf. 64 Heródoto i, 146 ... Mivvai ’OQ%ojj,évioí aipi (sc, os colonos jónios), 
A v a jjeadyarnt x a l  Kaô/ieíot x a l  Açúoneç ... ( ... Os Minios de Orcómeno estão mis
turados com eles [ com os colonos jón ios], e bem assim os Cadmeus e os Drlopes ...). 
Assim, os antepassados «fenícios» de Tales foram provavelmente cadmeus da Beócia 
e não semitas puros. Seu pai, Exâmias, parece ter recebido um nome cário. Heródoto 
foi mais longe, ao afirmar que mesmo as famílias jónicas, manifestamente mais puras 
de sangue, se misturaram pelo casamento com mulheres cárias.

ACTIVIDADES PRÁTIC AS

65 Heródoto f, 170 yj/fprij òè xal ngiv fj òiaqr&agfjvai ’Iiovhjv 0aXéa) 
àvõoòç M ih p ío v  èyévsTO (sc. r) yvájirj), to âvéxa&ev yévoç èóvroç 0oívítíoç, 
Õç êxéXevs sv [JovÂEvrtfuiov "ítovaç ékxfjaêm, rd Òè eivai êv Téw (Técov yàg 
uÉaov elvat ’Imvírjç), tàç Ôè n/.Ãnç nóXiaç olxeofiévaç /utjòèv rjafíov votd^f.oõai 
xará neg et Ôfj/not, slev,

66 Heródoto i, 75 wç ôè ãníxero èm ròv "AXw  nora/.iòv ó Kgoíooç, 
rò êv&evrevf wç pièv èyw Xéyco, rxixà ràç èovaaç yetpvgaç òieSífinae ròv arpa- 
róv, (oç ôè ô tioXXòç Xóyoç ' EXXrjvwv, 0aXfjç oí 6 McXr/moç ôuftífiaoe. 
ânogéovroç yàg Kgoíaov otaoç ol ôiafi^aerui ròv nora/iòv 6 inguróç (<>v 
yào ôi) elvaí m> rovrov ròv yqóvov ràç ytxpvQaç ravriiç) Xéy* nu ritt/róvTa
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tòv OaXfjv êv zã> azgazonÉòcp Tcoifjoau avzcõ zòv noza/xòv ê£ ãqiarEqfjç %viqò- 

géovta Tov oxoaxov xal èx òe^tfjç ôéetv, noifjaai òè õ)òem ãvco&ev tov  azqa- 
zonèôov âgÇáfievov ôwjQvya fía&éav OQvacreiv ãyovza /j,rjvoeiôéa, omoç ãv 

to azQazóneôov lÒQVfiévov r.azà vmzov Xáfiot, zatízrj xarà zr/v ôiá)QV%a êxzga- 
nófjíevoQ èx zcóv àQ%ai(úv geé&Qtov, xal a íriç  nagafiei^ófievoç zò ozçazójieôov 

èç rà ô.Qxaia èafiáXXoi, cóaze sjieíze xai èa%ia-d-r] záxioza ó noza/j,òç àficpo- 

zÉQfl Ôiafiazòç êyévBZo.

65 Útil foi também o parecer emitido, antes da destruição da Jónia, 
por Tales de Mileto, que quanto à origem era fenício: aconselhava ele os 
Jónios a que tivessem uma única assembleia deliberativa, com assento 
em Teos, visto esta localidade se encontrar no centro da Jónia; as outras 
cidades continuariam a ser habitadas, mas deviam ser consideradas 
como se fossem demos.
66 Quando Creso chegou ao rio Hális, então, segundo a minha versão, 
fez passar o exército pelas pontes que aí havia; mas, segundo a versão 
corrente entre os Gregos, foi graças a Tales de Mileto que o exército 
passou para a outra margem. É que dizem que Creso estava em apuros 
sobre o modo como o exército havia de atravessar o rio, porquanto as 
referidas pontes ainda não existiam nessa época; e que Tales, que se 
encontrava entre as suas tropas, fez com que o rio, que corria à esquerda 
do exército, corresse também à direita. Eis como ele procedeu: come
çando a montante do acampamento, fez abrir um profundo canal, com 
a forma de crescente, de modo a que o rio, desviado assim do seu antigo 
leito peio canal, envolvesse pela retaguarda o locai onde o exército estava 
acampado e, depois de ultrapassar o acampamento, se lançasse de novo 
no seu antigo leito. O resultado foi que, mal o rio foi dividido, se tor
nou vadeável em ambos os braços,

Heródoto fornece uma prova importante das actividades de Tales como 
político e engenheiro (e também como astrónomo, em 74). Tal versatilidade 
parece ter sido típica dos pensadores milésios, os quais somos tentados a 
considerar, de forma demasiado exclusivista, como físicos teóricos. Tales, em 
especial, converteu-se no símbolo da inventividade de tipo matemático e geo
métrico : arêgamoç QaXfjç ( « o  fulano é mesmo um Tales»), diz uma personagem 
em Aristófanes (Aves 1009) a respeito de Méton, o urbanista; e Platão (Rep. 
600 A) associou-o a Anacarsis. Heródoto, diga-se em abono da verdade, não 
acreditou na história do excerto 66, sobre o desvio do rio Hális levado a efeito 
por Tales, mas não negou ter sido esta a espécie de façanhas que Tales podia ter 
realizado. Havia, provavelmente, vaus no Hális, mas é possível que o exército 
dc Creso os não tivesse encontrado: Heródoto andou bem em usar de pru- 
dfincia, embora os motivos da sua desconfiança não fossem certamente cor-
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rectos. Ele foi mais longe ao mencionar uma versão diferente, segundo a 
qual o rio foi totalmente desviado para um novo leito; por consequência, a 
história pode ter tido ampla difusão. A  natureza circunstancial e comedida 
da versão contida em 66 sugere haver nela um fundo de verdade *.

1 Para uma versão, de longe mais céptica, das ideias de Tales, vd. D. R. Dicks, 
C Q n .s . 9 (1959), 294-309.

TRAD IÇ ÃO  DE U M A  V IS ITA  AO  EGIPTO

67 Écio i, 3, 1 OoXfjç ... tpiXooocptfaaç ôè sv Aiyvnxtp ijX&ev eiç MíXrjXov
TlQEOfívXeQOÇ.

68 Proclo in Eiiclidem p. 65 Friedl. (extraído de Eudemo) (D K  11 A 11)
OaXfjç ôè ngwxov elç AXyvnxov éX§òjv uexr/yayev eiç rrjv 'EXXáôa frjv 
ftecoglav xavxrjv (sc. ri)v yewfiexgíav) ...

67 Tales depois de se ter dedicado à filosofia no Egipto, veio para 
Mileto numa idade bastante avançada.
68 Tales, tendo ido primeiro para o Egipto, transferiu este estudo 
[a geometria] para a Grécia ...

Era costume atribuir aos sábios do século sexto (nomeadamente a Sólon, 
por exemplo) viagens ao Egipto, manadeiro tradicional da ciência grega. 
Tales, na qualidade de mais antigo geómetra grego que se conhece, teve 
a seu favor um motivo especial para ser associado com a pátria da agrimen
sura i, A  alusão feita no trecho 67 ao facto de ele lá ter passado um tempo 
considerável é única e não convincente. Contudo, que ele tenha visitado o 
Egipto, é bastante viável: vários dos seus empreendimentos é lá que se situam 
com toda a verosimilhança (e.g. 79; veja-se também p. 85), e as relações 
entre Mileto e a sua colónia de Náucratis foram assaz estreitas para tomar 
perfeitamente possível uma visita por parte de qualquer cidadão proeminente, 
comerciante ou não.

1 Cf. 69 Heródoto 11, 109 ôoxési ôè /ioi iv&evrev yeoi/ieroíij evgE&elaa elç 
r-qv 'EM áSa ènaveMéiv. ( A meu ver, f o i  a partir disto [sc. da medição dos terrenos 
após as cheias do N ilo ] que se descobriu a geometria e assim chegou à Grécia.).

Demais, Tales surge-nos em Écio como defensor de uma teoria acerca 
das cheias do Nilo, que é uma das três já referidas por Heródoto:

70 Heródoto u, 20 (há duas teorias particularmente improváveis acerca 
das causas das cheias) xcõv fj txéyrj uèv Xéyei xovç ètrjaCac; ávè/jovç eivou 
alxíovç 7iXrjdve.iv xòv nora/ióv, MoXvovxaç èç êá/.namv í x q í m  tòv NelXov.



71 Écio iv, 1, 1 OaXrjç tovç èrrjaiaç avéuovç oísrai nvéovraç rfj Alyvjixú) 
àvxmQoaánovç ènaípeiv tov  N bíXov tòv õyxov Òtsi ràç èxgoàç avrov rfj 
7iaQ0iõr)ciw. tov àvrmagtfxovroç neXáyovç ávaxónxmftai.

70 Dessas teorias, uma diz que os ventos etésios são a causa das cheias 
do rio por impedirem o Nilo de desaguar no mar.
71 Tales pensa que os ventos etésios, ao soprarem de frente contra o
Egipto, fazem crescer a massa das águas do Nilo, impedindo assim o 
seu escoamento, devido ao aumento de volume do mar que se lhe opõe.

A  informação dada por Écio depende provavelmente de um tratado
peripatético perdido, de que sobrevivem alguns vestígios em outras fontes 
(Diels, Doxographi Graeci 226 e s.): por isso ela pode ser fidedigna e não, 
como é, todavia, possível, uma atribuição puramente especulativa. Se Tales 
expôs de facto esta teoria, então é possível que ele próprio tenha visto o 
Nilo; se bem que se deva recordar que ele podia ter facilmente recebido 
a respectiva informação (de que os ventos etésios também sopram no Egipto), 
e até mesmo a ideia, da boca de mercadores milésios.

ANEDOTAS ACERCA DE TALES C O M O  FILÓSOFO T ÍP IC O

72 Platão Teeteto 174 a ... o>ansg xai OaXfjv ãaxqovoaovvxa, & OeóÔWQE, 
xai &va> {iXénovra, nm óvra elç (pgéag, Ooãxxá xiç êpi/íieX ç̂ xai jaoLman 
ih.ganaivlç (hr.ooyjTnpai Xéysraif (hç rà fièv êv ovnnv <3 jigodv/loiro elôévai, 
rà ô’ ònurDfv avrov xai jiagà nóòaç Xavdó.vot avrúv.

73 Aristóteles Política  A 1J, 1259 a 9 ôveiÒiÇóvtcov yàg avr&  ôià rrjv
Ttevlav á>ç ãvaxpeXovç rfjç (piXoocxpíaç oflarjç, xaravcrqoavrá cpaatv avròv 
fXatãv (pogàv èaopiévtjv èx rfjç âaxQoXoylaç, txi %£inãvoç ôvroç, Evnogtfaavra 
XQtjfiárcov ôXíyoiv áopafjõrmç ôiaôavvai rãv êXaiovgyEÍ(ov uov t  êv MiXrjrqt 
m l X lm  návrcov, ôXíyov [uo&cooáptsvov ã r ovÔevàç èmfiáXXovroç. ènuòi) 
lf rí xaigòç fjxe, noXXãv fyrovpiévmv ã/ia xai iÇaícpvrjç, èx/MO$avvra ôv xgònov 
ijflovXtxo noXXà 'igr\\í<3Xa avXXéèavra èmòeiÇai õ n  gáôtóv êan nXovrelv róiç 
iptXoffóípotc; âv [JovXcüvrai, âXX3 ov rovx èaxi jieoí 8 anovòáÇovoiv. (Cf. ainda 
Dlóg. L. i, 26 (D K  II a 1), extraído de Jerónimo de Rodes, e Cícero 
Dlv. i, 49, 111).

72 ... precisamente como, Teodoro, se diz que uma ladina e graciosa 
escrava trácia troçou de Tales por este ter caído a um poço, enquanto 
observava os astros e olhava para o céu. Dizia ela que Tales, ansioso por 
eonhcccr as coisas do céu, níío se dava conta do que estava atrás dele e 
mesmo a teu» pés.
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73 Pois quando o censuraram por causa da sua pobreza, com o argu
mento de que a filosofia para nada servia, diz-se que, tendo previsto pelo 
estudo dos corpos celestes que ia haver uma abundante colheita de 
azeitona, juntou um pequeno capital, ainda durante o Inverno, e pagou 
sinal por todos os lagares de Mileto e de Quíos, arrendando-os por baixo 
preço, porque ninguém licitou contra ele, Quando chegou a ocasião 
própria, houve uma súbita afluência de pedidos de lagares; então ele 
sublocou-os pelo preço que quis, e deste modo obteve um lucro avul
tado, demonstrando assim que é fácil aos filósofos enriquecer, se o dese
jarem, mas que não é isso o que lhes interessa.

E provável que nenhuma destas histórias seja estritamente histórica, 
embora tivessem tido origem no século quarto a.C., o mais tardar, antes, pois, 
do grande período das biografias fictícias, dos séculos terceiro e segundo. 
Elas demonstram bem como numa data relativamente recuada Tales tinha 
sido reconhecido como filósofo típico: todavia, a anedota do exerto 72, 
uma das mais antigas versões do tema do professor distraído, teria tido 
mais alcance, se fosse referida a alguém não tão notoriamente prático nos 
seus interesses como Tales. O pormenor da escrava espirituosa foi acres
centado para tornar mais mordaz o conjunto da situação; é possível que se 
trate de vestígios de uma facécia separada e levemente maliciosa, a expensas 
do filósofo. Platão gostava de ridicularizar os Pré-Socráticos, facto que, 
apesar de verdadeiro, tem sido frequentemente ignorado na interpretação de 
certos passos menos claros.

A PRED IÇÃO  DO ECLIPSE, E OUTRAS ACTIVIDADES ASTRO NÓ M ICAS

74 Heródoto I, 74 ôia<pé(>ovoi Ôé acpi (sc. roim  Avôolai xnl xoiai Mr/Ôoiai) 
ên lar/ç xòv nóXe/iov xã> exxco êx si avupo/.fjç yevo/j,évr]ç awrjVEixe &oxe xfjç

avvearEÓ)cnjç xr/v rjfiéQTjv ê^ajiívrjç vvxxa yevéa&m. rrjv ôè /XErak/.ayijv 
zavrrjv xfjç tf/iépriç QaXfjç ó Mtfajoioç rolai "loóat nqorjyógsvae èrseadm, ovqov 
TCQoêéfisvoç ênavxòv xovrov êv rõ> Ôfj y.al êyévexo rj {lerafiofo).

75 Diógenes Laércio I, 23 òoxeí ôè xaxá xivaç tzqcoxoç àaxQoÀoyfjctai xat 
fjÀiaxúç èxlelipeiç xat xqonàç ngoemelv, &ç ifr/atv Evótjiio : êv xfj tceuI xãv 
àaxqoXoyovfjiévojv íarooky 3&ev avxòv xal Sevoyávrjç xcu 'HgóÔoroç 'dnv- 
uá^st. imQXVQSi S’ avxw xal ’H q íx Xuxoç xal ArjfióxQixoç.

76 Dercílides ap. Téon de Esmirna p. 198, 14 Hiller EtíÔrjfíoç laxogel iv  
xale, ’AaxQoXoyíaiç Sxi Olvonlòrjç efiçe tíq&xoç tí)v rail C't’duixoQ ÁóÇtoaiv
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[Diels; òiáÇojoiv ms.j xai rrjv rov fisyáXov êviamov nsqíaraaiv, ©aÀrjç ôè 
r}Hov exheiipiv xaí rf/v xarà ràç rgonàç avrtrv tzbqÍoÔov, cbç ovx l'arj ási 
avfiflaívsv,

74 No sexto ano da guerra, que eles [Medos e Lídios] vinham travando 
entre si com igual fortuna, deu-se um recontro durante o qual sucedeu 
que, estando a luta em curso, o dia se fez subitamente noite. Esta alte
ração do dia tinha sido predita aos Jónios por Tales de Mileto, que 
havia fixado como seu limite o ano em que o fenómeno efectivamente 
se verificou.
75 Pensam alguns que foi ele o primeiro a estudar os corpos celestes 
e a predizer eclipses do Sol e os solstícios, como afirma Eudemo na sua 
história da astronomia; é por este motivo que tanto Xenófanes como 
Heródoto o admiram; e não só Heraclito como Demócrito testemunham 
a seu favor.
76 Eudemo refere na Astronomia que Enópides foi o primeiro a des
cobrir a obliquidade do Zodíaco e o ciclo do Grande Ano, e Tales, o 
eclipse do Sol e o período variável dos solstícios.

A  predição do eclipse deve ter sido baseada numa longa série de obser
vações empíricas, e não numa teoria científica da sua verdadeira causa. 
Esta era desconhecida dos sucessores imediatos de Tales, em Mileto, e por 
consequência dele próprio, como é provável. Se o contrário fosse sugerido 
por Eudemo, em 76 (afirmação feita por Ecio, e.g. II, 24, 1, D K  11 a 17 d), 
então Eudemo seria culpado de tirar uma conclusão errada do facto indubitá
vel da predição feita por Tales. Os sacerdotes babilónicos tinham feito obser
vações de eclipses do Sol, tanto parciais como totais, para fins religiosos 

pelo menos desde 721 a.C., e é provável que já no século sexto tivessem 
estabelecido um ciclo dos solstícios (ou, como é menos verosímil, das luna
ções), durante o qual podiam verificar-se eclipses em determinados locais. 
A façanha de Tales tem todas as probabilidades de ser devida ao acesso que 
teve a estes registos dos Babilónios; vd. ainda Kahn, Anaximander and the Ori
gins o f  Greek Cosmology (New York, 1960), p. 76 n. 2. Sabemos que muitos 
Gregos cultos visitaram Sardes nesta época *, e que as relações com a Jónia 
foram, como é natural, particularmente estreitas. Alguns estudiosos têm 
sustentado que os conhecimentos de Tales vieram mais provavelmente do 
Egipto, com o qual tinha outros contactos; mas não há quaisquer provas de 
que observações suficientemente pormenorizadas, durante um período bas
tante longo, tivessem sido feitas e registadas pelos sacerdotes egípcios. Mesmo 
com base nos dados dos Babilónios não se podia predizer que um eclipse 
seriu visível num determinado local. Enviavam-se sacerdotes para diferentes 
p)irtc,H do império babilónico, quando se esperavn um possível eclipse, e

1
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mesmo dentro de uma área tão vasta o fenómeno aguardado não era por vezes 
visível. Além disso, não era possível predizer-se uma data certa, mas apenas 
amplos limites de tempo. Parece assim que Tales tenha dito ser provável 
que ocorresse um eclipse em determinado ano 2. Foi por mero acaso que 
ele se verificou no dia da batalha e, por isso, se afigurou como um facto 
particularmente extraordinário, e foi, até certo ponto, uma questão de sorte 
que ele tenha sido completamente visível numa área perto da Jónia,

1 77 Heródoto I, 29 ... àmxvéovxai és HóqÒiq áx/uaíoúeaç nÀcivrco ã/.À/n 
te  oí návreç èx rrjç 'EXXáôoç ooipitrcaí ... xai Ôfj xai SáXmv ... ( . . .  chegaram a Sardes, 
na florescência da sua riqueza, todos os demais sábios da Grécia ... entre eles, Sólon

2  Atguns estudiosos têm notado que um ano inteiro é um período demasiado 
amplo, e tém tentado restringir o significado de iv iavióv, do fragmento 74, ao solstí
cio do Verão (por meio do qual se podia calcular o intervalo do ano); mas não 
há nenhum exemplo satisfatório de um tal emprego da palavra.

Mais clara é a informação acrescentada por Eudemo nos excertos 75 
e 76, ou seja, que Tales predisse os solstícios e observou que o seu ciclo não é 
sempre igual (com isto ele quis provavelmente aludir às ligeiras variações de 
duração das estações solares, divididas que são pelos soltícios e equinócios). 
Tudo o que seria necessário, seria uma série bastante longa de observa
ções com um marcador de solstícios, um rihoTQÓouov de qualquer espécie, 
tal como o que foi atribuído a Ferecides (47), para assinalar a posição do 
Sol nos seus pontos mais a norte e mais a sul durante o ano —  isto é, os 
solstícios do Verão e do Inverno. Por outro lado, bastaria para isso um 
gnómon ou vareta vertical fixa, por meio da qual podia ser registado com 
exactidão o comprimento da sombra do Sol. Este invento foi, no dizer de 
Heródoto, da autoria dos Babilónios (97), e a sua introdução na Grécia 
atribuída a Anaximandro e não a Tales (94). Contudo, a medida das som
bras estava relacionada com o cálculo da altura das pirâmides atribuída a 
Tales (p. 82), e não podemos ter absoluta certeza de que a observação do 
zénite do Sol por meios semelhantes lhe fosse desconhecida. A  técnica afigu
ra-se-nos hoje intuitiva, e é possível pensar que ela tivesse ocorrido a qual
quer um que tivesse chegado à fase de observação celeste, de modo algum 
primitiva, atingida por Tales. Diógenes (i, 24, DK. 11 A 1) acrescentou que 
Tales descobriu a passagem do Sol de um solstício a outro, e a relação do 
diâmetro do Sol e da Lua com as suas órbitas. A  primeira frase é muito 
vaga, e talvez queira dizer apenas que se sabia que o Sol se move entre os 
trópicos —  conhecimento que Tales evidentemente possuía. Mas é pos
sível que se refira à descoberta da obliquidade do Zodíaco, facto que Eudemo 
atribuiu, em 76, a Enópides de Quios, posterior a Tales em mais de um 
século. A  segunda parte da informação fornecida por Diógenes é absolu
tamente anacrónica, já que não é possível que Tales tenha pensado que os
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corpos celestes tivessem órbitasj visto eles não passarem por baixo da terra 
(à qual não foi atribuído um movimento de oscilação livre antes de Anaxi- 
mandro); quando muito tinham semiórbitas, e a relação entre o diâmetro 
e a órbita celeste seria duas vezes a que foi dada '.

i A  determinação desta proporção foi um problema recorrente na astronomia
grega, que podia naturalmente vir a ser associada com o mais antigo astrónomo
conhecido. A  razão 1 :720 sugerida por Diógenes implica uma medida sexagesimal 
do círculo da eclíptica, tal como a que foi adoptada pelos Babilónios; é esta a opinião 
de A. Wasserstein, JHS  75 (1955), 114-16. Cf. Heródoto II, 109 (97), e ainda II, 4.

Uma outra observação é atribuída a Tales, de novo com uma possível 
implicação de que ele a tenha recebido de fontes estrangeiras.

78 Calímaco Iambus i, 52, fr. 191 Pfeiffer (D K  11 a 3 a)

... 'Pjv yàç> rj vínrj 
©álrjxoç, õç r  -t)v ãXXa òe£iòç yvcòfirjv 
xal xfjç ’A/aáÇrjç êÀéysro axad-jjfijaaxy&m 
rovç ãoxmíaxovç, fj nÃéovm ^>oívmeç.

78 ... pois a vitória pertencia a Tales, que era hábil nos seus pareceres, 
e porque dele se dizia que tinha medido as pequenas estrelas do Carro, 
pelo qual navegam os Fenícios.

Este fragmento faz parte da história apócrifa acerca da taça (em algu
mas versões, uma trípode) que devia ser oferecida ao mais douto homem 
vivo: a primeira escolha, e em algumas versões também a decisiva, recaiu 
sobre Tales, mas ele, num rasgo de modéstia, enviou a taça a Bi as, e este a 
outros dos Sete Sábios. As «pequenas estrelas do Carro» são a Ursa Menor 
(cf. Arato Phaen. 39, e escólio); esta constelação, devido ao facto da sua 
revolução ser menor, proporciona um ponto fixo mais exacto do que a Ursa 
Maior ou Carro como um todo (em oposição à própria Estrela Polar). 
axaOfiãoOcu significa estritamente «medir», mas por vezes, mais vagamente, 
«assinalar; determinar» ( Z  de Píndaro 01., 10, 53). O significado provável 
é que Tales determinou a Ursa Menor e chamou a atenção dos marinheiros 
milésios para a sua utilidade náutica. Diógenes Laércio, 1, 23, interpretou 
os versos de Calímaco como significando apenas que Tales «descobriu» a 
Ursa Menor. É possível que anteriormente os marinheiros jónios não lhe 
tivessem prestado atenção, dado que para todas as suas travessias marítimas, 
excepto as de longo curso, a Ursa Maior, porque mais visível, era bastante.

Assim, a áaxQoXoyla, o estudo dos corpos celestes, mencionada por 
Platfio (72) c Aristóteles (7 3 )1 como curacterlstico de Tales, parece ter com-
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preendido as seguintes actividades: a predição bera sucedida de um eciipse, 
provavelmente com o auxílio das tábuas babilónicas; o cálculo dos solstí
cios e suas variações, possivelmente empreendido, em parte, para fins de 
elaboração do calendário; e o estudo de constelações, principalmente, talvez, 
como auxiliares da navegação.

1 Cf. ainda 75, onde aliás nada se diz a respeito das referências a Tales feitas 
por Xenófanes, Heraclito e Demócrito.

DESCOBERTAS DE M A TE M Á TIC A

79 Diógenes Laércio I, 27 o òè rIeQd)vvjj.oç uai èxjxeTçrijoaí (prjmv avròv 
ràç Jivfja/úòaç êx rfjç axiãç, naQatrjfpíaavra ôte fj/.âv laofj.eyêflvjç ècrrív.

80 Proclo in Euclidem p. 352 Friedl. (D K  11 A 20) Evòrj/ioç òè êv ralç
rm>ii6TQixáiç iaroQÍaiç slç Oa.Ãfjv tovto âváyei tò •ãecÓQrjfta {sc. que os triân
gulos que têm um lado e os ângulos adjacentes iguais são iguais entre si)' 
rrjv yàp tojv èv ftaXárrfj nXoiav ãnóaraaiv ôi ov rqónov (paaív avzòv òeix-
vvvai Tovrq) noooxçrfjaêaí (prjaiv àvayxalov.

79 Jerónimo afirma que ele [Tales] mediu efectivamente as pirâmides
por intermédio da sua sombra, após ter observado o momento em que
a nossa própria sombra é igual à nossa altura.
80 Eudemo, na História da Geometria, atribui este teorema a Tales; 
é que o método segundo o qual se diz que ele demonstrou a distância dos 
navios no alto mar deve ter implicado, segundo o referido autor, o 
emprego deste teorema.

Em 79, Jerónimo de Rodes atribui a Tales o mais simples método pos
sível para medir a altura de uma pirâmide. Tales podia bem tê-lo apren
dido com os Egípcios; ou não é impossível que as pirâmides fossem mera 
cor local ao serviço da tradição de uma visita ao Egipto. Plínio (N . H. 
xxxvi, 82, D K  II a 21) deu a mesma explicação, mas uma variante mais 
complexa aparece em Plutarco, Sept. sap. conv. 2, 147 A (D K  11 a  21), 
a saber, que a altura de uma pirâmide está para o comprimento da sua
sombra, exactamente como a altura de qualquer objecto vertical mensu
rável está para o comprimento da sua sombra no mesmo momento do dia. 
É provável, embora não seguro, que Jerónimo esteja, neste ponto, na depen
dência do seu quase-contemporâneo Eudemo (cujo livro sobre a história da 
geometria e da matemática, ao contrário da sua história da astronomia, o 
próprio Diógenes, segundo parece, não utilizou para Tales); sendo assim, é 
provável que Tales tenha utilizado o método mais simples l’ur outro Indo,
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o método mais complexo baseia-se num raciocínio de igualdade de triân
gulos, análogo ao que lhe foi atribuído por Eudemo em 80, como meio de 
calcular a distância de navios no alto mar. Uma vez que se conhecesse a 
altura do observador acima do nível do mar, este cálculo podia ser feito com 

a ajuda de um teodolito primitivo, duas varas (uma como linha de mira, 
a outra como linha de água aproximada), com um prego por eixo. É de 
observar que Eudemo atribuiu a Tales o conhecimento da igualdade de 
triângulos baseado apenas no facto a priori de que ele não podia, de outro 
modo, ter feito esta espécie de cálculo. Contudo, qualquer um pode fazer 
um uso empírico de um transferidor rudimentar sem formular uma teoria 
explícita dos princípios implicados, e certamente sem estabelecer esses princí
pios como geómetra *. Três outros teoremas atribuídos a Tales por Proclo, 
na esteira de Eudemo, no mesmo comentário do excerto 80 (D K  11 a  11)
—  o círculo bissectado por um diâmetro; os ângulos da base de um triângulo 
isósceles são iguais; os ângulos verticalmente opostos são iguais —  são pro
vavelmente, também, apenas as mais simples soluções abstractas de problemas 
práticos particulares associados a Tales. Tudo isto é em grande parte matéria 
para conjecturas: a minha própria hipótese é que Tales granjeou reputação 
entre os seus contemporâneos por ter realizado várias proezas de medição, 
que estavam longe de ser puramente empíricas, sem necessariamente deter
minar os princípios de geometria que lhes eram subjacentes. Esta suposi
ção é talvez confirmada pelo facto de os sucessores milésios de Tales terem 
prestado, ao que parece, pouca atenção à teoria matemática.

1 Burnet, EGP, 45 e s., observou que um conhecimento da razão seqt dos 
Egípcios (aproximação trigonométrica) podia ter fornecido a solução para ambos 
os problemas. Em face da possibilidade de Tales conhecer o Egipto, e do uso aná
logo que fez (segundo se supõe) de uma fórmula empírica dos Babilónios, esta expli
cação não pode de modo aigum ser excluída. —  A  informação de Pânfila em Dióg. L. 
I, 24, de que Tales inscreveu um triângulo rectângulo num círculo «e  sacrificou um 
boi» é divertida, embora não convincente (cf., mais adiante, pp. 352 e s.).

OBRAS

81 Simplício in Phys. p. 23, 29 Diels ©aXfjç 6è tcqcótoç naQaÔèòoxai rrjv 
7ieQÍ (púoecaç taxoQÍav ro iç “EXXrjaiv èxcpfjvai, noXX&v idv y.ai âXXtor nqoye- 
yovóra>v, d>ç xal 0BO<pQáoxco òoxel, avxòç ôè no/.v ôieveyxwv èxeívcov ô ç  
ánoxgiiyiai návraç xoòç tíqò avxov. Xéyerai ôè èv yoa<polç firjÔèv xaraXmelv 
7rX?)v vfjç xaXovfiêvrjç, Navxixfjç ãaxQoXoyíaç.

H2 Dtógcnes Laércio 1, 23 xal xará nvaç fièv avyyQafj,/j,a xaréXmsv oèÔév 
i) r if airàv ávwpiQo/tênj Nnvrtxi] àar.QoXoyla (Páixov Xéyerui eivai rov
1'nfiíov. KaXXl/MXOÇ ô' atiràv oMev rfjc âçxrov vTjç fitxQãç Xêycov
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èv Tolç ’Iápfioiç ovTcoç ... [78, vv. 3-4], xará Ttvaç òè /xáva ôvo avvéygayie 
Í I èqI TQonfjç y.al JIarj[jisQÍaçf rà iihX âxaráXr/nta eivou Ôoxtjiiáaaç.
83 Suda s.v. (colhido em Hesíquio) (D K  11 A 2) ...êygaipe nsoi /lereá/mv èv 
ênecrif j im i iarj/mníaç, xai ãXka noXXá.

81 Tales foi, segundo a tradição, o primeiro a ter revelado aos Gregos a 
investigação da natureza; teve muitos predecessores, conforme pensa 
também Teofrasto, mas ultrapassou-os de longe, a ponto de obscurecer 
todos os que existiram antes dele. Diz-se que nada deixou escrito, salvo
o chamado Guia Náutico pelos Astros.
82 E, segundo alguns, não deixou nenhuma obra escrita; pois o Guia 
Náutico pelos Astros, que lhe é atribuído, pertence, segundo se diz, a 
Foco de Samos. Calímaco reconheceu-o como descobridor da Ursa 
Menor, e escreveu nos seus Iambos o seguinte ... [78, vv. 3-4]; ao passo 
que, segundo outros, escreveu só duas obras, Sobre o Solstício e Sobre o 
Equinócio, por considerar os demais problemas incompreensíveis.
83 ... escreveu sobre fenómenos celestes em verso épico, sobre o equi
nócio, e muitas outras matérias.

Estes passos mostram que havia profundas dúvidas na antiguidade 
acerca das obras escritas por Tales. É evidente, em qualquer caso, que não 
havia nenhuma obra sua na biblioteca de Alexandria, com excepção do 
duvidoso Guia Náutico pelos Astros (cf. também 96). Aristóteles parece 
não ter visto qualquer livro escrito por ele, pelo menos sobre temas cosmo- 
lógicos; e dá mostras de extrema cautela ao atribuir-lhe opiniões, ao usar 
expressões como «ao derivar esta suposição talvez do facto de ...», «a  explica
ção que, segundo se diz, Tales deu» (85, 84), e «a  avaliar pelo que se conta» (89). 
Aristóteles não era necessariamente consciencioso na utilização de fontes ori
ginais; Teofrasto, como historiador professo da filosofia anterior, devia 
tê-lo sido (embora nem sempre, de facto), mas evidentemente pouco tinha a 
acrescentar ao que Aristóteles havia dito a respeito de Tales (excepto no 
tocante à correcção, de importância secundária, implícita na conjectura, 
expressa em 81, de que Tales teve de facto predecessores). Eudemo fez algu
mas asserções positivas acerca de Tales como geómetra e astrónomo (75, 
76, 80), mas, como já vimos em 80, estas eram por vezes muito especulativas; 
talvez baseadas, em parte, na quase-lendária tradição biográfica, não implicam 
que Eudemo tenha visto obras escritas por Tales.

A  dúvida de Diógenes em 82, acerca do Guia Náutico pelos Astros, foi 
partilhada por Plutarco, de Pyth. or. 18, 402 E (D K  11 B 1), que acrescen
tou ser a obra em questão em verso; podemos assim conjecturar que era esta 
a obra em verso referida por Hesíquio, em 83, como sendo nB(jÍ 
Lóbon de Argos (desacreditado csticomctristn do século segundo u,C.)
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disse, segundo Dióg. L. i, 34, que Tales escreveu 200 hexâmetros. Apenas 
uma ligeira dúvida é expressa em 81, onde qualquer incerteza implícita em 
naXov/xévtjç se restringe, talvez, à natureza do título. Mas esta última frase 
contém, quase de certeza, o próprio parecer de Simplício e não o de Teo- 
frasto, cuja paráfrase parece terminar antes de Xéyerat. A  informação de 
Diógenes, em 82, de que a obra foi também atribuída a um tal Foco de 
Samos, quase resolve a questão: qualquer obra sobre astronomia de apa
rência arcaica podia naturalmente ser atribuída a Tales, mas obras rfecti- 
vamente escritas por Tales não seriam alternativamente atribuídas a perso
nagens relativamente obscuras. É possível que o Guia Náutico pelos Astros 
fosse uma obra genuína do século sexto, semelhante h ’AorQoAoyía em hexâ
metros, de Cleóstrato de Ténedos (DK  capítulo 6) ou da chamada ’A g tqo - 
vofiír/ de Hesíodo (D K  capítulo 4): tal é a suposição de Diels e outros. 
É igualmente possível que se tratasse de uma falsificação helenística. Dió
genes, em 82, mostra-se um tanto preocupado com a menção de Calímaco, 
em 78, a um auxiliar náutico pelos astros particular, atribuído a Tales; mas 
esse auxiliar não precisava de ter sido descrito por Tales em livro. Contudo, 
nada há de inerentemente improvável no facto de Tales ter registado em livro 
tais conselhos para a navegação, actividade assaz plausível para um sábio 
prático, oriundo de um centro marítimo: mas não foi provavelmente no 
Guia Náutico pelos Astros, conhecido do mundo helenístico, que ele o fez. 
Quanto às outras obras mencionadas em 82, sobre o solstício e o equinócio 
(só este ocorre em 83), é pouco provável, devido à semelhança de con
teúdo, que se tratasse de livros separados. Simplício, em 81, e os autores 
mencionados em 82, que pensavam que Tales não deixara nenhum livro, 
não aceitaram, como é evidente, a autenticidade desta obra. Tales estudou 
os solstícios, segundo Eudemo nos excertos 75 e 76, e seria com base no seu 
conhecido interesse por estes assuntos que tal obra lhe teria sido atribuída. 
Não obstante, devemos recordar uma vez mais que no período arcaico sc 
fizeram amplas observações sobre os solstícios e sobre o nascimento e o 
ocaso das estrelas, e que tais observações foram igualmente registadas cni 
verso, em parte numa tentativa para estabelecer um calendário satisfatório: 
veja-se Cleóstrato fr. 4 (D K  6 b 4) e a Astronomia hesiódica (D K  4 b 1-5). 
A Tales foram também atribuídas observações sobre as Híades e o ocaso das 
Plêiades (escólio a Arato 172, Plínio N. H. xvm, 213; D K  11 b 2, 11 A 18); a 
segunda destas observações, diga-se a propósito, era exacta para a latitude do 
Egipto, não para a da Grécia.

Os testemunhos não permitem uma conclusão segura, mas o que é provável 
é que Tales não tenha escrito um livro; contudo, é possível que os antigos 
defensores deste parecer tenham sido induzidos em erro pela ausência de 
uma obra sua, autêntica, proveniente da biblioteca de Alexandria, e também 
pela natureza apotegmátlca da sabedoria atribuída aos Sete Sábios cm geral.
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COSM OLOGIA

(i) A terra flutua na água, que ê, de certo modo, a origem de todas as 
coisas

84 Aristóteles de caelo B 13, 294 a 28 oí <5’ ê<p’ vôaroç xeloüai (íc. (paal 
rrjv yrjv). tovtov yò.Q ão%at,ótarov nageiArjipa/iev ròv lóyov, ôv cpatnv ebtéiv 
GaM,*) ròv Mihrjoiov, a>ç òià ró  TtÀwtr/v elvcu juévovoav ójotieq ÇvÃov ij n  
roiovrov svepov (xal yàç tovtcov è ri àcQOç fièv ov&èv nétpvxe fiéveiv, âXX 
ècp vôaroç), &aneq ov ròv avtòv Ãóyov ovra tieqí rfjç yfjç xal rov vôaroç rov 
Ò'/ovvtoç rfjv yrjv.

85 Aristóteles Met. A  3, 983 b 6 rwv Ôrj ngcorov <piÁooo<prio ávrwv oi n lsla-
r oi tàç ev fikrjç elÔei fióvaç (b^jêrjaav àg%àç eivai návtoov' oí> yào eottv 
anavra tà  ovra, xal ££ ov yíyverai TiQÓrov xal eiç d (pdeiqerai teXevtalov, 
rfjç jièv ovaiaç vno/nevovarjç to lç  ôè ná&eai /uerafiakAoóorjç, rovro <sroi%eXov 
xai ravrrjv u(j-/r/v <paaiv elvat rcõv òvrwv, uai ôtà rovro ovte yíyvecr&ai ovòèv 
otovrai ovr cbç rfjç roiavrrjç tpvascoç ási aq>Ço/uévrjç ... òel yàg
elvaí t iva cpvaiv fj fiíav fj nXeíovç fuãç èÇ <hv yíyverai rãÁAa ocjÇo/jévrjç êxeívrjç. 
tò  fiévtoi 7t}:ífí)oç xai rà slôoç rfjç roiavvrjç àoyfjç o i  tò  a.vrò návteç Xèyov- 
aiv, âk/À ©aXfjç uèv 6 rfjç roiavrtjç àç%r]yòç çpiKoootpíaç vôcoq elvaí (prjaiv 
(ôiò xai rrjv yrjv ècp vôaroç ãnecpalvero eivai), Àafjwv íocoç rrjv vTióÂrppiv 
xavtrjv êx rov návtoiv óoãv rrjv rgocpijv iiynàv ofioav xai avrà tò  êeo/MV êx 
tovtov yiyvófisvov xai rovrco tCov (tò ô’ íè, ov yíyvetai, rovt' èoriv áoyjq 
Ttávr(ov), Ôiá te Ôfj rovro rijv vjióXfpptv XajJow ravrrjv xal ôià tò  návtmv tà 
anéQjxara vfyv (pvaiv vyçàv ê%eiv rò ô’ SÔcúq âQ%rj rfjç (púffewç èoti toiç vyQoíç.

84 Outros dizem que a terra repousa sobre a água. Com efeito, é esta a 
versão mais antiga que recebemos, dada, segundo dizem, por Tales de 
Mileto, a saber: ela mantém-se no devido lugar pelo facto de flutuar 
como um madeiro ou algo de semelhante (pois nenhum destes corpos 
se mantêm, por natureza, no ar, mas na água) —  como se o mesmo 
argumento se não aplicasse tanto à água que suporta a terra como à 
própria terra.
85 N a  sua maior parte, os primeiros filósofos pensaram que os princí
pios, sob a forma de matéria, foram os únicos princípios de todas as coisas: 
pois a fonte original de todas as coisas que existem, aquela a partir da 
qual uma coisa é primeiro originada e na qual por fim é destruída, a 
substância que persiste, mas se modifica nas suas qualidades, essa, afirmam 
eles, é o elemento e o primeiro princípio das coisas existentes, e por 
essa razão consideram que não há geração ou morte absolutas, com base 
no facto de uma tal natureza ser sempre preservada ... pois deve luivcr
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alguma substância natural, uma ou mais do que uma, de que provêm 
as outras coisas, enquanto ela é preservada. Contudo, sobre o número 
e a forma desta espécie de princípio nem todos estão de acordo; mas 
Tales, o fundador deste tipo de filosofia, diz que é a água (e por conse
quência declarou que a terra está sobre a água), tendo talvez formulado 
esta suposição por ver que o alimento de todas as coisas é húmido, e que 
o próprio calor dele provém e vive graças a ele (aquilo de que provêm 
é o princípio de todas as coisas) —  formulou a hipótese não só a partir 
disto, como ainda do facto de os embriões de todas as coisas terem uma 
natureza húmida, sendo a água o princípio natural das coisas húmidas.

Todo o nosso conhecimento da cosmologia de Tales depende pratica
mente destes dois passos, com a críptica adição de 89-91. Tirante a 
crítica e a conjectura do próprio Aristóteles, atribuem-se neles duas pro
posições a Tales: (1) a terra flutua sobre a água (como um pedaço de 
madeira ou algo de semelhante); (2) o «princípio» de todas as coisas é 
a água (no sentido aristotélico de àrr/rj, conforme se explica na primeira 
metade de 85, i.e., de matéria original constitutiva das coisas, que persiste 
como substrato e na qual elas se convertem ao perecerem). A  proposição (1) 
era, conforme se vê, conhecida de Aristóteles apenas indirectamente, por infor
mação de outros; além disso, é impossível dizer, se o argumento-base (os 
sólidos não flutuam no ar, mas sim na água, por isso a terra flutua na água) 
foi também derivado de relatos de Tales, ou se foi inteiramente fornecido 
por Aristóteles. O seu reparo final, de que Tales a nada deu solução, por
que teria ainda de descobrir algo para suportar a água que suporta a terra, 
mostra em que escassa medida Aristóteles compreendeu a provável natureza 
do modo de pensar de Tales: é quase certo que este ainda aceitasse a con
cepção popular referente às regiões inferiores da terra, segundo a qual elas 
se prolongavam para baixo até uma profundidade tal, que o problema quase 
sc não punha, como em Homero (1) e, muito depois de Tales, em Xenó- 
fanes (3). A  provável origem directa da ideia que Tales fazia da terra a 
flutuar na água provinha de narrativas mitológicas não-gregas (pp. 89 e s.); 
ii explicação podia tê-lo seduzido em parte, por lhe proporcionar um suporte 
para a terra, mas não temos de modo algum a certeza de que Tales reconhe
cesse nisto um problema de grande importância, e é altamente improvável, 
em qualquer dos casos, que ele tenha elaborado a teoria para si próprio 
como uma resposta consciente para esse problema. Quanto à proposição (2), 
6 evidente que Aristóteles nada sabia para além do que escreveu, visto que as
i :t/.Oes apresentadas para a escolha da água feita por Tales são declaradamente 
conjecturais (Aaftfbv focoç ...). A primeira metade de 85 é citada para mostrar 
o tipo de análise e dc terminologia que Aristóteles (e na sua esteira, Teo- 
1rusto 1 e, por conseguinte, u triuliçOo doxográfica subsequente) aplicou aos



primeiros físicos, ou filósofos da natureza, os qmaixoí —  aqueles que, 
segundo Aristóteles, postularam apenas, ou principalmente, a primeira 
(a material) das suas quatro causas. O facto de Aristóteles aplicar uma 
única e rígida análise aos seus predecessores, ao mesmo tempo que salienta, 
justa e utilmente, certas semelhanças entre eles, é também uma fonte de 
confusão. Deste modo, o «princípio» de Tales (no sentido aristotélieo) e o 
«princípio» de Heraclito (o fogo, segundo Aristóteles) eram manifestamente, 
tanto para Tales como para Heraclito, duas coisas muito diferentes. De 
facto, tudo o que sabemos acerca das ideias de Tales sobre a água (deixando 
de lado a de que a terra flutua nela) é que, sob a forma de transmissão oral e 
provavelmente muito abreviada e um tanto distorcida, elas pareceram, aos 
olhos do não muito discriminante Aristóteles, ajustar-se à sua própria ideia 
de uma àpyrj material. Não obstante, é possível, ao contrário da hipótese 
automaticamente formulada por Aristóteles, que Tales tenha afirmado que 
a terra provém da água (i.e. que se solidificou a partir dela por qualquer pro
cesso), sem por isso pensar que a terra e o seu conteúdo sejam de certo 
modo água e que tenham qualquer relação de continuidade com ela (para além 
do facto de a terra flutuar na água), a não ser, talvez, a relação que existe entre 
um homem e os seus remotos antepassados. Vejam-se mais adiante pp. 91 e s.

1 A  explicação abreviada de Teofrasto acerca do princípio material de Tales 
é dada por Simplício, in Phys, p. 23, 21 Díels ( =  Teofrasto Phys. op, fr. 1), D K  11 
a  13. Tal explicação corresponde de perto ao que Aristóteles afirma em 85, e contém 
em muitas ocasiões a mesma fraseologia. Ela vem acrescentar mais uma razão 
conjectural para a escolha da água feita por Tales, a saber, que os cadáveres secam 
(t « vEXQmjÀBva itjgaíverat): esta ideia proveio, talvez, de Hípon (veja-se n. seguinte), 
a quem se atribui, provavelmente, um argumento semelhante em Anon. Lond. xi, 22 
(D K  38 a 11), i.e. numa fonte peripatética. O aditamento ocorre igualmente em Écio.

As razões supostas por Aristóteles, em 85, para a importância atribuída 
por Tales à água como constituinte das coisas, são principalmente fisioló
gicas !. A  avaliar pela analogia com os seus sucessores imediatos, era de 
esperar que Tales tivesse aduzido razões meteorológicas, de forma mais 
evidente, em apoio da importância cósmica da água 2, Contudo, devemos 
usar de cautela contra generalizações exageradas, como a que se encontra 
implícita na opinião de Burnet, de que os pensadores do século sexto se 
interessaram, quase exclusivamente, por fenómenos meteorológicos (no sen
tido estrito do termo, em que se incluem os astronómicos). É uma verdade 
incontestável que o estudo científico da medicina começou no século quinto 
a.C., e que as analogias entre o mundo e pormenores da estrutura humana 
se tornaram então muito mais comuns. Todavia, o capítulo i mostrou o 
colorido acentuadamente genealógico de grande parte da cspccultiçflo grega 
pré-filosófica, bem como a importância da analogia dn rcproduçflo lisiolri-
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gica. No caso de Tales, há razões para pensar que a sua explicação do 
mundo tenha sido influenciada não só por este variegado fundo tradicional 
das primeiras versões gregas quase-mitológicas e cosmogónicas, senão tam
bém pela ideia cosmológica específica derivada directamente, talvez, do 
Extremo-Oriente.

1 Aíigura-se mais provávei esta suposição que a de que Aristóteles derivou essas
razões de Hipon de Samos (ou de Régio, Crotona, ou Metaponto), que, na segunda 
metade do século quinto a.C., restaurou e modificou a ideia da água como matéria 
constitutiva das coisas. Hfpon, cujos dotes intelectuais Aristóteles não admirava, 
tinha evidentemente fortes interesses no domínio da fisiologia. Cf., em particular, 86 
Aristóteles de an. A  2, 405 b 1 rcáv òè qiogTixwrágmv xal {Sôiog rivèç ànetprivaVTO 
{sc. T?)i' }ta&dneg "Iitncúv jiEiaôfjvai ô' êoíxaaiv èx Tfjç yovfjç, Sn návrcov
vymr xal yào £Xáy%et roòç al/ta (páoxovraç rrjv yn>x$v, Sn fj yovi) oi'/ al/na. ( Dentre 
os pensadores menos esclarecidos, como Hipon, alguns há, efectivamente, que declararam 
que ela (sc. a alma) é água; segundo parece, esta sua crença deriva do facto de o sémen 
de todas as coisas ser húmido. Com efeito, ele refuta aqueles que afirmam que a alma 
é sangue, porquanto o sémen não é sangue) . Note-Se que há nisto, também, uma boa 
dose de conjectura. Contra a hipótese de que as razões conjecturais de Aristóteles, 
acerca da escolha da água feita por Tales, foram derivadas de Hipon, levanta-se o facto 
de a explicação adicional dada por Teofrasto (veja-se nota anterior) provir, talvez, de 
Hipon, e de se poder, por isso, esperar que ela fosse aduzida por Aristóteles.

2 Como em 87 Heraclito Homérico Quaest. Hom. 22 tf yào vytxi ipvaiç, 
evftaçãç elç êxaara /leranXattofiévT], tzqòç tò tioixíXov tãmíh, /tot>tpmk!Í)ut' rú  rs 
yáç iíaT/itiÇá/jievov aúrijç ãeQovxai, xal ró  Xemáratov âitò ãégoç ui th) o ávánTETat, 
cvviÇávov re  tò Sôwq xal fierapaXXófisvov ele iXvv âttoyatovrar ôtò ôrj Trjç xergASoç 
xôiv aroiyelcov ãaneg alnonarov ô QaXijç ânefptfvaro aroiyüov eivai tò fiSmg. (É  que 
a substância natural húmida, uma vez que facilmente se transforma em cada uma das 
diferentes coisas, está acostumada a passar por variadíssimas modificações: a parte dela 
que se exala transforma-se em ar, e a parte mais subtil inflama-se de ar em aither, ao passo 
que a água, quando se torna compacta e se transforma em lodo, converte-se em terra. Por 
isso Tales declarou que, dos quatro elementos, a água era, por assim dizer, o mais activo, 
enquanto causa.) Estes argumentos provêm certamente de uma fonte estóica —  há 
neles muito da fraseologia estóica —  e podem bem ser inteiramente conjecturais. 
Segundo Teofrasto, como é evidente, Tales serviu-se da água e dos seus produtos 
para explicar os tremores de terra (88: tal explicação depende da concepção especial de 
que a terra repousa sobre a água), e bem assim os ventos e os movimentos dos astros 
(Hipólito R e f  1 ,1 ); mas dificilmente forneceria justificação para o facto de Tales 
ter adoptado a teoria em primeiro lugar.

A origem próximo-oriental de parte da cosmologia de Tales é indicada 
pela sua concepção de que a terra flutua ou repousa sobre a água. N o  Egipto, 
a terra era geralmente concebida como um prato raso e com rebordo, em 
repouso sobre a água, que também enchia o céu; o Sol navegava diariamente 
atravéí do céu num barco, e bem assim por baixo da terra todas as noites 
(nflo ft volta dela, como na lenda grega, e.g. 7). N a  epopeia babilónica da 
criuvfiOi ApNu c Tiamat representam as águas primevas, e Apsu subsiste
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como água subterrânea, depois que Marduk fragmentou o corpo de Tiamat 
para formar o céu (com as suas águas) e a terra. N a  história de Eridu (do século 
sétimo a.C., na versão mais recente que possuímos), a princípio «toda a terra 
era mar»; em seguida Marduk construiu uma jangada à superfície das águas, 
e sobre ela, uma cabana de canas que se transformou em terra. Uma ideia 
análoga está implícita nos Salmos (neles Leviatã é também uma entidade 
análoga a Tiamat), onde Jeová «estendeu a terra sobre as águas» (136, 6), 
«apoiou-a nos mares, e estabeleceu-a sobre as águas diluviais» (24, 2). 
Semelhantemente, Tehom é «o  abismo que se estendia por baixo» (Gen. 
xlix 25), «o  mar profundo que jazia por baixo» (Deut. xxxiii 13) *. Em 
contraste com esta profusão de material semelhante, oriundo do este e sueste, 
respeitante às águas subterrâneas, não há material grego comparável, salvo 
o que nos vem de Tales. A  ingénua concepção grega de um rio Okeanos 
a circundar a terra (cap. I § 2) não é rigorosamente comparável (pois é evi
dente que não há nela Okeanos algum debaixo da terra), se bem que fosse 
talvez um desenvolvimento muito mais antigo, numa direcção diferente, 
do conceito genérico, oriundo do Próximo-Oriente e largamente difundido, 
de que a terra surge no meio das águas primevas —  conceito que, é quase 
certo, não era aborígene dos povos de língua grega, cuja pátria, antes das 
migrações para a península helénica, estava situada longe do mar. Semelhan
temente, embora as referências isoladas a Okeanos como origem de todas 
as coisas, no livro xiv da Ilíada (8 e 9), também se baseassem, provavel
mente, no mesmo conceito próximo-oriental, sob um aspecto ligeiramente 
diferente, não contêm implicação alguma da ideia particular de que a terra 
flutua na água, e, por conseguinte, é pouco provável que tenham estado na 
origem da asserção de Tales respeitante a esta ideia. Para uma discussão 
mais gerai de que a terra proveio da água, ou é por ela mantida, Tales havia 
de ser, sem dúvida, apoiado e recompensado pelo facto de ter precedentes 
homéricos, aparentemente autóctones. Assim, a opinião de Tales, de que 
a terra flutua na água, parece ter sido, muito provavelmente, baseada em 
contactos directos com a cosmologia mitológica do Próximo-Oriente. Já 
vimos que ele teve ligações não somente com a Babilónia, senão também 
com o Egipto. A  ideia de que a terra flutua efectivamente sobre a água foi 
mais clara e amplamente defendida no último destes dois países; e poder-se-ia 
arriscar a hipótese de que Tales ficou a dever ao Egipto este elemento da sua 
imagem do mundo2.

1 Estes exemplos são citados por U, Hölscher no seu convincente debate 
sobre Tales, Hermes 81 (1953), 385-91, Parte desse material foi já  estudado no 
cap. i, em especial pp. 5 e ss. ?No respeitante à ideia de Nun, o oceano primevo dos 
Egípcios, que suporta a terra, vejam-se também as observações de J, A. Wilson, 
Before Philosophy 59 e ss., e H. Frankfort, Ancient Egyptian Religion (N. Y., 
1948), 114.
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2 É evidente que Tales utilizou a ideia da terra flutuante para explicar os tre
mores de terra: 88 Séneca Qu. Nat. iu, 14 (provavelmente proveniente de T c »  
frasto, através de Posidónio, como fonte de informação): ait enim («:. Thales) terra- 
rum orbem aqua sustineri et vehi more navigii mobilitateque eius fluctuare tunc cum 
dicitur tremere. ( É  que ele [  Tales]  disse que o orbe das terras é sustido pela água e 
se desloca como um barco, e que, quando se diz «que ela treme», efectivamente ela 
balouça devido ao movimento da água.)

O alcance cosmológico da ideia é, contudo, limitado; e parece razoável 
concluir da informação de Aristóteles, em 85, que Tales também pensou 
que o mundo teve origem a partir da água, porquanto esta ideia está implí
cita nas mitologias do Próximo-Oriente e encontra-se expressa nos passos 
homéricos respeitantes a Okeanos, que se consideram baseados nessas mito
logias. É possível que Tales tenha racionalizado a ideia a partir de um 
modelo mitológico grego como o homérico; é igualmente possível que ele 
tenha sido directamente influenciado (como parece ter sido no que respeita 
ao pormenor especial de que a terra flutua na água) por versões estrangei
ras, talvez egípcias. Uma incerteza ainda maior cabe ao problema a que 
já se fez alusão: teremos nós razão para concluir da identificação peripaté- 
tica da água de Tales como «princípio material», que ele pensava que o 
mundo visível e evoluído era de certa maneira água? Tal é a interpretação 
que normalmente se dá a Tales; mas é importante não nos esquecermos que 
cia assenta, em última análise, na formulação aristotélica, e que Aristóteles, 
com os seus poucos conhecimentos acerca de Tales, e mesmo esses obtidos 
indirectamente, teria seguramente considerado a mera informação de que o 
mundo se originou a partir da água, justificação suficiente para afirmar que 
ela era o princípio material de Tales ou àçxrf, com a ilação de que a água 
6 um substrato persistente. Importa salientar uma vez mais que um tal 
desenvolvimento era desnecessário, e que ele não estava implícito nos con
ceitos próximo-orientais que foram, no fim de contas, o arquétipo de Tales, 
li possível que Tales tenha sustentado a opinião de que o mundo teve ori
gem numa extensão indefinida 1 da água primeva, sobre a qual ainda flutua 
c que é ainda responsável por certos fenómenos naturais, sem com isso jul- 
lííir que a terra, as rochas, as árvores ou os homens são de qualquer modo 
feitos de água ou uma forma de água. Entre eles haveria uma remota conexão 
ancestral, nada mais. Por outro lado, Tales podia ter chegado à conclusão, 
inteiramente nova, de que a água é o contínuo e oculto constituinte de todas 
as coisas. É certo que o seu sucessor imediato, Anaxímenes, acreditou que 
todas as coisas eram feitas de ar (mas pensara num meio pelo qual isso assim 
podia ser: o ar assume diferentes formas, quando comprimido ou rarefeito), 
c stipOe-se invariavelmente que cie ampliou e aperfeiçoou uma linha de 
pensamento iniciada por Tales. Seria imprudente rejeitar inteiramente esta 
hipótese, que romontu a Icofrasto c Aristóteles. As razOcs fisiológicas
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alegadas por Aristóteles, ou seja, que todos os seres vivos dependem da 
água para o seu sustento, que o sémen é húmido, e assim por diante, ape
sar de conjecturais, são de molde a poderem bem ter atraído a atenção de 
Tales. Juntamente com outras indicações (e.g. a afirmação homérica de 
que o Okeanos circundante é a origem de todas as nascentes e rios, 6), elas 
podiam tê-lo levado a concluir que a água, além de ser a fonte cosmogó- 
nica, está também envolvida na própria essência do mundo desenvolvido. 
Por outro lado, devemos ficar cientes da possibilidade de Aristóteles estar 
simplesmente a tirar a sua própria espécie de inferências, na ausência de 
outras informações, a partir da crença de Tales de que o mundo se originou 
da água e que esta ainda desempenha um papel importante no cosmos, ao 
suportar a terra.

1 Tales teria aceitado a opinião de Simplício (/« Phys. 458, 23, D K  11 a  13), 
de que a água era, para ele, ãmeiQov; embora para Tales isso significasse «ilimitado», 
i.e. de extensão indefinida, e não «infinito», e fosse uma suposição natural, mais do 
que uma teoria conscientemente exposta. Simplício estava a iavrar num erro mais 
grave ao afirmar (in Phys. 180, 14) que Tales, bem como Anaxímenes, fazia provir 
os seres da condensação e rarefacção do seu princípio material. Tal afirmação é um 
parecer meramente esquemático, baseado numa hiper-rígida dicotomia de Aristó
teles (104). Teofrasto só encontrou o expediente explicitamente usado em Anaxí
menes: veja-se 142.

Dois factos, portanto, emergiram da presente discussão: (i) a afirma
ção «todas as coisas são água» não é necessariamente um resumo seguro 
das ideias cosmológicas de Tales; e (ii) ainda que aceitemos a versão de 
Aristóteles (com alguma tolerância, em qualquer caso, para a sua maneira 
de ver inevitavelmente alterada), ficamos a fazer uma pequena ideia de 
como as coisas foram consideradas para serem essencialmente aparentadas 
com a água.

(ii) Mesmo os seres aparentemente inanimados podem estar ‘ vivos’ ;
o mundo está cheio de deuses

89 Aristóteles de an. A  2, 405 a 19 êoixe Ôè xai 0aXfjç, èÇ wv àno- 
/ivfjfjboveóovm, Hiwjtixóv t i  xrjv rpvxfiv vno?.nfi>',lv, eXüieq vrjr Xíêov sqrrj ipv%r)v 
èyeiv oxl xòv alôrjQov xivsl.

90 Diógenes Laércio i, 24 ’ Agiaxoxéhjç óè xai 'Inn íaç ipaaiv avxòv uai
xoTç âyró%oiç /zexaôiôóvai refcfmigófievov èx xrjç Xídov xfjç fxayvtfxiÔoç
xai xov fj/.êxxgov.

91 Aristóteles de an. A  5, 411 a 7 xai èv xto õÀw òé xiveç avxijv (sc. xr)v 
VmXVv) pBfteix&al ipacnv, S&ev laa>ç xai ÔaÀfjç ortfíhj návxa nXtf)gr\ &8ã)V rlvai.
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89 Parece que também Tales, a avaliar pelo que se conta, considerava 
a alma como algo de cinético, se é que ele disse que a pedra [de Magnésia] 
possui alma pelo facto de deslocar o ferro.
90 Aristóteles e Hípias afirmam que ele partilhou a alma até pelos 
objectos inanimados [à letra: sem alma], servindo-se da pedra de Magné
sia e do âmbar como indício desse conceito.
91 E alguns afirmam que ela [a alma] está misturada no universo: 
foi, talvez, por essa razão que Tales também pensou que tudo está cheio 
de deuses.

Os dois passos do de anima de Aristóteles permitem-nos formular con
jecturas, mas nada mais, sobre a visão que Tales tinha do universo como 
algo de certo modo com vida e animado. O próprio Aristóteles estava a 
referir testemunhos em segunda mão, e as suas afirmações são insatisfatórias 
e cautelosas (se bem que, em 89, não seja forçoso, como provavelmente não 
é, que EinEQ exprima dúvida, ao passo que loatç, em 91, qualifica t>ÍHv e não 
a asserção que se segue). As palavras finais de 91, «tudo está cheio de deu
ses», ocorrem também em Platão, numa citação provavelmente consciente 
mas sem atribuição O excerto 90 cita o sofista e polímato Hípias como 
fonte mais antiga do que Aristóteles, para a atribuição de força motriz à 
pedra de Magnésia (magnética) feita por Tales, e à qual acrescenta o âmbar, 
que se torna magnético quando friccionado. É de presumir que o aditamento 
provenha de Hípias, que pode bem ter sido a fonte de Aristóteles neste ponto 2.

1 Platão Leis 10, 899 n w # ’ Satiç xavra ó/toXoyiõv vno/ttvni jtij &tAv eivou 
TiÀrjípi m hita ; (Haverá alguém que aceite estes factos e sustente que todas as coisas 
não estão cheias de deuses?) O contexto trata de almas a que se dá o nome de deuses: 
está bem no estilo de Platão o apresentar, de maneira um tanto forçada, uma frase 
comum para esclarecer um argumento incomum da sua autoria, sem mencionar o 
seu autor. Ê importante, em qualquer caso, a utilização que faz das palavras em ques
tão, porquanto tal facto nos mostra que elas não são simplesmente um resumo aris- 
totélico. Essas mesmas palavras podiam (em discurso directo) ser uma citação autên
tica de Tales; elas têm um aspecto totalmente diferente dos banais apotegmas con- 
fiadamente atribuídos a Tales na colecção de Demétrio de Faléron (ap. Estob. m, I, 
172, I IK  10, 3). Aristóteles reproduziu-as, com a substituição de yivxrjç por
e sem atribuição, em A geração dos animais r  11, 762 a 21.

2 Snell (Philologus 96 (1944), 170-82) mostrou que Hípias foi muito possivel
mente a fonte dos demais comentários de Aristóteles a respeito de Tales, em que se 
inclui a comparação com ideias mais antigas sobre Okeanos, etc. (11, cf. 12). O frag
mento de Hípias citado por Clemente, D K  86 b 6, mostra que ele reuniu, sobre tópicos 
similares, uma colecção de trechos-chave de Homero, Hesíodo, escritos órficos, e 
fontes cm prosa gregas e de outra proveniência. Foi, por isso, o mais antigo doxó- 
grafo sistemático.

Tudo aquilo de que Aristóteles parece ter tido conhecimento em 89 
foi que Tale» pensava que u pedra magnética possui alma pelo facto de ser
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capaz de deslocar o ferro; mas a ilação ulterior, de que para Tales a alma 
era algo motriz, é manifestamente legítima. A  alma, quer fosse associada à 
respiração e ao sangue, quer ao fluido espinal, era universalmente conside
rada como fonte de consciência e de vida. Se um homem está vivo, é capaz de 
mover os membros e de igual modo as outras coisas; se perde os sentidos, 
é porque a alma o abandonou ou se tornou incapacitada; se morre, é porque ela 
ficou permanentemente neste estado de incapacidade, e a «alma», que em 
Homero desce ao Hades, soltando gritos estridentes, é uma mera sombra, 
visto estar dissociada do corpo e já não poder produzir vida e movimento. 
É uma tendência primitiva comum o considerar os rios, as árvores e assim 
por diante, como seres de certo modo animados ou habitados por espíritos: 
é em parte, embora não na totalidade, por parecerem possuir a faculdade de 
se moverem a si próprios e de se mudarem, que eles diferem de simples 
objectos inertes e das pedras. A  atitude de Tales não era, evidentemente, 
primitiva, mas está relacionada com o animismo inteiramente não-filosó- 
fico. Devemos, contudo, notar, que os seus exemplos são de género diferente: 
a pedra magnética afigura-se tão sem-vida quanto pode ser, e não é capaz 
de se deslocar ou de se mudar a si mesma, actuando somente sobre uma 
determinada espécie de objectos exteriores a ela. Assim, Tales parece ter 
tornado explícito, de uma maneira extrema, um modo de pensar que se 
infiltrou na mitologia grega, mas cujas origens fundamentais estavam, por 
assim dizer, pré-articuladas. Ora, é possível que o nosso segundo elemento de 
informação específica, 91, seja uma generalização baseada nesta mesma con
clusão, ou seja, que certas espécies de objectos aparentemente inanimados 
estão vivos, possuem alma, porque têm um poder limitado de movimento. 
«Todas as coisas estão cheias de deuses» i; as principais marcas distintivas 
dos deuses consistem em eles serem imortais, gozarem de vida perpétua, e no 

facto de o seu poder (por assim dizer, a sua força vital) não ter limites e de 
abarcar tanto o mundo animado como o inanimado. Assim, a asserção pode 
bem significar (uma vez que até mesmo coisas aparentemente mortas, como a 
pedra, podem possuir uma certa espécie de alma), que o mundo como um todo 
manifesta um poder de mudança e de movimento que nem sequer é, decerto, 
predominantemente humano, devendo, não só por causa da sua permanência 
como pelo seu tamanho e variações, ser considerado divino, como é devido 
à inerência de certa forma de yn>xfi imortal 2.

i Ou de dáimones, segundo a paráfrase de Écio a partir de Teofrasto: 93 Écio i, 
7, l t  Q a X fjç  vovv t o v  xóofiov t ò v  -freóv, rò ôè Ttãv êfiyivxov ã[M xat ôaifióvcov TiÀfjQCC 
ôirjxeiv de jíctí <M t o v  aToixeiá>ôovç vyQov õvva/uv &síav mv^nxijv aòrov. ( Tales disse 
que deus é a mente do mundo, e que a totalidade das coisas é dotada de alma e está 
povoada de dáimones; é precisamente através da humidade elementar que nele penetra um 
poder divino que o move.) A  justaposiçílo de duas afirmações de Aristóteles nilo é signi
ficativa. A última IVuse ò eitóica im forma o no conteúdo; a primeira proponiçflo
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(&aÂi/ç ... D-sóv) é, também, inteiramente anacrónica, e devida, provavelmente, a 
uma reinterpretação estóica. Ela foi repetida por Cícero, De natura deorum i, 10, 25, 
que acrescentou que deus, na sua qualidade de espirito, fez o mundo a partir da 
água. Um número considerável de opiniões manifestamente fictícias, como esta, 
foram atribuídas a Tales pela confusão ou pouco escrúpulo de doxógrafos e biógra
fos. Comparem-se, talvez, os 30.000 dáimones de Hesíodo Trabalhos e Dias 
252 e ss.

2  A  alegação de Quérilo de laso (séc. n m  a.C.) e de outros, referida por 
Dióg. L. i, 24 (D K  11 A l ) ,  de que, segundo Tales, a alma era imortal, surgiu, evi
dentemente, como conclusão ilegítima, desta espécie de argumentos, e é devida, uma 
vez mais, a uma corrupção estóica (em primeiro lugar) do tipo de 93. Tales podia 
ter feito uma clara distinção entre a yn>xr\ humana e a força vital divina do mundo 
como um todo, e ao mesmo tempo reconhecer, implicitamente, a subjacente conexão 
entre elas existente.

Claro que não é possível determinar a natureza exacta da crença de 
Tales, de que todas as coisas estão cheias de deuses. Mesmo ao longo da 
linha de interpretação acima sugerida há uma notória incerteza: será que 
Tales fez a temerária indução, a partir da observação da pedra magnética e 
do âmbar, de que todas as coisas aparentemente inanimadas realmente pos
suem em certa medida uma alma? Ou tinha razão Bumet ao sustentar (E G P  
50) que «dizer que o magnete e o âmbar têm vida é dar a entender, na melhor 
das hipóteses, que as outras coisas a não têm»? Era si mesma, a observação 
fragmentária nada implica em qualquer dos casos. Nem tão-pouco a asser
ção de que todas as coisas estão cheias de deuses, embora intimamente rela
cionada com a observação da pedra magnética, dá necessariamente a entender 
que foi feita a indução universal; pois, precisamente como podemos dizer 
em nossa língua * «este livro está cheio de disparates», sem querermos dizer 
que todas as ideias nele contidas são absurdas, assim também nXrjgrjç em 
grego tanto podia significar «que contém um grande número de», como 
«completamente cheio de». A priori, parece talvez mais provável que Tales 
quisesse dizer que todas as coisas no seu conjunto (e não cada coisa em 
particular) estavam interpenetradas por uma certa espécie de princípio vital, 
embora houvesse muitas categorias de matéria das quais este princípio vital; 
com o seu poder cinético, pudesse estar ausente. O caso é que o âmbito 
da alma, ou da vida, era muito mais vasto do que parecia. Tales fazia 
assim uma afirmação explícita e individual de um amplo pressuposto comum 
a todos os primeiros físicos, ou seja, que o mundo tinha de certo modo vida, 
passava por uma transformação espontânea, e que (ideia exasperante para 
Aristóteles) não havia, portanto, necessidade alguma de dar qualquer expli
cação particular da transformação natural. Este pressuposto é ainda por

* Por ratões óbvias, nõo traduzimos ii letra a expressão inglesa «tn  English»  do or/- 
glnai, N. T,

H
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vezes chamado «hilozoísmo»; mas tal designação sugere com demasiada 
intensidade que se trata de algo uniforme, determinável e consciente. De 
facto, o termo aplica-se a pelo menos três possíveis e distintas atitudes de 
espírito: (a ) a suposição (consciente ou não) de que todas as coisas, sem 
excepção, têm de certo modo vida; (b) a crença de que o mundo está todo 
penetrado de vida, que muitas das suas partes, que parecem inanimadas, são 
de facto animadas; (c) a tendência para considerar o mundo no seu todo, seja 
qual for a sua constituição em pormenor, como um único organismo vivo. 
A  atitude (a) é uma forma extrema do pressuposto geral, mas dada a tendência 
universalizante do pensamento grego não é impossível; de certo modo, podia 
afirmar-se que ela se encontra exemplificada em Xenófanes. A  convicção de 
Tales, como já foi sugerido, aproxima-se mais de (b). A  atitude (c) está implí
cita na antiga ideia genealógica da história do mundo descrita no capítulo I, 
que persistia ainda em alguma medida sob a nova forma racionalizada de cos
mogonia filosófica. Aristóteles dá mostras de uma grande perspicácia em 116, 
onde, talvez a pensar especialmente em Tales, se mostra ciente da possibili
dade deste tipo de atitude l.

1 As lanças na Ilíada (xi, 574 etc.) que «anseiam por devorar carne», e outros 
casos semelhantes, são muitas vezes citadas como indicação de que a atitude animista 
era antiga. O animismo é, certamente, tão antigo como o próprio homem, e nasce 
da incapacidade de objectivar a nossa própria experiência do mundo exterior, téc
nica que requer uma certa prática. Mais exacto é considerar as expressões homéricas 
como um conceito literário, tal como o sofisma patético —  rejeição deliberada da 
técnica.

CONCLUSÃO

Tales foi principalmente conhecido pelas suas proezas como astrónomo 
prático, geómetra, e sábio em geral. A predição que fez do eclipse foi pro
vavelmente possível graças à utilização dos registos babilónicos, obtidos, 
talvez, em Sardes; é também provável que tenha visitado o Egipto. A  sua 
teoria de que a terra flutua na água foi derivada, segundo parece, dos mitos 
cosmogónicos do Próximo-Oriente, talvez directamente; a água como ori
gem das coisas fazia também parte desses mitos, mas fora já mencionada num 
contexto grego muito antes de Tales. O desenvolvimento que Tales deu a 
este conceito pôde, em si mesmo, apresentar-se aos olhos de Aristóteles 
como garantia suficiente para afirmar que Tales considerava a água como 
àgyjj, no sentido peripatético de substrato permanente. Contudo, Tales 
podia efectivamente ter reconhecido que, sendo a água essencial para a 
subsistência das plantas e da vida animal —  desconhecem-se os argumentos 
meteorológicos por ele empregados — , ela permanece ainda como consti-
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tuinte básico das coisas. Embora estas ideias fossem profundamente afecta
das, directa ou indirectamente, por precedentes mitológicos, o que é certo é que 
Tales abandonou as formulações míticas; isto, por si só, justifica a afirmação 
de ter sido ele o primeiro filósofo, por muito ingénuo que fosse ainda o seu 
modo de pensar. Além disso, ele notou que mesmo certas espécies de pedras 
podiam ter uma capacidade limitada de movimento e, por conseguinte, pen
sava ele, de alma transmissora de vida; o mundo como um todo estava, 
consequentemente, de certo modo penetrado (embora, como é provável, não 
completamente) de uma força vital que, devido ao seu alcance e persistência, 
podia naturalmente ser chamada divina. Se ele associou esta força vital à 
água, origem e talvez constituinte essencial do mundo, é facto dc que não 
temos notícia.



CAPÍTULO  III 

ANAXIMÀNDRO DE MILETO

DATA, L IVRO , E ACTIV ID AD ES C IENTÍFICAS

94 Diógenes Laércio n, 1-2 (D K  12 A 1) 'Avaçl/uo.vòooç IloaçiáÒov Mtfaj- 
aioç‘ ovtoç êcpaoxev àg%f]V xai axot%elov xà àneigov, ov ôiogíÇcov âéga fj 
vôtoo fj ãÃ/.o r t ... sõgsv Ôè xai yváfiova ngãxoç xal eaxrjaev sm xwv oxiorhj- 
qcüv sv Aaxeôaíjwvi, xa&á cprjoi &a/3a)gívoç êv Tlavxoòajifj íaxogía, xgoTiáç 
xe xal Icnrj/negíaç arjfiaívovxa, xai wgoaxoneia xaxeaxevaae. xal yrjç xal 
âaXáaarjç oiegifiexgov ngãixoç êygaipev, ãXXà xal otpaZgav xaxeaxevaae. xãv 
Ôè àgeaxóvxcúv airã> nejioírjxai xe<paXatá>òr] xrjv êxÜBatv, fj nov negiêxv%EV 
xal ’AnoXXóômgoç â ’Ad^valoç' ôç xai cprjaiv avxòv èv xotç Xgovixotç x&  
ôevxégtp sxei xfjç nevxrjxoaxfjç âyôórjç oXv/umáôoç (547/6 a.C.) èxãv eivai 
êçTjXovxa xsxxágojv xal fiex’ ôXíyov xeXevxfjaat (àxuáaavxá nrj uáXt-axa xaxà 
FToXvxgáxr] ròv Sáfnov xvgavvov).

95 Suda s.v. ’Ava^ífmvògoç IloaÇiáòov MtXijatoç (piXóaotpoç avyysvfjç xal 
ua&^rijç, xal <3iáôo%oç OáXrjxoç. ngãxoç ôè iarj/iegíav eõge xal xgonàç xal 
(üQoAoyrla, xal xrjv yrjv èv /ueaatxáxw xela&ai. yvcópiová xe elofjyaye xal 
õXa>ç yecofisxgíaç vjtoxvTzaxTiv êôeiÇev. r.ygays ITegl (pvoecoç, r-fjç negíoôov 
xal 77egi xãv ájcXavãv xal 2J<palgav xai ã/.Xa xcvá.

94 Anaximandro de Mileto, filho de Praxíades: afirmava que o princí
pio e elemento é o Indefinido, sem distinguir o ar ou a água ou qualquer 
outra coisa ... Foi o primeiro a inventar um gnómon, e colocou um nos 
Relógios do Sol (?) em Esparta, segundo Favorino na sua História Uni
versal, para assinalar os solstícios e equinócios; e construiu também indi
cadores de horas. Foi o primeiro a traçar um contorno da terra e do mar, 
mas construiu também uma esfera [celeste]. Fez uma exposição sumária 
das suas opiniões, que, suponho eu, Apolodoro, o Ateniense, também
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encontrou. Diz Apoiodoro nas suas Crónicas que Anaximandro tinha 
sessenta e quatro anos no segundo ano da quinquagésima oitava Olim
píada [547/6 a.C.], e que morreu pouco depois (tendo atingido a sua 
plenitude aproximadamente durante a época de Polícrates, tirano de 
Siracusa).
95 O filósofo Anaximandro de Mileto, filho de Praxíades, foi parente, 
discípulo e sucessor de Tales. Foi o primeiro a descobrir o equinócio e 
os solstícios e os indicadores das horas, e que a terra se encontra no 
centro. Introduziu o gnómon e, em geral, deu a conhecer um esboço de 
geometria. Escreveu Da Natureza, Circuito da Terra e Sobre as Estrelas 
Fixas e um Globo Celeste e algumas outras obras.

(1) Data

Se Tales granjeou o título de primeiro filósofo grego, principalmente 
por ter abandonado as formulações de carácter mitológico, Anaximandro é o 
primeiro, de que temos provas concretas, a ter levado a cabo uma tentativa 
compreensiva e circunstanciada para explicar todos os aspectos do mundo da 
experiência humana. Era mais novo do que Tales, mas não muito, provavel
mente. Burnet (E G P  51) concluiu, da última parte de 94, que o cronógrafo 
Apoiodoro encontrou uma prova definitiva, talvez numa versão resumida do 
seu livro, de que Anaximandro tinha sessenta e quatro anos em 547/6 a.C., 
e que a sua morte, ocorrida «pouco depois», foi situada por Apoiodoro 
no ano seguinte, aquele em que se deu a tomada de Sardes. (A  última frase 
de 94 é provavelmente um erro: Polícrates não assumiu o poder antes 
de c. 540 a.C. e morreu c. 522). Sc assim é, então Tales e Anaximandro
morreram por altura da mesma Olimpíada, e Anaximandro era apenas
catorze anos mais novo do que Tales (n. na p. 73) Anaximandro foi 
chamado «sucessor e discípulo» de Tales, por Teofrasto (101 A), bem como 
seu parente, companheiro, conhecido ou concidadão na tradição doxo- 
gráfica posterior. Na maioria dos casos, esta espécie de notícias apenas 
implica que se pensava que ambos eram oriundos da mesma cidade, e que 
um era ligeiramente mais novo do que o outro 2. Se havia datas fixas tanto 
para Tales (a predição do eclipse em 585/4) como para Anaximandro (já que 
a informação de que ele tinha sessenta e quatro anos em 547/6 estava prova
velmente também ao dispor de Teofrasto), a base a priori da conjectura de 
Teofrasto seria razoável,

1 O facto de Tales e Anaximandro não estarem separados pelo intervalo 
convencional de quarenta anos, típico de Apoiodoro (veja-se notrt seguinte), vem 
em favor de 547/6 como data não-arbitrária. É ccrlo que, m' Anaximandro
pudesse ser dado como mestre de Pitágoras, entfío o sou mr.iiinriiio ifiin ocorrido
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oitenta anos antes do floruit deste último (que Apolodoro situou em 532/1), e 
andaria muito perto dos 64 (de facto, 65) em 547/6. Segundo o testemunho de 
Hipólito (R e f  i, 6, 7, DK. 12 a  11), até mesmo Apolodoro se enganou num ano, 
porquanto Hipólito dá como ano de nascimento a OI. 42, 3 (610/9 a.C.) em vez de 
Ol. 42, 2. O que é importante, contudo, é que a idade de Anaximandro era conhe
cida por intermédio de um ano especial, que não era o do seu floruit e não necessaria
mente o da sua morte, embora aquele se tivesse verificado em data próxima à desta. 
Além disso, não se conhece nenhuma ligação entre Pitágoras e Anaximandro na 
grande maioria das nossas fontes (somente em Porfírio Vida de Pitágoras 2, na 
esteira de Apolónio, provavelmente, de Tiana, e em Apuleio Florida 15, 20). 
Todavia, não se pode excluir inteiramente a possibilidade de a data proposta por 
Apolodoro, no que respeita a Anaximandro, ter sido arbitrariamente articulada 
com o seu sistema Polícrates-Pitágoras. Tal facto podia ajudar a explicar a última 
cláusula do excerto 94.

2 A  arrumação dos primeiros filósofos em «escolas», e em mestres e discí
pulos dentro dessas escolas, foi iniciada por Teofrasto e aplicada sistematicamente 
nas Sucessões de Sócion, c. 200 a.C. Apolodoro utilizou esta última obra, e supôs 
normalmente um intervalo de quarenta anos de idade entre mestre e discípulo.

(ii) O livro de Anaximandro

Os títulos de livros atribuídos a Anaximandro em 95, provavelmente 
com base em Hesíquio, devem ser considerados com reserva. Era costume 
entre os escritores alexandrinos dar títulos, na ausência de provas concretas, 
que conviessem aos interesses conhecidos de um pensador antigo. «D a  Natu
reza» foi um título clássico e compreensivo que teve tendência para ser atribuído 
a todos aqueles a quem Aristóteles chamou (pvoixo í, isto é, a quase todos os 
Pré-Socráticos l . Que Anaximandro escreveu de certeza um livro de determi
nada espécie é o que demonstram tanto a citação irrefutável de Teofrasto, 
em 101 A, como provavelmente a informação de Diógenes, em 94, de que havia 
uma «exposição sumária», que ele considerou da autoria do próprio filósofo. 
O que Diógenes conheceu pode ter sido um compêndio tardio (elaborado quer 
por um discípulo quer, mais provavelmente, no século quarto a.C. ou posterior
mente); ou é possível que tenha sido a obra original, cuja natureza breve, 
talvez descontínua, e apotegmática não era o que seria normalmente de 
esperar de um livro de filosofia 2. Não se sabe ao certo se foi a partir desta 
fonte que Apolodoro determinou a data em que Anaximandro fez sessenta 
e quatro anos; a Diógenes, esse ano afigurou-se como provável, embora uma 
tal idade seja consideravelmente superior à que se atribui em média à activi
dade de escritor3. Teofrasto teve acesso a pelo menos uma frase original, 
mas, segundo parece, careceu de informações completas acerca da substância 
originadora de Anaximandro. Não se pode ignorar a possibilidade de também 
cie ter utilizado um resumo ou manual, até certo ponto, pelo menos, sob a 
fonna de umn colecção de excertos, e uma obra que se ocupava dc cosmologia, 
antropologia, otc,, mu is do que da natureza da matéria originador» Por outro
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lado, é possível que o próprio Anaximandro poucas informações tivesse dado 
sobre essa mesma substância.

1 Cf. 96 Temístio Or. 26 p. 383 Dindorf ÇAvaÇC/iavÔQoç) ê&ÓQQrjae tiqcúto; 
<5>r ía/j,ev 'EX/JjWiv Aóyov ê£eveyxetv jibqI (pvaecoç ovyyey@a/j./j.ivov. ( [ Anaximandro]  
fo i o primeiro dos Gregos, que saibamos, a aventurar-se a apresentar uma descrição 
escrita da natureza.) Tales, segundo se pensava, não escreveu um livro, pelo menos 
de natureza cosmológica geral: vejam-se pp. 84 e s. Uma das objecções a U rq I qníceatç 
como título genuíno do século sexto é que qmaiç não foi provavelmente empregada 
no sentido colectivo de «Natureza», antes de meados do século quinto (cf, Kirk, 
Heraclitus, the Cosmic Fragments (Cambridge, 1954), 227 e ss.). O sardónico título 
de Górgias U cqi tpóaecoç fj m b q I t ov «ry Sv t o ç  significa que I I bq I /pvocioç era corrente 
no seu tempo, mas nada mais. Por outro lado, a adição de uma palavra como 
yorifiárutv ou ánávtcüv a <pvaeu>ç tornaria o seu emprego possível. Permanece o 
facto de o título Tlept qnhecoç ter sido indiscriminadamente aplicado a qualquer obra 
de natureza vagamente física: cf. e.g. p. 170 e s., sobre a poesia de Xenófanes; 
veja-se, ainda, Kahn, Anaximander and the Origins o f  Greek Cosmology (New  York, 
1960) p. 6 n. 2.

2 Sobre o livro de Ferecides, aproximadamente contemporâneo, vejam-se 
pp. 46 e s. Não sabemos quantas palavras era natural que um rolo de papiro 
contivesse, no século sexto a.C. As letras eram provavelmente grandes (o  papiro 
proveniente de Náucratis devia ser relativamente barato em Mileto), e o produto 
total muito curto. Veja-se pp. 375-76 e n. 2 para o livro de Anaxágoras.

J Plínio, o Antigo, (N . H. II, 31, D K  12 a  5) afirmou que Anaximandro des
cobriu a obliquidade do Zodíaco nesta mesma Olimpíada, a quinquagésima oitava; 
mas a atribuição desta descoberta é provavelmente falsa (p. 103 n.), e Plínio talvez 
tenha utilizado erradamente a datação de Apoiodoro.

(iii) Actividades científicas: (a) o gnómon

Anaximandro não descobriu o gnómon, como se afirma em 94 (o gnó
mon é um esquadro ou uma qualquer haste vertical cuja sombra indica a 
direcção e a altura do Sol): compare-se

97 Heródoto ii, 109 jzcÍÀov fièv yàg xcú yvcbuova xal rà  ôvátôexa /léçea

tfjç rjfiégrjç nafjn BajívXmvímv g/M&ov oi "EXXrjveç.

97 Os Gregos adquiriram com os Babilónios o conhecimento da esfera
celeste e do gnómon e a divisão do dia em doze partes.

Mesmo assim, é possível que o excerto 95 esteja correcto, quando sugere 
que Anaximandro introduziu o gnómon na Grécia. Contudo, não nos é 
possível ter a certeza de que Tales não tenha utilizado qualquer espécie de ins
trumento semelhante (p. 80), e é viável que Anaximandro tenha granjeado 
essa reputação, ou por acaso, ou por ter utilizado o gnómon por forma a dar 
mais nas vistas. Nenhumas descobertas especiais, que implicassem o seu
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emprego, lhe foram atribuídas, que não tivessem sido também atribuídas a 
Tales; mas talvez ele tenha alcançado notoriedade graças ao facto referido por 
Favorino em 94. Misteriosa é a afirmação de que Anaximandro ergueu um 
gnómon em Esparta èjtl rwv axiofhrjQcov, Um axió&rjQov (ou axio&rjorjç) 
era um relógio de sol, mas a expressão preposicional não pode significar 
nada que se assemelhe a «para relógio de sol» ou «para benefício dos reló
gios de sol», e talvez houvesse em Esparta uma eminência de terreno mais 
tarde conhecida por «relógios de sol», a partir do gnómon ou gnómones que 
aí havia; ènl, nesse caso, indicaria o lugar, wQoaxonsta, em 94, e áigoÁoyeia, 
em 95, significam que o solo junto ao gnómon estava graduado por forma 
a indicar a hora do dia, bem como a posição do Sol na eclíptica e, por con
seguinte, a estação do ano. Para uma outra ligação de Anaximandro com 
Esparta, veja-se a n. na p. 104

1 Plínio N. H. n, 187 (D K  13 a 14 a), sustentou ter sido Anaxímenes o 
primeiro a fazer uma demonstração em Esparta do «horologium quod appellant 
sciothericon», e a descobrir o uso do gnómon. Trata-se, provavelmente, de um erro 
de Plínio, que teve tendência para confundir os factos ao escrever sobre a astronomia 
antiga. Ele atribuiu a Anaximandro a descoberta da obliquidade do Zodíaco 
(p. 102 n. 3), mas Eudemo, em 76, atribuiu-a, provavelmente, a Enópídes. A  com
preensão total da eclíptica pertenceu, sem dúvida, ao século quinto; que o Sol se 
move de norte para sul e novamente para norte foi um facto conhecido desde muito 
cedo —  e decerto por Tales, por exemplo.

(iii) Actividades científicas: (b ) o mapa

98 Agatémero i, I 3 AvaÇíuavâgoç ô Mih^aioç ô.Kovaxfjç 0akéa> tiqüixoç

sTÓl/urjoe xrjv oixov/xénjv ív  nívaxi yçáym' ue&’ Sv 'Exaraloç ô MiXrjaioç 
âvrjQ nofamXavijç dcrptglfjcooev, Sare rò noãypxi.

99 Estrabão i, p, 7 Casaubon ... xovç itQÓrovç /iníf "O/xijpov Ôvo (prjaiv 
’EQaroa&évrjÇ/ *AvaÇíuavõgóv rs OaÃov ysyovora yvmoi/iov xai noMrrjv xaí 
'Exaraiov ròv Mth^aiov. ròv fièv ovv êxôovvcu ji/j&tov yecoyQatptxòv mvaxa, 
ròv ôs ’Exaratov xaraXinetv yná/i/ia maroéfxevov exeívov eivai êx rfjç ãÁbjç 
UVTOV yoarpfjÇ.

98 Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, foi o primeiro que ousou 
desenhar o mundo habitado numa tábua; depois dele, Hecateu de Mileto, 
homem muito viajado, aperfeiçoou o mapa, por forma que a obra se 
tornou uma fonte de admiração.
99 ... Eratóstenes diz que os primeiros a seguir Homero foram dois, 
Anuxinumdro, que era conhecido e concidadão de Tales, e Hecateu de 
Milclo. Anaximandro foi o primeiro a publicar um mapa geográfico,
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ao passo que Hecateu deixou após si um desenho que se crê ser seu pelo 
resto das suas obras.

Estes passos baseiam-se, como é óbvio, na mesma e única afirmação de 
Eratóstenes, como nela se baseia também a observação de Diógenes, em 94, 
de que «Anaximandro foi o primeiro a traçar um contorno da terra e do 
mar». O aditamento de Diógenes «mas também construiu uma esfera» (isto 
é, um mapa do céu), não tem fundamento e, à luz da teoria de Anaximan- 
dro sobre os corpos celestes (pp. 135 e ss.), é improvável. A  natureza geral 
do seu mapa pode talvez ser inferida do seguinte passo:

100 Heródoto iv, 36 ysÀõ) ôè ópcov yfjç tieqióòovç ygáipavraç noD.ovç, tjôrj 
m l ovôsva vóov è%óvxü)ç èÇrjyrjaáfievov ot ’Üxeavóv re pêovra ygdyovot 
itF.Qiq tíjv yfjv, êovaav xvxAoregéa (bç ànò tóqvov, xal rrjv ’Aaírjv rfj Eiçámr) 
noiEvvtmv tarjv.

100 Sorrio ao ver que, até agora, muitos foram os que desenharam cir
cuitos da terra, sem que nenhum deles tenha dado do assunto uma expli
cação razoável: representam eles Okeanos a correr em redor da terra, 
que é desenhada como que a compasso, e fazem a Ásia igual à Europa.

Razoável é a hipótese de que os mapas (provavelmente jónicos) aqui 
referidos se assemelhavam ao de Anaximandro, depois de aperfeiçoado pelo 
seu concidadão Hecateu; e de que, por consequência, Anaximandro traçou 
uma planta circular, em que as regiões conhecidas do mundo formavam 
secções grosseiramente iguais; veja-se, também, Kahn, op. cit., 81-4. Prova
velmente, o seu conhecimento empírico da geografia baseava-se, em parte, 
nos relatos dos mareantes, que em Mileto, como centro comercial e cidade 
fundadora de colónias, seriam não só acessíveis como variados. O próprio 
filósofo, segundo se dizia, conduziu uma expedição de colonos a Apolónia 
(cidade do Mar Negro, provavelmente), cf. Eliano V. H. m, 17 (D K  12 a 3). 
Aliás, os seus únicos contactos com o estrangeiro foram, que saibamos, 
com Esparta i.

1 Além da história do indicador solar do excerto 94, Cícero referiu 
{de divinal, i, 50, 112, D K  12 a  5 a) que Anaximandro advertiu os Espartanos de 
que se deviam retirar para os campos ante a iminência de um tremor de terra. Este 
facto traz-nos à memória as predições miraculosas atribuídas a Ferecides e a Pitá- 
goras (pp. 47 e ss.); mas, como cidadão de Mileto, no ansl dos tremores de terra, 
Anaximandro devia ter adquirido particular experiência do assunto. Actualmente, os 
Tessálios, por exemplo, sabem que está iminente um tremor de terra, quando as cego
nhas ficam inquietas. Seja como for, Anaximandro parece ter visitado Esparta, pois 
de outro modo dificilmente seriam aí situadas duas ancdoliis dlfcuintCN ft seu respeito.
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A NATUREZA D A SUBSTÂNCIA O RIG INADORA DE ANAXIM AND RO ,

r ò  (b ie ig ov  (O  IN D E F IN ID O )

Parte da informação fornecida por Teofrasto sobre'a matéria originadora 
de Anaximandro encontra-se em Simplício. Discute-se se Simplício recebeu 
este e outros extractos doxográficos semelhantes directamente de uma versão 
de Teofrasto, ou por intermédio do comentário de Alexandre, hoje perdido, 
sobre a Física; alguns extractos provêm, certamente, desta fonte. Questão 
mais importante é a de saber se Simplício, ou Alexandre, utilizou a edição 
completa de Teofrasto, ou o resumo em dois volumes, ou um compêndio 
ainda mais breve. O longo fragmento sobre as sensações que possuímos, 
transmitido também por Simplício, é de uma extensão muito maior do que os 
extractos extremamente apressados sobre o princípio material, o que sugere 
terem sido derivados de diferentes versões de Teofrasto; é provável que os 
últimos não provenham da edição completa. Hipólito e o autor dos pseudo- 
plutarquianos Stromateis apresentam igualmente resumos doxográficos de 
Anaximandro; eles seguem Teofrasto menos fielmente do que Simplício 
(cujo texto, em 101 a , «pode ser considerado, em larga medida, idêntico ao 
de Teofrasto», segundo a opinião de Kahn, op. cit., 33), mas fornecem 
confirmação e desenvolvimento de certos pontos. Abarcam também uma série 
mais vasta de assuntos, alguns dos quais (e.g. zoogonia, astronomia) são 
tratados mais desenvolvidamente do que a questão da ágpj. O extracto de 
Simplício encontra-se impresso na coluna da esquerda de 101, com as partes 
correspondentes das duas versões subsidiárias ao lado. Mais breves e menos 
exactas são as versões desta doxografia que se encontram em 94 e em Écio 
(i, 3, 3, D K  12 a  14). Forçoso é recordar que os passos de 101 são versões 
da maneira como Teofrasto via Anaximandro; reconhecer-se-á que, no 
respeitante ao princípio material, ele pouco divergia de Aristóteles, de 
quem obteve directamente parte da fraseologia. Citou uma só frase original 
(sublinhada em 101 a ;  vejam-se pp. 117 e ss.); isto não significa neces
sariamente que ele tenha visto o livro completo de Anaximandro, como 
quase invariavelmente se supõe. Se Teofrasto viu, de facto, a obra completa, 
ou ela era muito obscura, no tocante à substância originadora, ou ele, contra 
o que é hábito, de compreensão obtusa.

101 Versões do relato de Teofrasto a respeito da substância originadora, 
de Anaximandro:

A, Simplício in Phys. 24, B, Hipólito Re f . I, 6, 1-2; C. Pseudoplutarco Strom,
13; D K  12 a 9 D K  12 A 11 2; D K  12 A 10

riflv (Si1 íi* xul HttHjúftwor fctaAoií roívvv 'AvuSífMiv- . . . ‘AmÇlfnavÒQOii
mi li ÀsytívTwv líjjoc yive.mt dxQoarrjç. thatQov yevó-
‘AvttjlfiavÕQQi /tiv //já- VI. IfyaÇtdòov ftavov
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Çiáâov MiÀr/aioç &aAov 
•yevá/ievo; ôiáôo%oç xai
LiafrrjTT/Ç

à(jy/iv re  xai 
arot^etov dgrjxe twv

OVTWV TÒ êblEÍQOV,

"lOÕJTOç rovro roihofia 
xo/MÍaaç rrjç âQxrjç.

?.éynt, t i' a t irJ jv  /ii^ te  

íSÔcuq nrjte ãÃAo T l TWV 

xaAovptévcov élvai <rtoi-
'/dmv, áXX’ érégav nvà  
rpvam tbieiQov,

èê ís
ovúavovç. xai rovç èv 
avroíç xóafiovç.

èS ojv Ôè tj yèvEoíç 
èatt Totç oSiti, xai rtjv 
(p&oQav ele Tavra yívea- 
Sm xará tò yjjemv'

ôiõávai yàg ainà

ÔixtjV xai tíoiv à U ij-

ÂOIÇ trjç ãôixla ç xarà

TT/V TOV XQÓvov TÓÇtV,

n o ir )T ix m T  égo iç  oüra>s 
ovóftaatv aôrà Mywv,
(O  que se segue é de Simplí- 
cio, e não de Teofrasto.)

A

101 Entre os que admi
tem um só princípio móvei 
e infinito, Anaximandro de 
Mileto, filho de Praxíades, 
sucessor e pupilo de Tales,

disse que o princí
pio o elemento das coisas

moç' ...

aÕTOç f l i v  

ágxr)v xcd <noix<Xov bIq^xe 
TÕ>V ÕVTCOV TÒ ãjietQOV,

ngcòroç <tovto> zotivo- 
,ua xaXéoaç T-rjç àpyfjç. 
(tiqòç ôè tovto)  xlvtjOiv 
âíôiov eivai, èv fj ov/i- 
palvei yívBa&at rm)ç 
ovçavovç.)

... OÕTOÇ
àfjXVV ê<pri twv ovTwv 
(póotv Tivà T ov tiTtdpov,

êÇ ijç yíveo&ai tovç 
ovQavoòç xai tòv èv aòroíç 
xáofiov,

ravrtjv
d’ â lô io v  s lv a i x a i 
dyijga), íjv xai návraç 
7ieQié%Eiv roiiç xáa/iovç. 
Âéyei Ôè %qòvov <hç fboia- 
fièvrjç TYjç ysvécJEWç xai 
t rjç ovaíaç xai tfjç <p&OQãç.

(Aéyei ôè xçóvov ...)

B

Ora, Anaximandro era dis
cípulo de Tales, Anaximan
dro de Mileto, filho de 
Praxíades: ...

disse que o princí
pio e elemento das coisas

tò âbiEiQov tpávai 
Trjv Tiãaav ahíav êxElv 
Tfjç tov Tcavròç yevè-
asáç re xai tp&OQãç,

è£ o$ ôri tpt]Oi tovç re 
oÔQavoòç ànoxexQÍoOai xai 
xaffáAo v Toòç fkiavxaç
ãjieÍQOvç Õvraç xóojuovç.

ájieqfrjvaro ôè t r/v <p&o- 
uàv yívEO&ai xai noÁv 
JlQÚrSQOV VfjV yéVEOlV í£
áneÍQov alãvoç âvaxv- 
y.Aovjthan' ndvxoyv afir&v.

C

...Anaximandro, que foi 
companheiro de Tales,

disse que o apei- 
ron continha a cflunit tolnl
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que existem era o apeiron, 
[indefinido ou infinito], tendo 
sido e!e o primeiro a in
troduzir este nome do prin
cípio material.

D iz ele que tai princípio não 
é nem água nem qualquer ou
tro dos chamados elementos, 
mas uma outra natureza 
apeiron, de que provêm 
todos os céus e os mundos 
neles contidos.

E a fonte da geração das 
coisas que existem é aquela 
em que se verifica também 
a destruição «segundo a 
necessidade;

pois pagam castigo 
e retribuição umas às ou
tras, pela sua injustiça, de 
acordo com o decreto do 
Tempo»,
sendo assim que ele se ex
prime, em termos assaz poé
ticos.

que existem era o  apeiron, 
tendo sido ele o primeiro a 
empregar este nome do prin
cipio material.

(Além disto, disse 
que o movimento era eterno, 
do que resulta que se ori
ginem os céus).

... ele disse que o 
princípio material das coi
sas que existem era uma na
tureza do apeiron, de que 
provêm os céus e o mundo 
neles contidos.

Esta natureza é eterna 
e não envelhece, além de 
envolver todos os mundos.

Ele fala do Tempo 
como se geração e existên
cia e destruição fossem limi
tadas.

(Ele fala do Tem po...)

da origem e destruição do 
mundo,

de que, segundo ele, 
os céus estão separados e, 
em geral, todos os mun
dos, que são apeirous [inu
meráveis].

Ele declarou que a des
truição e muito antes o 
nascimento acontecem desde 
idades infinitas, visto todos 
eles ocorrerem ciclicamente.

(i) Anaximandro chamou âgxv à substância originadora?

A  maioria dos críticos modernos (incluindo Kahn, op. cit., 29-32) pensa 
que Teofrasto designou Anaximandro como o primeiro a usar àg%rj (à letra 
«começo» ou «origem») como termo especial para a substância originadora. 
Tiram eles esta conclusão de ngmroç rovro rovvo/j,a xofiíaaç rfjç àg%rjç em 101 A, 
do seu equivalente em 101 b e de um outro contexto de Simplício (in Phys. 
150, 23), no qual Anaximandro é referido como tiqcõtoç avròç ágxrjv ôvofii- 
(jaç tò 'újtoy.dfievov. Bumet, contudo, (E G P  54 n. 2), defendeu a opinião 
de que Teofrasto disse simplesmente que Anaximandro foi o primeiro a cha
mar o princípio material (àgxrf no sentido peripatético normal) pelo nome de 
n) ãneiQOV, sem outra qualilicaçSo. É este, certamente, o sentido mais óbvio
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do extracto de Teofrasto, 101 a, ao passo que em 101 b rovro provavelmente 
se perdeu por haplografia antes de tovvo/ml O outro passo de Simplício 
é mais difícil: o seu significado mais evidente é «sendo o primeiro a dar o 
nome de âgxv ao substrato dos contrários», mas Brunet explicou-o como 
significando «sendo o primeiro a designar o substrato dos contrários por 
causa material» (isto é, porque, segundo Aristóteles, os contrários em Anaxi- 
mandro eram especificamente produzidos a partir da substância origina
dora). A  interpretação de Burnet, apesar de, como é de admitir, não apre
sentar o significado mais evidente da frase isolada, está certamente mais 
de acordo com as tendências da argumentação de Simplício. Demais (um 
ponto ignorado por Kahn nesta discussão), Teofrasto tinha empregado a 
palavra àoyjq nos seus comentários a Tales, como já fora referido por Simplício 
(in Phys. 23, 23, D K  II a 13), sem aludir ao facto de o próprio Tales não 
a ter efectivamente empregado —  referência que teria sido talvez natural, 
se Teofrasto tivesse chegado a afirmar que Anaximandro fora o seu criador. 
É possível, evidentemente, que Simplício tenha interpretado erradamente o 
comentário de Teofrasto acerca de ãgxv e ojteiQov. N o  seu conjunto, a ques
tão é de somenos importância; parece, todavia, provável que em Teofrasto 
não se sugere nenhum emprego técnico de âo/jj por parte de Anaximan
dro —  o emprego a que ele se referiu foi o de rò  èmstgov.

(ii) Que pretendia Anaximandro dizer com rò ãneigovl

102 Aristóteles Fís. F  4, 203 a 16 oí ôè tieqi (pvaecoç jiávreç vnorv&éa- 
aiv èriçav rtvà if/óaiv rã> àneígw rã>v Xeyouévaiv aro<.yelmv, olov vôcoq fj 
âéQa. fj to fieTaÇv rovrcov.

102 Todos os físicos fazem do infinito uma propriedade de uma outra
natureza inerente aos chamados elementos, tais como a água ou o ar
ou o seu intermédio.

Em primeiro lugar, é aconselhável isolar a interpretação peripatética, 
bem como a doxográfica, de rò  ãneigov. Aristóteles, o que é assaz curioso, 
mencionou Anaximandro pelo nome apenas quatro vezes, mas fez várias 
referências prováveis à sua substância primária (e,g, 109 fin .). Poucas 
dúvidas há de que ele tenha interpretado o ãneiçov, em Anaximandro e nos 

monistas em geral, principalmente no sentido de «espacialmente infinito». 
É isto o que se sugere em 102. Em 108, que é parte da sua discussão do 
conceito de infinito, Aristóteles atribuí uma certa qualidade específica, pro
vavelmente a de intermediário no caso de Anaximandro (pp. 110 e ss.), aos 
princípios materiais de todos os (pvaiHoí que admitem o infinito. Teofrasto, 
segundo parece, teve consciência de que Anaximandro tinha dado fi sua
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substância primária um nome que descrevia a sua propriedade espacial, 
mas que nada disse, a não ser implicitamente (implicação que não se iden
tificava com nenhum dos «elementos» posteriores), a respeito das suas 
propriedades qualitativas. Assim, em 101 a, 1, 2, e em outras classificações 
semelhantes, aneiQov significa «infinito»; não é «nem água nem nenhum 
outro dos chamados elementos, mas uma outra natureza infinita, de que 
provêm todos os céus ...» (os céus de Anaximandro eram para Teofrasto 
em número infinito) 1.

1 As palavras irégav Ttvà tpvoiv imeiQov parecem ecoar as de Aristóteles, 
radicalmente diferentes, érégav rtvà <pvaiv to> ájieÍQm de 102, especialmente por
que os contextos mais amplos das duas frases têm muito de comum. Esta seme
lhança superficial de fraseologia sugere que Teofrasto se tinha familiarizado com 
a discussão do mestre acerca da infinidade, na Física, antes de empreender o resumo 
das teorias de Anaximandro.

Contudo, não há certeza de que o próprio Anaximandro pretendesse 
que rò ãneigov significasse exactamente «o  espacialmente infinito». Podemos 
legitimamente pôr em dúvida, se o conceito de infinidade fora apreendido antes 
das interrogações sobre a extensão contínua e a divisibilidade contínua terem 
sido formuladas por Melisso e Zenão. ãueiQov significa «sem fronteiras, sem 
limites, sem definição»; este carácter indefinido é espacial nos primeiros 
empregos da palavra, como no ãneíçova nóvrov de Homero (o ãneiQov de 
Anaximandro vem provavelmente de aneiQoç, de que anetQfov é um equiva
lente mais poético), e em Xenófanes (3), que afirmou que a terra descia 
iç  ãnetoov, indefinidamente, i.e., para além da imaginação ou das preocupações 
do homem. Ora, Anaximandro supôs certamente que a substância original 
linha nma extensão espacial enorme e indefinida; mas talvez tenha dado expres
são formal a esta ideia ao dizer que esta substância «envolvia todas as coi
sas» (108), e é possível que se não tenha dado conta de que esta característica 
(que Tales deve ter suposto como coisa natural, veja-se n. na p. 92) era 
suficientemente evidente para ser aplicada como descrição exclusiva, isto é, 
como «o espacialmente indefinido». Seria de esperar que qualquer uma de 
(ais descrições se referisse, em primeiro lugar, à espécie de substância, e não 
íi sua grande extensão, vulgarmente suposta. Assim, Cornford e outros argu
mentaram que to aneiQov significava «aquilo que é internamente ilimitado, 
sem distinções internas», i.e., o que é indistinto, indefinido. Não há neces
sidade de salientar divisões internas i, mas a intenção geral não parece 
improvável: para Anaximandro, a substância original, que constitui o mundo, 
era indefinida e não se assemelhava a nenhuma espécie de matéria do mundo 
|á formado. Todavia, não é possível citar qualquer emprego antigo e equiva
lente de ünnçoç, num sentido certamente não-espacial, facto que é a favor 
di- que se miinlcnhu a interpretação «espacialmente indefinido». Em qualquer
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casOj a falta de uma identificação positiva estava visivelmente implícita. Ou 
xò ãjieioov significava «o  espacialmente indefinido», e se supunha que era 
qualitativamente indefinido por não ser formalmente identificado como fogo, 
ar, água ou terra (para empregar os termos de Teofrasto em 101 a); ou 
Anaximandro pretendeu dar ao vocábulo como principal significado o de 
«aquilo que é qualitativamente indefinido», supondo naturalmente que ele era 
também de uma extensão e duração ilimitadas —  propriedades que, quando 
expressas, sê-lo-iam em termos de integração total e de imortalidade divina 2.

1 Nem é fácil aceitar a sugestão de Diels e Cornford, de que o ãneiQov era 
concebido como circular ou esférico, cf. ãneiQov á/itpl̂ XrjOTQOv em Ésquilo Ag. 
1382, ãnsiQoç de um anel em Aristófanes e Aristóteles, etc. E  impossível provar 
que qualquer emprego particular da palavra, possível no período arcaico, estivesse 
inteiramente ausente do espírito de Anaximandro; mas a intenção parece ter sido 
a de negar qualquer determinação fixa. Veja-se ainda Kahn, op. cit., 231 e ss.

z Cherniss, Aristotle’s Criticism o f Presocratic Philosophy (Baltimore, 1935), 
377 e s., sustentou que Anaximandro pretendeu dizer ãneiQov < tô  i.e., «com
um número indeterminado de divisões internas». Mas neste caso &neiQov teria de 
ser expressamente qualificado por uma palavra que significasse número, como em 
Anaxágoras, frr. 1 e 2 (467, 488).

(iii) O Indefinido como substância intermediária, em Aristóteles

103 Aristóteles de gen. et corr. B 5, 332 a  19 ... ovx êaxiv êv xovxcov (sc. 
tivgóç, àégoç, vÔaxoç, yfjç) è£ aS xà návxw ov firjv ov<? ãXXo r í  ys naqà xavxa, 
olov fcéaov xi àégoç xal vôaxoç rj àégoç xal nvgóç, áéooç jièv TiayvxsQov m l 
nvgóç, x&v Ôè Xenxóxegov m xai yàg àrjg xal nvg èxéivo /tex’ êvavxióxrjxoç' 
ãXXà oxsgrjoiç xò êxegov xojv èvavxIcov wax’ ovx êvôé%exau juovova&ai èxelvo 
ovôénoxs, ójajteo <paaí xtveç xò êbieigov xal xò Tiegiéxov.

104 Aristóteles Fís. a 4, 187 a 12 á>ç Ò’ oi (pvaixol Xèyovai, ôvo xqónoi 
elcív. o i fièv yàg êv uioir/aavxeç xò aâ>/M xò vjioxeífievov, rj x&v xgtcõv xi rj 
ãXX.o 8 êaxi nvQÒç /ièv nvxvóxegov àégoç Ôè Xenxóxegov, xãXXa ysvvcóai 
Tivxvóxrjxi xal fiavóxrjxi TioXXà noiovvxeç ... oi ô’ êx xoõ évòç êvoéaaç xàç 
èvavxióxrjxuç èxxgívso&ai, cogtieo ’Ava^íjiavòoóç iprjat xal Saoi cT êv xal 
noXXá cpaxjiv stvai, &gtieq ’EfijredoxXfjç xal ’Ava£ayóoaç êx xov fily/tatoç 
yàg xal ofixoi sxxgívovoi xãXXa.

103 ... Não há um só destes elementos [fogo, ar, água, terra] de que 
derivem todas as coisas; e não há certamente nenhuma outra coisa além 
destes, algo de intermediário entre o ar e a água, ou entre o ar e o fogo, 
que seja mais densa do que o ar e o fogo, e mais subtil que os demais: 
pois isso será, simplesmente, ar e fogo com oposição dos contrários; 
mas um dos dois contrários é uma privação —  de modo que é impos-
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sivel ao elemento intermédio existir alguma vez isolado, como pretendem 
alguns a respeito do infinito [apeiron] e do circundante.
104 Dois tipos de explicação são dados pelos físicos. Os que fizeram uno 
o corpo subsistente, quer seja um dos três elementos ou uma outra coisa 
que é mais densa do que o fogo e mais subtil do que o ar, geram tudo 
o mais por condensação e rarefacção, fazendo assim a pluralidade dos 
seres ... Mas os outros dizem que os contrários se separaram do Uno, 
estando nele presentes, como afirmam Anaximandro e todos os que 
admitem a unidade e a multiplicidade, como Empédocles e Anaxágoras; 
pois também estes separam tudo o mais da mistura.

Aristóteles, ao enumerar diversas teorias monísticas dos cpvaixoí, fala 
por várias vezes de uma substância entre os elementos —  normalmente 
entre o fogo e o ar ou entre o ar e a água K Em três ou quatro destes pas
sos parece haver a intenção de dar Anaximandro como proponente de uma 
substância intermediária, não por ele ser directamente nomeado, mas por 
se dar a entender que a substância foi chamada simplesmente rà ãnsiQov. 
Em 103, os que disseram que «o ãneigov e o circundante» existiam por si 
sós, isolados dos elementos, são, a julgar pela terminologia (cf. 108), Ana
ximandro e seus discípulos; veja-se também 109, onde se diz que a substân
cia intermédia entre a água e o ar «contém todos os céus, por ser ilimitada». 
Ora Aristóteles, em 102, declarou que todos os cpvaixoí que consideraram 
essa substância deram uma descrição específica do infinito (rò âneigov): 
podemos perguntar que ideia teria Aristóteles, ao escrever estas palavras, 
da descrição feita por Anaximandro, a não ser a de uma substância inter
média —  que é, de facto, realmente mencionada nesse passo como descrição 
típica. Se não fosse por um único passo, ou seja o 104, não haveria difi
culdade alguma em aceitar que Aristóteles tinha Anaximandro em mente 

na maioria das suas referências a um princípio material intermédio. Um  
dos mais sagazes comentadores antigos de Aristóteles, Alexandre de Afro- 
dísias, aceitou essa ideia de facto; outro tanto fez, em regra, Simplício. 
Não obstante, em 104, com base na única interpretação possível, Aristóteles 
colocou a substância intermédia e Anaximandro em grupos opostos2. 
Várias conjecturas nada esclarecedoras se têm feito sobre o autor histórico 
da teoria da substância intermédia; mas o estudo aturado de todas as refe
rências de Aristóteles indica que Anaximandro estava, no fim de contas, 
no seu espírito —  embora Anaximandro não defendesse de facto tal teoria. 
Aristóteles pensou evidentemente que a ào-pí «infinita» de Anaximandro 
(na opinião do próprio Aristóteles) deve ter tido alguma relação explicitável 
com os chamados elementos; e alguns passos há (e.g. 105), em que escre
veu simplesmente sobre rd naçà tà  atoixsía, « o  que existe a par dos 
dementou», c ntto 6 itlcnlilicávcl com qualquer deles, e nflo sobre rei /ieTa(v

I
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ou to fiéaov. De acordo com esta formulação, havia uma possibilidade, 
que consistia em ser essa substância a intermédia entre dois elementos; 
uma outra, em ser uma mistura de todos eles, Em 104, Aristóteles parece 
aceitar o segundo ponto de vista; mas em outros lugares admitiu a primeira 
possibilidade, tendo chegado à hipótese teórica de um intermediário (hipó
tese que ele próprio, certamente, considerou como insustentável: cf. 103) 
como resultado acessório das suas reflexões sobre Anaximandro. Que ele, 
contudo, não tinha em mente qualquer exemplo histórico expresso, é o que 
se vê pelo modo como variou os elementos, entre os quais figura a substância 
intermediária. Habitualmente, quando mencionava um intermediário em 
listas de substâncias primárias possíveis, Aristóteles pensava em Anaxi
mandro, embora propendesse também para acrescentar indiscriminadamente a 
substância intermediária a qualquer dessas listas, com o desejo de ser exaustivo. 
Essa substância vem assim incluída em 104, onde, como resultado de um 
tipo diferente de crítica, Aristóteles atribui expressamente a Anaximandro a 
interpretação da mistura; vd., também, a seguir (IV ); Kahn, op. cit., 44-6; 
Hussey, The Presocratics (London, 1972), p. 71; Kirk, «Some problems in 
Anaximander», CQ  n  s. 5 (1955), 24 e ss.; M. Whitby, Mnemosyne 35 (1982), 
225-47.

1 Além de 102, 103, 104, 109, cf. M el. A  7, 988 a 30; 989 a 14; Fís. A  6, 
189 b 1; de gen. et corr. B 1 , 328 b 35.

2 Podia argumentar-se que tò êv, o  Uno, é comum a ambos os grupos, e que, 
por isso, Anaximandro podia figurar em cada um deles, Mas o  contraste reside 
realmente entre os que defendem o Uno como substrato, e os (como Anaximandro) 
de opinião contrária.

(iv) Porquê o « Indefinido»  e não uma substância originadora específica?

105 Aristóteles Fís. V  5, 204 b 22 âXXà /m )v ovòè êv m i dazAovv eivai 
èvÒé%r.rm, xò âneigov aã>[m, ovxe ó ç  Xéyovaí xiveç xò nagà xà oxoi%éÍa,
ov ravra ysvvãxnv, o v íf aTiMiç. da i ydo nveç ot tovro  noiovai rò  ãnsiQov, 
dUA’ ovx ãéga rj vôcup, ójç /jtij xãÀÁa <p&eígr]xai vjtò tov âaieÍQov avzãv' ê%ovai 
yàp ngòç ãÀlijÀa êvavrlaxjtv, olov ô fièv âf/ç ipvxQÓç, rò  ô’ iSôcog vyoóv, rò  
Ôè TivQ êcpfióv o)v ei ■fjv êv ajtei.gov etpâagxo âv fjôrj xãXXa. vvv Ô’ ereoov elvaí 
cpaai èt; rrú ravra.

106 Aristóteles Fís. F  4, 203 b 15 tov ô’ elvaí n  cbieigov r) m ortç èx 
Tiévre /iáj.ujr’ ãv avupaívoi axojtowoiv ... exi xã> ovxcoç ãv [ióvcoç firj vjtoXei- 
neiv yéveaiv xal (p&oçáv, ei ãneigov sfr) oftev âçm gííra i rò  yiyvó/ievov.

105 Contudo, nem o corpo infinito pode ser uno e simples, quer ele seja, 
como afirmam alguns, aquilo que existe à margem do* elcmontos, c donde
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os fazem nascer, quer ele seja expresso simplesmente. Pois, alguns há que 
fazem infinito o que existe à margem dos elementos, e não o ar ou a água, 
por forma a que o resto não seja destruído pela substância infinita destes; 
é que os elementos opõem-se entre si (por exemplo, o ar é frio, a água, 
húmida, e o fogo, quente), e se algum destes fosse infinito, o resto já teria 
sido destruído. Mas, nestas condições, eles dizem que o infinito é dife
rente desses elementos e que estes provêm dele.
106 Para os que se ocupam do assunto, a crença na existência do infi
nito resultaria, na maioria dos casos, de cinco factores ... demais, porque 
só assim a geração e a destruição não deixariam de se verificar, se hou
vesse uma fonte infinita de que provém o que é gerado.

Estes passos apresentam dois motivos possíveis para a admissão do 
Indefinido como substância primária. A  razão contida em 105 —  de que a 
substância primária infinita, se fosse identificada com um constituinte espe
cífico do mundo, havia de dominar os outros constituintes do mundo e 
nunca permitiria que eles se desenvolvessem —  é atribuída àqueles que pres
supuseram uma substância ãneiQov «à  margem dos elementos», i.e., não idêntica 
a nenhum deles. Ao usar esta formulação, Aristóteles pensava, em regra, 
embora não necessária e invariavelmente, em Anaximandro (§ (iii)), e Sim- 
plício, no seu comentário ao passo (in Phys. 479, 33), atribuiu esta explicação 
a Anaximandro. Por outro lado, o argumento totalmente diferente sugerido 
em 106 —  de que uma matéria originária infinita garante que a geração no 
mundo não deixará de se verificar por falta de matéria —  é apresentado por 
Écio (i, 3, 3. D K  12 A 4) e por Simplício {de caelo 615, 15, D K  12 A 17) como 
sendo de Anaximandro. A  atribuição feita por Écio sugere que Teofrasto 
referiu o motivo de 106 a Anaximandro; mas não podemos ter a certeza de 
que ele não lhe tenha atribuído também o de 105, e em qualquer dos casos 
Teofrasto baseou-se, provavelmente, no que Aristóteles afirmara.

A  maioria dos críticos modernos têm concordado em que o excerto 106 
fornece o verdadeiro motivo de Anaximandro, e muitos são os que têm 
rejeitado o trecho 105 por se não aplicar (apesar das aparências) a Anaxi
mandro. Assim, Cherniss chamou ao argumento contido em 105 «argumento 
tipicamente aristotélico do equilíbrio necessário de forças contrárias». É ver- 
dude que esse argumento está expresso, muito naturalmente, numa formula
ção aristotélica. Mas Anaximandro tinha postulado um equilíbrio compreen
sivo entre as substâncias opostas (veja-se 110 com a respectiva discussão), e 
podia bem ter raciocinado de um modo semelhante a este: «Tales disse que 
todas as coisas se originaram a partir da água; mas a água (que vemos sob a 
lorma dc chuva, mar e rios) opõe-se ao fogo (o Sol, o aither ígneo, os vul- 
1'Och, etc.), c csta3 coisas destroem-se reciprocamente. Como é que, então, 
podia o fogo ler-sc tornado parte tão proeminente do nosso mundo, se desde
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o princípio tivesse a constante oposição de toda a massa, indefinidamente 
extensa, do seu verdadeiro antagonista? Como é que, efectivamente, pôde 
essa ideia ter-se apresentado aos espíritos por um só momento sequer? Por 
conseguinte, os constituintes do nosso mundo em conflito devem ter-se desen
volvido de uma substância diferente de qualquer deles —  algo de indefinido 
ou de indeterminável». (A  interpretação dada por Aristóteles ao ãneiçov 
como «infinito» não afecta esta conclusão.)

Quanto ao excerto 106, o próprio Aristóteles chamou a atenção para 
a sua falácia:

107 Aristóteles Fís. V  8, 208 a 8 mire yáq, Iva rj yéveotç fifj êmXemj], 
âvayxalov èvsQyeía ãneiQov eivai aã>ua aicr&rjróv êvôé%erat yàg ri)v éaréqov 
tpdoQfiv ■õarÉQov eivai yéveaiv, ns7T6QouT/iévov õvroç rov navróç.

107 Nem, para que a geração não deixe de se verificar, é necessário a 
um corpo perceptível ser efectivamente infinito; pois é possível que, sendo 
limitado o total das coisas, a destruição de uma seja a geração da outra.

Mas esta era precisamente a opinião de Anaximandro sobre a trans
formação física —  a saber, não há desperdício: as substâncias opostas pagam 
retribuição umas às outras pelos seus abusos (pp. 119 e ss.). Contanto que o 
equilíbrio se mantenha, toda a transformação no mundo desenvolvido se rea
liza entre a mesma quantidade original de substâncias separadas e contrá
rias. (Note-se que o trecho 105 fornece um motivo para pressupor uma 
substância primária qualitativamente indefinida, o 106, uma substância espa- 
cialmente indefinida, ou infinita; cf. pp. 108 e s.).

(v) O Indefinido tudo abarca e tudo regula ( ? ) ;  é divino e imortal

108 Aristóteles Fís. r  4, 203 b 7 ... rov ôè cuielqov ovx êoriv àçxV 
áÃÀ' avr?j rã v  SXXcov slvai ôoxéi, xal n£Qié%Eiv ünavxa m i návra xvfísovãv. 
cõç tpaaiv ôooi /irj notovoi Tiaqà rò  ãneigov ãXXaç aíríaç olov vovv fj tptXíav 
m i rovr’ eivai rò  ftelov à&ávarov yàp m i è.váXe&Qov, újotiso <prjalv 6 ‘Ava- 
Çí/navÒQoç xal o i nXslaroi rã>v <pvatoXóymv.

109 Aristóteles de caelo P  5, 303 b 10 ênoi yàg êv póvov vnortôevrai, 
m l rovxo oí fxèv v Ôoíq, oí Ô’ ãsoa, oí õè tívq, oi vÔaroç [ièv  Xsnróreqov 

àÉQOç Sè nvxvórsQ ov ô jiBQié%Biv cpaol návraç rovç ovQavovç ãneigov Óv.

108 ... o infinito não tem princípio ... mas é este que parece ser o prin
cípio das outras coisas, e abarcá-las e dirigi-las a todas cias, como allr-



mam todos os que não admitem outras causas, como o espírito ou a 
amizade, acima e para além do infinito. E é isto o divino, por ser imor
tal e indestrutível, como dizem Anaximandro e a maioria dos fisiólogos.
109 De facto, alguns supõem que existe uma única substância, e essa 
substância supõem uns que é a água, outros o ar, outros o fogo, outros 
algo mais subtil do que a água e mais denso do que o ar; é ela, no seu 
dizer, que circunda todos os céus, por ser infinita.

A  asserção contida em 108, de que a substância primária «tudo contém 
e tudo dirige», é atribuída aos que, segundo Aristóteles, postulavam uma 
substância primária infinita, mas nenhuma causa separada do movimento —  
certamente, por isso, aos Milésios, a Heraclito e a Diógenes de Apolónia. 
A  expressão «tudo dirige» reproduz claramente a terminologia pré-socrá- 
tica, e toda a frase «contém todas as coisas e tudo dirige» pode formar uma 
só unidade rítmica. O seu autor podia ter sido Anaximandro, mencionado 
mais abaixo em conexão com outra frase que se refere ao mesmo assunto, 
e ao qual provavelmente se alude no excerto 109 em conexão com negiêxetv1.

i É provável que neQié%et seja genuíno em Anaxímenes fr. 2 (160), ainda 
que parte do seu contexto tenha recebido uma nova redacção; Anaxágoras (que não 
está em questão no passo aristotélico) usou certamente rà ntipdyov no fr. 2 (488). 
xv(jwvãv, empregado a propósito da governação dos constituintes ou dos acon
tecimentos cósmicos, ocorre em Heraclito fr. 41 (227), em Parménídes fr. 12, 3 (306), 
em Diógenes de Apolónia fr. 5 (603). Os dois vocábulos podiam, evidentemente, 
ter sido reunidos por Aristóteles a partir de fontes diversas.

Contudo, não é fácil de divisar que género de domínio podia ser exercido 
sobre todas as coisas pelo Indefinido de Anaximandro. A  expressão grega 
não significa necessariamente que o acto de governar seja devido ao de con
ter —  ambas as propriedades, independentemente uma da outra, são natu
rais para algo concebido como divino — , mas provavelmente é essa a ideia 
implícita. Além disso, a metáfora de governar com o leme não implica 
necessariamente um agente cônscio e inteligente, pois o governo de um navio 
pode ser considerado como um processo puramente mecânico, com referência 
a mudanças de rumo impostas pelo mecanismo do leme e não pelos desígnios 
do timoneiro. Não obstante, se o Indefinido era encarado como de certo 
modo divino (108 ad. fin ,), tal atitude favorece a hipótese de uma acção 
propositada. São como se seguem os métodos possíveis de controlo: 
(1) mediante circundação ou envolvimento: quer (a) obstando à ulterior 
expansão do mundo diferenciado («todas as coisas»), quer (b)  reparando 
o desgaste implicado na transformação do mundo; (2) por meio de ima
nência a Iodas as coisas, ou a algumas, e de fornecimento quer (d) de força 
motriz ou energia vital, quer (/>) de um princípio ou regra ou lei de mudança;
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(3) por intermédio da iniciação prévia do mundo por forma a estabelecer 
uma regra ou lei contínuas de mudança. (1, b)  estava implícito em 106, 
mas demonstrou-se a pp. 114 e s. ser pouco provável que o método fosse 
válido para Anaximandro; o mesmo argumento aplica-se a (1, a). (2, a) apli
car-se-ia, talvez, a Tales; (2, b), de preferência a (3), a Heraclito (pp, 193 
e s., 206). (2), bem como (1), parece improvável para Anaximandro, já que o 
Indefinido não pode evidentemente ter sido imaginado como imanente ao 
mundo desenvolvido, mesmo do modo segundo o qual o mundo de Tales 
era, até certo ponto, interpenetrado por uma substância vital de natureza 
divina: o Indefinido foi provavelmente assim chamado por não ser idêntico 
a nenhuma outra coisa na natureza. (3), contudo, podia aplicar-se a Ana
ximandro: é possível que o domínio exercido sobre todas as coisas se veri
ficasse através da lei da retribuição entre contrários, lei (ou modo de compor
tamento) que teve início, quando as primeiras substâncias opostas apareceram 
no Indefinido e que ainda dirige todas as transformações do mundo. Mesmo 
assim, continua a ser verdade que Aristóteles podia ter tido em mente um 
outro que não Anaximandro —  Heraclito, talvez, ou Diógenes de Apoló- 
nia -  na primeira parte de 108, e particularmente, talvez, na frase «governa 
todas as coisas».

A  atribuição da ideia de tibqií%eiv aos monistas repete-se em 109; uma 
vez mais a matéria infinita sugere, neste passo, Anaximandro, embora ela 
não circunde «todas as coisas», mas «todos os céus». Esta afirmação parece 
ter sido aceite por Teofrasto (101), que pensou evidentemente que ela 
implicava primeiros céus separados, incluindo cada um deles um mundo 
separado: vejam-se pp. 121 e ss. para a ideia dos mundos inumeráveis. Mas 
a frase de Aristóteles podia ser devida ao facto de ele empregar ovgavoí em 
sentido especial, como o das esferas do Sol, da Lua e das estrelas (cf. de 
caelo A  9, 278 b 9); Aristóteles podia naturalmente aplicar a sua própria 
análise do cosmos (baseada no esquema de Eudoxo e Calipo) a Anaximan
dro, com as suas órbitas separadas para os corpos celestes (pp. 135 e ss.), e 
não ter em mente nenhuma outra ideia, que não fosse a de um mundo complexo.

N a  última parte de 108, somos informados de que a substância envol
vente «é o divino; pois é imortal e indestrutível, como dizem Anaximandro e a 
maior parte dos fisiólogos». É legítimo supor que as palavras «imortal e indes
trutível» fossem consideradas como pertencentes ao próprio Anaximandro, 
embora outros houvesse que disseram algo de semelhante. Contudo, segundo 
Teofrasto, conforme o referido em 101 b, a frase era àíôiov xai ãyrj(xo. 
Há uma fórmula homérica empregada a propósito dos deuses ou dos seus 
atributos, «imortal e isento de velhice»: assim na O d. v, 218 (referido a 
Calipso), ij pÀv yÒQ j3ooróç èan, av ô’ à&ávaroç xai àyrjQcoç (cf. também 
II. II, 447). As fórmulas épicas curtas tiveram com frequência entrada na 
prosa arcaica, e parece provável ser esta, e não o equivalente um tanto
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repetitivo em Aristóteles, a forma original Seja como for, afigura-se-nos 
que Anaximandro aplicou ao Indefinido os principais atributos dos deuses 
homéricos, imortalidade e poder ilimitado (relacionado no seu caso com 
uma extensão ilimitada); e parece não ser improvável que ele, efectivamente, 
tenha chamado «divino» ao Indefinido, sendo, neste caso, representativo dos 
pensadores pré-socráticos em geral.

i Sobretudo porque as duas palavras se aplicam k estrutura do mundo natu
ral, numa descrição de cunho filosófico, da autoria de Eurípides (fr. 910 Nauck 2) : 
«ao  observar a estrutura que não envelhece da imortal Natureza», âêavdrov xad-oQ&v 
qróaeoiç y.áaaov áytjgto.

(vi) O Indefinido não está em movimento contínuo, nem é uma mistura

(Estes pontos suplementares respeitantes ao Indefinido são debatidos 

na «Cosmogonia», pp. 126 e ss.).

O FRAGM ENTO SUBSISTENTE DE A N AX IM AN D R O

110 Simplício in Phys. 24, 17 (repetido de 101a) ... êxégav nvà (pvaiv 
SsiBiqov, rjç ãnavxaç yíVF.aíim. xovç ovçavovç xai xovç êv avxotç xótT/UOVç. 
ê£ cbv ôè rj yéveaíç êaxi xolç o fiai, xai xr/v rpDooàv slç xavxa yívmifm 'xaxà 
xò xqeÓv òiÔávai yò.fj avrà Ôíxrjv xai xúsiv ôAbjÀoiç xfjç áÔtxíaç xaxà xrjv 
xov xqóvov xáÇw, noirjxixaixépoiç otixcoç ôvóftaotv avxà XíyOiV.

110 ... uma outra natureza apeiron, de que provêm todos os céus e
mundos neles contidos. E a fonte da geração das coisas que existem é 
aquela em que a destruição também se verifica «segundo a necessidade; 
pois pagam castigo e retribuição umas às outras, pela sua injustiça, de 
acordo com o decreto do Tempo», sendo assim que ele se exprime, em 
termos assaz poéticos.

(i) A sua extensão

Simplício está incontestavelmente a fazer uma citação a partir de uma ver
são da história de Teofrasto sobre a filosofia anterior, e da secção respeitante ao 
princípio material, neql âgxfjç. A  frase final, em que se aprecia o estilo de 
Anaximandro, mostra que a parte imediatamente precedente é uma citação 
directa. Assim, xaxà xrjv xov xqóvov xáÇiv, que muitos têm sustentado tra- 
lar-se de uma paráfrase teofrástica de xaxà xò xqêojv, deve ser provisoria
mente aceite como original l . fiiôóvai —  áÔixlaç é decerto original, e exem
plifica bem o estilo poético apontado por Tcofraslo. Também xaxà xò %geáv
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deve provavelmente aceitar-se como da autoria de Anaximandro: %Qeá>v 
conservou uma acentuada cor poética (excepto no emprego particular %qe<»v 
êari), até que a expressão xò %qswv se tornou popular no período helenístico 
como circunlóquio de morte. E uma emenda em tudo plausível, no fr. 80 de 
Heraclito, xar’ sqiv tcal %qbwv (em vez de %Q&bneva), consiste precisamente em 
atribuir uma expressão semelhante à frase em questão. As palavras que a 
precedem, ã v  —  dç xavxa yívsadm, têm sido objecto de larga discussão. 
O emprego dos abstractos yéveaiç e (pêogá, bem documentado no vocabu
lário peripatético, mas não no pré-socrático (como se conclui de outros 
testemunhos existentes), sugere que eles são de Teofrasto, O teor de pensa
mento afigura-se-nos, também, peripatético: trata-se de uma fiel reexposição 
de um dos dogmas básicos de Aristóteles acerca da substância primária dos 
monistas físicos, «todas as coisas são destruídas naquilo de que provieram» 
(Pis. r  5, 204 b 33; cf. ainda 85 linha 3). Teofrasto era dado à citação de 
simples palavras ou frases; por isso, podia ter citado as palavras finais de 
uma frase, tendo parafraseado o restante, a fim de salientar a relação com 
a frase seguinte que cita por inteiro. Veja-se mais adiante § (V).

> O próprio Teofrasto empregou certamente uma fraseologia semelhante, 
nomeadamente rá$iv nvà xai xeóvov mpto/iévov (a respeito de Heraclito). Mas há 
uma grande diferença entre isto e a arrojada personificação de rrtv rov xqóvov rá£tv: 
sobre esta personificação veja-se, também, § (rv),

( i í )  O significado da asserção principal

O contexto mostra que Teofrasto considerava a citação adequada ao 
ponto de vista que acabara de atribuir a Anaximandro, ou seja que «todos 
os céus e mundos neles contidos» provieram do Indefinido, ef wv ... (o plu
ral é provavelmente genérico) acrescenta que, uma vez que eles provieram 
do Indefinido, a ele hão-de também regressar «segundo a necessidade; pois 
pagam castigo e retribuição uns aos outros ...» Pela versão do Pseudoplu- 
tarco, 101c, parece que por «os céus e mundos neles contidos» Teofrasto 
se referia aos cbieiQoi xóafjioi, aos mundos inumeráveis. Mas há uma dificul
dade muito grande em interpretar as citadas palavras de Anaximandro como 
referentes aos mundos inumeráveis que provêm do Indefinido, e nele são des
truídos. àXXrjXou; mostra que a retribuição se faz mutuamente entre as partes 
que são o sujeito da frase. Poderemos nós acreditar, de facto, que o Indefi
nido, sendo divino, pratica uma injustiça contra os seus próprios produtos, e 
tem de os recompensar? Esta ideia é, seguramente, inaceitável; mas se assim 
fosse, então Teofrasto (qualquer que seja o significado por ele atribuído a 
‘céus’ e ‘mundos’) enganou-se na aplicação adequada da máxima de Ana
ximandro !. Tem-se argumentado desde longa data que as coisas que come



tem injustiças umas contra as outras devem ser iguais, diferentes, mas correla
tivas; e que é muito possível serem estas as substâncias contrárias que 
compõem o mundo diferenciado 2.

t Kahn, op. clt., 34 e s., considera o erro como sendo precisamente do Pséudo- 
plutarco, e não de Teofrasto; mas a sua sugestão (p. 50), de que kóapoç em Teofrasto 
se deve referir a algum ‘ arranjo’ mais baixo, da terra ou da atmosfera, é dificilmente 
convincente.

2 G, Vlastos, C P  42 (1947), 171 e s., na esteira de Cherniss, procurou 
demonstrar como o equilíbrio básico entre os contrários podia ser reconciliado 
com a reabsorção do mundo no Indefinido: quando isso acontece, disse ele, dá-sc 
finalmente um ajuste de contas entre os contrários (e não entre os contrários e o 
Indefinido). Mas se o princípio de justiça se aplica no mundo presente, não é fácil 
ver como podia alguma vez verificar-se uma transformação assim tão drástica, que 
afectaria todos os seus constituintes, como a do regresso do mundo ao Indefinido.

(iii) Os contrários

Ver-se-á mais adiante (118, 121) que a produção de aígo que pudesse 
ser descrito como «contrários» era para Anaximandro um estádio essencial da 
cosmogonia; por isso, é razoável supor que eles desempenhavam um impor
tante papel no mundo desenvolvido. A  acção recíproca dos contrários é 
básica em Heraclito, que parece ter corrigido deliberadamente Anaximandro 
por meio do paradoxo «discórdia é justiça», (fr. 80, 211). É em Anaximandro 
que claramente se encontra, pela primeira vez, o conceito de substâncias natu
rais contrárias (conceito que reaparece em Heraclito, Parménides, Empédocles, 
Anaxágoras, e, certamente, nos Pitagóricos desde Alcméon). Anaximandro 
foi, sem dúvida, influenciado pela observação das principais mudanças das 
estações, nas quais o calor e a seca do Verão parecem ter como adversários o 
frio e a chuva do Inverno. O constante intercâmbio entre substâncias contrá
rias é explicado por Anaximandro numa metáfora legalista derivada da socie
dade humana: a prevalência de uma substância à custa do seu contrário é 

«injustiça», e a reacção verifica-se através da aplicação do castigo, com a res
tauração da igualdade —  de algo mais que igualdade, porquanto o prevarica
dor fica, também, privado de parte da sua substância original. Esta é dada à 
vitima, além daquilo que lhe pertencia, e por sua vez conduz (poderemos 
nós inferir) ao xóqqç, ao excesso, por parte da primeira vítima, que passa a 
cometer uma injustiça contra o antigo agressor. Assim, tanto a continui
dade como a estabilidade da mudança natural eram, para Anaximandro, moti
vadas por meio desta metáfora antropomórfica. Os principais contrários da 
cosmogonia eram a substância quente e a substância fria —  a chama ou o fogo 
c ii névoa ou o ar. Estas, a que estão associadas a secura e a humidade, são 
Inmbém os principais contrários cosmológicos, mais particularmente implica
do* nu» mudanças cm Inrgii csculti do mundo natural. Essas substâncias
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foram, provavelmente, isoladas por Heraclito (fr. 126) antes mesmo de terem 
sido elevadas, por Empédocles, à forma de elementos-padrão irredutíveis. 
Impõe-se-nos, evidentemente, usar de prudência no que respeita aos contrá
rios de Anaximandro: é possível, por exemplo, que os Peripatéticos tenham 
usado as suas próprias formulações mais abstractas, calor e frio, etc., em lugar 
das expressões mais concretas empregadas pelo próprio Anaximandro. Para 
ele, o mundo pode ter sido formado a partir de substâncias que, apesar de 
possuírem, cada uma delas, tendências individuais contrárias às de algumas 
das outras, não precisam de ter sido formalmente descritas como contrárias, 
isto é, por exemplo, como duro e mole; mas simplesmente como fogo, vento, 
ferro, água, homem, mulher e assim por diante.

(iv) « O  decreto do Tempo»

A  frase terminal da citação, «de acordo com o decreto do Tempo», 
amplifica a metáfora da injustiça. Que espécie de decreto promulga o Tempo? 
A  palavra ráçiç  sugere a sentença de castigo proferida pelo juiz ou, mais 
propriamente, a imposição de um tributo como nas listas de tributos ate
nienses. Nestes casos, o que é ordenado ou decretado é o montante do cas
tigo ou do pagamento; dificilmente pode ser esta a principal finalidade do 
decreto do Tempo. O Tempo deve, provavelmente, regulamentar o prazo 
para o pagamento; o montante seria fixado, como indemnização total, acres
cida de uma multa proporcional. A  ideia de um prazo é adequada: a injustiça 
do Verão tem de ser reparada dentro do período, aproximadamente igual, 
do Inverno, a da noite durante o período do dia, e assim por diante. Não  
é possível que se tivesse em mira nenhum período uniforme: o Tempo decreta 
de acordo com cada caso particular. Que a ideia adicional de inevitabilidade 
está aqui implícita na extraordinária personificação do Tempo é o que pode 
ser provado pela semelhança flagrante com «o  julgamento presidido pelo 
Tempo» em Sólon, aproximadamente uma geração antes de Anaximandro:

111 Sólon fr. 24 Diehl, versos 1-7

êyà> ôè xõ>v fièv oiívexa Çvvrjyayov 
Ôfjfiov, x í roúxcov TiQÍv xv%éiv tTtavaá/j.r/v; 
av/ifiagrvgoírj xavx’ ãv èv ôíxr) Xgóvov 
/jrjxrjQ ixsyútxr) òai/ióvcov ’ OXvfmwav 
ãgiaxa, r f j  /uéXaiva, xrjç êyá note  
õgovç ãvelXov 7toX}.a%f} nemjyóxaç- 
7tgóa&cv Ôè ÔovXevoma, vvv êXevêéga,

111 Porque desisti eu, antes de alcançar os fins pelos quais reuni o povo?
A mãe suprema das divindades olímpicas podia ser a minha melhor tes-
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temunha no tribunal do Tempo —  a Terra negra, cujos marcos, enterra
dos por toda a parte, eu outrora arranquei; antes, era ela escrava, agora 

é livre.

Aqui a Terra justifica a reivindicação de Sóion, porque com o decorrer 
do tempo ela alcançou a liberdade; é isto o que significa o julgamento do 
Tempo. Nenhum prazo prefixo se tem aqui em vista. Além disso, em outros 
passós de Sólon é a inevitabilidade da retribuição que é constantemente 
sublinhada; assim, em Anaximandro, podemos nós concluir, a injustiça deve 
ser inevitavelmente punida, mais cedo ou mais tarde —  mas aqui os perío
dos, visto serem os das grandes transformações sazonais, bem como outros 
menos importantes, devem ser fiscalizados e decretados por forma adequada 
a cada caso.

(v) O original da paráfrase de Teofrasto

Sugerimos a pp. 118 e s. que a afirmação (literal), «a  fonte da geração 
das coisas que existem é aquela em que a destruição também se verifica» 
pode ser uma paráfrase de Teofrasto de algo existente em Anaximandro, que 
Teofrasto pensou poder ser refundido na fórmula aristotélica comum. Se 
esta afirmação, em Anaximandro, precedia imediatamente a sua máxima 
acerca da retribuição dos contrários (conforme sugere, talvez, a frase de tran
sição xarà rò  %o£<hv), então ela também estava provavelmente relacionada 
com o comportamento dos contrários no mundo diferenciado. Uma opinião 
que, a meu ver, Anaximandro possivelmente exprimiu neste contexto, e 
que podia ter iludido Teofrasto da maneira indicada, era a de que substâncias 
contrárias pagam uma indemnização ao seu próprio contrário e a nenhum 
outro; por exemplo, a substância quente, à fria, e não à pesada ou à dura. 
É esta uma hipótese necessária à teoria de Anaximandro sobre a estabili
dade cósmica, hipótese óbvia para nós, mas não tão óbvia no seu tempo, 
porquanto Heraclito também teve de a realçar no interesse dos fins especiais 
que perseguiu. O axioma pode ter sido exposto em termos tão gerais, e 
provavelmente num contexto tão incompleto, que Teofrasto pôde enganar-se 
quanto à sua adequada referência.

OS M UNDOS INUM ERÁVEIS

(i) Sucessivos, e não coexistentes

Uma multiplicidade de mundos de determinada espécie foram atribuí
do» a Anaximandro por Teofrasto: «... uma outra substância de grandeza 
enpncinl inliniiu, dc que provêm todos os céus c mundos neles contidos»
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(101 a). O fragmento, respeitante às coisas que pagam castigo umas às 
outras pela sua injustiça, foi aduzido como de certo modo pertinente a este 
processo; nisso Teofrasto parece ter-se enganado (pp. 118 e s.). Pelas ver
sões doxográficas de Teofrasto ficamos a saber que estes mundos múltiplos 
eram ãjzeiQot, i.e. infinitos ou inumeráveis. Tem havido longa controvérsia 
sobre se estes mundos inumeráveis eram sucessivos no tempo (de maneira 
que o nosso mundo eventualmente há-de acabar, para lhe suceder um outro, 
e assim por diante), ou coexistentes. Zeller sustentou a primeira interpre
tação, Burnet a segunda; Conford demonstrou o carácter falacioso de mui
tos dos argumentos de Burnet e restabeleceu a interpretação de Zeller no 
favor geral (veja-se CO 28 (1934), 1 e ss., e Principhan Sapientiae, 177 e ss.).

(ii) Mas são mesmo de aceitar mundos sucessivos em Anaximandro?

Já sugeri em outro lugar (CQ , N.s. 5 (1955), 28 e ss.) que, na reali
dade, talvez Anaximandro não tivesse acreditado em nenhum tipo de mundos 
inumeráveis; e esta sugestão (que tem o apoio de Kahn, op. cit., 46-53) é 
aqui mais largamente discutida.

Se a coexistência dos mundos podia ser sugerida a alguns (embora não, 
certamente, a Anaximandro, que os viu como aberturas nos anéis de fogo, 
pp. 136 e ss.) pelos corpos celestes, não há absolutamente nada no «aspecto da 
natureza» que sugira mundos sucessivos —  isto é, mundos separados e sucessi
vos (pois tal é o que claramente têm em vista não só Teofrasto como os seus 
sucessores e os que modernamente o seguem), distintos das mudanças sucessi
vas no estado do mundo uno e contínuo. Estas mudanças são consideradas 
nas catástrofes míticas causadas pelo fogo e pelo dilúvio, descritas no Timeu 

de Platão, 22 C-E, ou no dilúvio de Deucalião, e foram até certo ponto 
sugeridas pelos fenómenos naturais; cf. pp. 139 e ss. Contudo, não havia 
qualquer razão para afirmar que o inundo inteiro ia ser destruído, ou que, 
se fosse destruído, um outro lhe sucederia. Seria contrário, não apenas a 
toda a base mítica do pensamento grego, como ainda aos ditames do senso 
comum o acreditar num ciclo de mundos separados; e o seu apareci
mento em Anaximandro seria muito para admirar. Mas para alguém já fami
liarizado com as mudanças radicais do aqmqoç de Empédocles (pp. 309 e ss.) 
e com a teoria atomista de Leucipo e Demócrito, acerca dos mundos inume
ráveis que nascem e morrem através do espaço infinito (pp. 440 e ss.), e já 
talvez propenso a interpretar erradamente Heraclito como tendo admitido 
uma sucessão de mundos (p. 207 n.), a singularidade desse caso não seria 
notada. Perante um motivo específico, Teofrasto ou os que reproduziram as 
suas ideias podiam ter feito, por consequência, uma atribuição falsa e anacró
nica. Um tal motivo, a nosso ver, foi fornecido pelos iirgumcuton dos Ato-
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mistas a propósito dos mundos inumeráveis, como foi de novo exposto, de 
modo sucinto e influente, por Aristóteles no passo que se segue.

(iii) Atribuiu Teofrasto argumentos atomistas a Anaximandro?

112 Aristóteles Fís. V  4, 203 b 23 ... ôià yào rò  êv tf j votfoei /n) 
xmoXehisiv xal 6 ãfud/Mjç ôoxet cbteiQoç eivai xal zà p,a{h]fj.axíxà /xeyéíhj 
xal rò ê£co rov ovQavov• ànsíqov ò’ avxoç rov HÇw, xai am/m cuieiQov eivai 
Ôo x e í xal xóa/Lior r í  yào /.lãXXov rov xsvov êvzavâa fj èvzav&a.;

112 ...é  que por se não esgotarem no nosso pensamento, não só o 
número parece ser infinito, como ainda as grandezas matemáticas e o que se 
encontra fora do firmamento. Mas se o que está fora é infinito, também 
o corpo parece ser infinito, e bem assim os mundos: pois por que motivo 
haviam eles de existir mais numa parte do vazio do que noutra?

Este passo fornece o quinto e mais importante motivo, segundo Aristó
teles, do desenvolvimento de um conceito de infinidade. O argumento de que 
se o que está fora do firmamento é infinito, então o corpo é infinito, e se o 
corpo é infinito, então os mundos são infinitos, deriva dos Atomistas, que 
indubitavelmente estavam presentes no pensamento de Aristóteles no passo 
citado. Mas os mundos infinitos são solicitados pela hipótese do corpo 
infinito, quer isso, por sua vez, seja ou não demonstrado (como o foi pelos 
Atomistas) a partir do vácuo infinito. Baseado neste raciocínio, Teofrasto 
podia ter sido impelido a supor que aquele que foi o primeiro e mais notável 
pensador a acreditar no corpo infinito (sentido que ele julgava implícito em 
rò ãne.uMv) —  nomeadamente Anaximandro — , também tenha admitido a exis
tência dos mundos infinitos. Estes comportar-se-iam como os dos Atomistas 
no facto de serem coexistentes e também sucessivos —  isto é, nascendo e 
morrendo continuamente. A  hipótese de que todos os mundos inumeráveis 
são desta espécie parece ser formulada por Aristóteles na última parte de 116. 
Se encontrarmos provas de que Teofrasto considerou os mundos de Anaxi
mandro não só coexistentes, senão também sucessivos, tais provas hão-de 
sugerir seguramente que Teofrasto atribuía a Anaximandro uma argumen
tação atomista.

(iv) Os testemunhos doxográficos podem sugerir que Teofrasto atribuiu 
a Anaximandro mundos de tipo atomista.

Se nos voltarmos para as fontes doxográficas a fim de obtermos uma 
inuis umplu elucidação dos pontos de vista de Teofrasto, descobrimos que 
a* provas sflo confusas c até certo ponto corruptas, Ahhíiii, uma das nossas
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duas fontes para Écio (Pseudoplutarco; cf. Écio ii, 1, 3, D K  12 a 17) atri
bui mundos inumeráveis apenas aos Atomistas, ao passo que a outra (Esto- 
beu) os atribui em aditamento a Anaximandro, Anaxímenes, Arquelau, 
Xenófanes (!), e Diógenes de Apolónia. Nenhuma das duas versões pode 
representar correctamente o pensamento de Teofrasto; mas é possível que 
ambas se tivessem originado a partir de uma generalização dos argumentos 
atomistas. Houve uma outra confusão em Écio ( i ,  7, 12, D K  12 a  17) entre 
a hipótese dos mundos inumeráveis e a opinião comum de que as estrelas 
eram deuses. Tais confusões (que se encontram também em Cícero) não 
foram provavelmente motivadas por uma simples afirmação de Teofrasto, 
segundo a qual Anaximandro admitiu a existência de mundos sucessivos. 
Duas testemunhas importantes têm pareceres bem definidos:

113 Simplício in Phys. 1121, 5 oi [xèv yàq âneíqovç rcp nXr/i9ei rovç 
Tióajxovç i5jlo&ê/Âevoi, t&ç oí negl ’AvaÇl/jmÔQOv xal Aevxmjtov xal Arj/tó- 
xqizov xal •Saregov oí negl ’EttUovqov, yivo/uévovç avroi>ç xal (p&eigo/xê- 
vovç vjié&evTO èrí ãnsigov, àXkov uèv ãel yivofiévwv ãXXcov òè (f&eiçofié- 
vojv, xal rrjv xívrpiv âlôiov sXeyov . ..

113 Pois os que supuseram que os mundos eram em número infinito, 
como os seguidores de Anaximandro e de Leucipo e Demócrito e, poste
riormente, os de Epicuro, supuseram-nos a nascer e a perecer por um 
tempo infinito, com alguns deles sempre a nascer e outros a perecer; 
e diziam que o movimento era eterno.

Este comentário a 112 é provavelmente do próprio Simplício, e não 
reproduz directamente o pensamento de Teofrasto. Podia, contudo, espe
rar-se que Simplício fosse influenciado pela interpretação de Teofrasto; 
e o certo é que a mesma interpretação surge numa fonte anterior a Simplício, 
fonte que depende da tradição teofrástica por uma via diferente (há, na pri
meira parte, uma confusão com Anaxágoras):

114 Agostinho de civ. dei viii, 2 non enim ex una re sicut Thales ex umore, 
sed ex suis propriis principiis quasque res nasci putavit (sc. Anaximander). 
Quae rerum principia singularum esse credidit infinita, et innumerabiles 
mundos gignere et quaecumque in eis oriuntur; eosque mundos modo 
dissolvi modo iterum gigni existimavit, quanta quisque aetate sua manere 
potuerit.

114 É que ele [Anaximandro] pensou que as coisas nasciam não de uma 
única substância, como Tales pensou que nasciam dn água, mas cada 
uma dos seus princípios particulares. Estes principiou diiH coisus indivi-
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duais, acreditou ele, eram infinitos, e geravam mundos inumeráveis e o 
que quer que nasce neles; e pensou que esses mundos ora são dissol
vidos, ora novamente gerados, segundo a idade a que cada um é capaz 
de sobreviver. -

Mundos que nascem e perecem através do espaço (ou Indefinido) é o 
que seguramente aqui se pretendeu dizer; «quanta ... potuerit» sugere uma 
irregularidade que é estranha à ideia de uma sequência de mundos singulares, 
mas que é essencial à concepção atomista 1.

< É  possível que o passo de Cícero (de natura deorum i, 10, 25, D K  12 a  17), 
que atribui a Anaximandro mundos que surgem e desaparecem «longis intervallis», 
apontasse na mesma direcção, embora seja impossível ter-se a certeza disso devido à 
ambiguidade de «intervallis» (espaciais ou temporais?).

Assim, duas fontes independentes entre si, influenciadas, uma indirecta
mente e a outra directamente, pela tradição originada em Teofrasto, atri
buíram mundos atomistas a Anaximandro. Além disso, uma tal atribuição 
feita pelo próprio Teofrasto, de mundos ao mesmo tempo coexistentes e 
sucessivos, havia de fornecer um motivo para a confusão entre as duas fon
tes em algumas partes da tradição doxográfica respeitante a Anaximandro.

(v) Outras considerações contra e a favor da hipótese

Importa mencionar aqui duas dificuldades que se levantam a respeito 
desta interpretação:

(a) É possível concluir de 109 que Aristóteles tivesse a intenção de 
atribuir uma pluralidade de mundos aos físicos monistas em geral: a subs
tância primária infinita, diziam eles, «circunda todos os céus (ovQavovç)». 
Para obviar a esta dificuldade, sugerimos na p. 116 que Aristóteles teria 
empregado ovqavol no sentido especial de «esferas celestes»: quis ele dizer 
«todas as coisas abarcadas pelo primeiro céu» e (devido talvez à analogia 
com os círculos de Anaximandro) exprimiu este conceito na linguagem 
apropriada à sua própria cosmologia. Em 108, diz-se certamente que a 
substância primária infinita abarca simplesmente «todas as coisas», e não 
há indício algum, em qualquer outro passo de Aristóteles, de mundos sepa
rados e inumeráveis, antes dos Atomistas.

( b) Se Teofrasto pensava que quem quer que admitisse a existência 
dc uma matéria infinita devia admitir também a existência de mundos inu
meráveis como os Atomistas, porque é que Simplício escreveu em 147 (con
tinuação dc 113) que Anaxlmenes, cuja substância primária era descrita 
como infinita por Teofrasto e Simplício, acreditava em mundos singulares
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e sucessivos? A  distinção respeitante a Anaximandro é embaraçosa em qual
quer das interpretações. Mas Heraclito e Diógenes são mencionados como 
partidários dessa crença; Simplício atribuiu certamente mundos sucessivos 
a Heraclito, e é possível que tenha pensado que Anaxímenes devesse ser 
classificado juntamente com ele, como um dos que acreditava numa subs
tância primária específica, de preferência a sê-lo com Anaximandro e com 
os Atomistas, cuja àrr/rj era indiferenciada. Há também a possibilidade 
de Anaxímenes não fazer de modo algum parte deste grupo: veja-se n. na 
p. 153. Não obstante, estas duas provas, problemáticas como são, não podem 
ser consideradas como neutralizadas. Por outro lado, havia três caracterís
ticas especiais da cosmologia de Anaximandro, que podiam bem ter encora
jado uma interpretação dos mundos inumeráveis: (1) a teoria de que a 
terra estava rodeada por um número —  talvez indefinido —  de anéis dos 
corpos celestes (pp. 135 e ss.); (2) a teoria de que a terra estava a secar, 
teoria que fazia provavelmente parte de uma outra mais vasta acerca dos 
ciclos de mudança na superfície da terra —  uma sucessão de xóa/iot 
no sentido de arranjos locais (pp. 139 e s.); (3) a potencial ambiguidade 
do fragmento que Teofrasto conhecia. Segundo parece, este fragmento 
descrevia devidamente a interacção de substâncias no mundo, mas Teofrasto 
aplicou-o erradamente à interacção entre o mundo e o Indefinido. Assim, (1) 
podia ajudar a sugerir mundos coexistentes, (2) e (3) mundos sucessivos. 
Talvez Teofrasto tenha lançado mão de argumentos atomistas e tenha atri
buído a Anaximandro mundos que eram uma e outra coisa.

COSM OGONIA

i) São aplicáveis a Anaximandro os conceitos de « movimento eterno»  
e de vórtice?

115 Hipólito Ref. i, 6, 2 (extraído de 101 b) ... xívrpiv àiòtov dvm. èv 
fj ovfipaívei yívr.a&nt rovç ovoavovc,,

116 Aristóteles Fis. O  1, 250 b 11 jióteqov yéyové tcoxe xívrjaiç ... rj 
ovt êyévezo mire q>êeÍQercu à/X âel rjv xal dei eoxai, xal rovx’ à&ávaxov 
xai ãnavarov vnáç>%Ei xotç ovaiv, olov Çcorj ziç ova a xolç (pvasi avveorôkn 
nãaiv; ... âXX’ Ôooi fièv áneÍQovç re xóapiovç elvaí tpaoi, xal rovç /j,ev yíyveo- 
í}<u zovç ôè (p&eÍQso&at zcov xóapuov, àeí tpaoiv eivai xívrjaiv ... ikroi Ô’ eva, 
<fj âel> fj /.ir] àeí, xal tieqI zr/ç xivtfcrewç vnoxífysvxai xaxà Xóyov l.

117 Aristóteles de caelo B  13, 295 a 7 àXXà jir\v et ye êari xín jolç rtç 
xaxà cpvaiv, ovx âv rj fííaioç eb] q>ogà fióvov ovô* rjQêfirjOii' cÍwt’ ei (ilq. vvv 
?} yfj fiévei, xal ovvfjX&ev èm xò /uéaor (pEQOuévrj òià xfjv Aívr/mv. ravrrjv yà(>
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rrjv a lxtav návxEç M y o v a iv  èx xã>v êv t o iç  v y q o lç  x a l tíbqi xòv  àéoa av/ifiai- 

v óv tcov  èv xovxo iç  yàfj àet (pegerai rà  fj,eíÇco r.al rà  fiaovxeqa ttçò ç  r ò  /xêaov 

x fjç  òívrjç. ôtò ô^i xrjv yrjv n á v te ç  Õaoi xòv  ovgavòv yevvwmv èn i xò fiêaov  

a vv eX&eZv <paaív.

115 ... que o movimento era eterno, do que resulta que se originem 
os céus.
116 Acaso o movimento foi alguma vez gerado ... ou nem foi gerado 
nem é destruído, mas sempre existiu e continuará a existir eternamente, 
e é imortal e incessante para as coisas que existem, sendo como que uma 
espécie de vida para todos os objectos naturais? ... Mas todos os que 
afirmam que há mundos infinitos, e que alguns deles são gerados e outros 
destruídos, afirmam também que o movimento existe sempre ..., ao passo 
que todos os que dizem que há um só mundo, eterno ou não, formulam 
uma hipótese análoga acerca do movimento.
117 Contudo, se existe de facto alguma espécie de movimento natural, 
não haveria apenas movimento ou repouso forçados; de modo que, se a 
terra está agora parada à força, também se reuniu no centro devido u 
ser levada para lá por causa do vórtice. (Pois é esta a causa que todos 
apresentam, deduzindo-a do que acontece na água e no ar: é que nestes 
elementos, os objectos maiores e mais pesados são sempre levados paru 
o centro do vórtice). Por isso, todos os que dizem que o céu foi gerado, 
afirmam que a terra se reuniu no centro.

i <rj âsi> (Ross) é corroborado pelos comentários de Temístio e de Simplício.
O sentido da frase é que os que admitem um único mundo eterno também admitem 
um movimento eterno; os que admitem um único mundo não-eterno, não aceitam n 
existência desse movimento. Note-se que os mundos singulares e sucessivos (que 
haviam de requerer movimento eterno) não estão incluídos nesta análise.

Teofrasto declarou, sem dúvida, que o Indefinido era caracterizado por 
um movimento eterno, de certo modo responsável pelos mundos inume
ráveis. Do mesmo modo, atribuiu o movimento eterno a Anaxímenes, pro
vavelmente porque, tal como Anaximandro, Anaxímenes não fez qualquer 
especificação do que podia obviamente actuar como causa de mudança. 
Aristóteles censurou com frequência os Monistas por esta mesma falta; mas 
o excerto 116 mostra que, por vezes, ele era capaz de compreender a sua 
maneira de pensar, melhor do que o seu discípulo Teofrasto. Neste excerto, 
considera um movimento não-gerado que é «imortal», inerente às coisas 
como uma espécie de vida. É possível que Aristóteles estivesse a pensar cm 
rales (p. 96); mas a expressão «imortal e incessante» lembra-nos a fraseo
logia que ele atribuiu a Anaximandro, entre outros, em 108: provavelmente 
dcu-ie entflo conta dc que pura Anaximandro a mudança no cosmos estava

lü
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vinculada à natureza divina, poder vital e de movimento, do Indefinido. 
O que Teofrasto tinha em mente como «movimento eterno» de Anaximan- 
dro era provavelmente uma espécie mais explícita e mecânica de movimento 
como a dos Atomistas, que são mencionados indirectamente na última parte 
de 116; já vimos (pp. 123 e ss.) que Teofrasto pode bem ter agrupado Ana- 
ximandro com os Atomistas a propósito da questão dos mundos inume
ráveis. Alguns estudiosos contemporâneos (e.g. Bumet) têm sustentado a 
opinião de que Anaximandro admitiu uma agitação confusa como o movi
mento do crivo no Timeu de Platão; outros (e.g. Tannery) têm atribuído 
ao Indefinido um movimento circular. Ambas as interpretações são igual
mente inverosímeis. É muito pouco provável que o próprio Anaximandro 
tenha alguma vez isolado esta questão do movimento; o Indefinido era divino, 
e possuía naturalmente o poder de pôr em movimento o que quer que qui
sesse e onde quisesse. Definir mais ainda as suas propriedades seria anular 
o objectivo de Anaximandro.

Encontram-se com frequência, nos livros, referências a um ou mais 
vórtices de Anaximandro. Não há, na realidade, prova alguma que possa 
confirmar uma tal ideia, além do passo 117, de Aristóteles, trecho muito 
complicado de um raciocínio a priori. Mas, em qualquer caso, Aristó
teles não estava certamente a pensar em Anaximandro, quando escreveu 
estas linhas; pois um pouco adiante (123) o distingue da maioria dos 
físicos, com base no facto de, para este, a terra permanecer no centro devido 
ao equilíbrio e não mediante quaisquer espécies convencionais de «força». 
Esta distinção e a discussão subsequente vêm como apêndice da discussão 
da acção do vórtice, que já  não está em causa; assim, é possível aceitar que 
Aristóteles estivesse a falar com uma certa liberdade, ao dizer, em 117, que 
«todos os que dizem que o céu foi gerado, afirmam que a terra se reuniu no 
centro», se é que esta afirmação implica algo mais do que um simples acres
cento. Os vórtices não são associados, nas nossas fontes doxográficas, 
com qualquer pensador anterior a Empédocles, embora a generalização de 
Aristóteles em 117 tivesse seguramente levado Teofrasto a mencionar ocor
rências anteriores, se tivesse podido encontrá-las. É, contudo, bem possível 
que o que se separou do Indefinido na primeira fase da cosmogonia de Ana
ximandro fosse um vórtice, veja-se p. 132; o que está inteiramente fora de 
questão é que todo o Indefinido estivesse em movimento de vórtice, ou que 
o movimento diurno dos corpos celestes seja devido a esta causa (que não 
conviria ao equilíbrio da terra em 123). A  tendência dos corpos pesados 
para se dirigirem para o centro é suposta na maior parte das cosmogonias 
antigas. Esta suposição podia ser devida, em parte, conforme se dá a enten
der em 117, à observação da acção do vórtice na experiência de todos os 
dias; mas, por outro lado, reflectia simplesmente a disposição evidente dos 
componentes do cosmos visível.
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(ii) Como é que os contrários provieram do Indefinido?

118 Aristóteles Fis, A 4 , 187 a 20 (extraído de 104) oi Ô’ êx xov svòç 
êvovaaç xàç èvavxtóxrjxaç êxxgíveofiai, ãojieg 'Avaíí/.iavògóç rprjoi xai ôooi 
ô* êv xai noXXá (paoiv eivou, &07iep *EfmeôoxXrjç xai ’ AvaÇayógaç èx xov 
fiíy/uaroç yàg xai ovroi èxxgívovoi xãXXn.

119 Simplício in Phys. 24, 21 (continuação d e  101 a ) ôfjXov ôè ôxi xijv eiç 
ãXXrjXa /xr.raßoXrjv xã>v xerrdgoiv oxoi%eUov ovxoç deaoáfievoç ovx fjÇkoaev 
sv xi xovxojv vnoxelfievov noifjaai, âXXá xi, ãXXo nagà ravxa' rrvxoç Ôè ovx 
âXXoiov/iévov xov oxoi/eíov xijv yéveoiv notet, àXXÍ cmoxgivo/tévcov xmv 
èvavxícov òià xrjç móíov xivtfoeajç.

118 Mas os outros dizem que do Uno se separaram os contrários, que 
estão presentes nele, como afirmam Anaximandro e todos os que admitem 
a unidade e a multiplicidade, como Empédocles e Anaxágoras; pois tam
bém estes separam tudo o mais da mistura.
119 É evidente que ele [Anaximandro], ao ver a mudança recíproca dos 
quatro elementos, achou bem não fazer de nenhum deles o substrato, 
mas uma outra coisa à margem deles; e produz a geração não por inter
médio da alteração do elemento, mas pela separação dos contrários atra
vés do movimento eterno.

É quase certo, pela primeira frase de 119, que Simplício já não está 
a citar Teofrasto, mas a dar a sua própria paráfrase do que acabou de citar. 
N a segunda frase, Simplício depende em parte da análise feita por Aristó
teles no excerto 104. Entre o seu comentário e o original aristotélico há 
duas diferenças dignas de nota: (a) os contrários separam-se de dentro dc 
(èxxgívecr&aL) em Aristóteles, separam-se a partir de (ànoxgtvojiévmv) 
em Simplício; (b ) Simplício, mas não Aristóteles, disse que a separação foi 
devida ao movimento eterno. Ora, U. Hölscher (Hermes 81 (1953), 258 c ss.) 
argumentou que na segunda frase de 119 (como em in Phys. 150, 22) Simplício 
está simples e unicamente a discorrer sobre Aristóteles, e não reproduz qual
quer espécie de interpretação de Teofrasto; este passo, por conseguinte, não 
constitui uma boa prova no que respeita a Anaximandro, a menos que 
Aristóteles seja digno de fé em 118. Mas, continua Hölscher, Aristóteles 
era propenso a interpretar tudo à luz das suas próprias teorias acerca dos 
corpos simples e dos dois pares de contrários básicos, e deturpou Anaxi* 
mandro ao substituir separar de dentro de por separar a partir do Inde
finido, dando assim origem a uma mistura de contrários. Teofrasto atribuiu 
ii idcitt dc separação a partir de a Anaximandro, mus como separação dos
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mundos inumeráveis e não dos contrários {ànoKEHQia&ai em 101 c); e, 
segundo Hölscher, era esta a correcta aplicação do termo. Contra esta 
engenhosa teoria podem fazer-se as seguintes observações. A  referência feita 
por Simplício ao movimento eterno tem origem numa fonte teofrástica e não 
aristotélica (veja-se 115); o mesmo se verifica, segundo parece, com o emprego 
que faz do verbo para separar a partir de. Por consequência, embora con
cordemos com afirmação de que Simplício não estava a citar Teofrasto neste 
ponto, é provável que tivesse em mente o modo como Teofrasto ajuizou Anaxi- 
mandro. Além disso, Hölscher não logrou destruir por forma convincente o 
testemunho mais prejudicial à sua interpretação, o passo 121. Esta continua
ção da doxografia do Pseudoplutarco em 101 C declara que «aquilo que 
produz, a partir do eterno, o calor e o frio, separou-se no começo deste 
mundo», e prossegue com pormenores da cosmogonia. Este passo, apesar 
de adulterado, representa o pensamento de Teofrasto, e mostra que este 
aceitava a separação a partir do Indefinido, e os contrários, como estando 
implicados na cosmogonia de Anaximandro. Uma vez que o fragmento 
de Anaximandro chegado até nós (110) sugere que o mundo é ainda composto 
de contrários, parece legítimo admitir, tanto com Teofrasto como com Aristó
teles, que os contrários estavam implicados na cosmogonia.

Contudo, podemos aceitar a advertência acerca de èxxoíveafku em 
Aristóteles: afigura-se-nos muito provável que esta forma verbal possa ser 
uma distorção de âjtoxQÍvEo&ai. E segundo 121, o que se separou, não 
foram substâncias contrárias (o fogo e a bruma), mas algo que as produziu. 
O produtor delas podia ter sido uma espécie de semente, possivelmente um 
vórtice; houve talvez uma confusão na tradição (veja-se p. 132). Em qualquer 
dos casos, não temos o direito de supor cora Aristóteles, que os contrários 
existiam no (èvovaaç) Indefinido, e se separaram para fo ra  dele; ainda menos 
podemos nós definir o Indefinido como uma mistura, conforme, sem dúvida, 
fez Aristóteles O Indefinido não foi claramente definido e analisado por 
Anaximandro; mas isso não significa, evidentemente, que ele não lhe tivesse 
atribuído um comportamento, em relação aos seus produtos, até certo ponto 
semelhante ao de um composto —  quer fosse uma mistura mecânica, quer 
uma fusão 2. Se os contrários surgiram directamente do Indefinido por 
separação, como declara Simplício em 119, então o Indefinido estava a ser 
inconscientemente tratado como não-homogéneo; pois separação não pode 
implicar simplesmente isolamento de uma parte do Indefinido, aquela que se 
transforma em mundo: implica essa ideia e uma certa transformação na parte 
isolada. Se essa transformação não consistisse no aparecimento de contrários, 
mas em algo que os produz, então podíamos inferir que o Indefinido era a 
espécie de coisa que continha, por exemplo, espermas ou embriões: mas, 
ainda assim, isso não quer dizer que Anaximandro o concebesse como algo 
dotado de um carácter específico.
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1 Cf, 120 Aristôteies Met. A  1, 1069 b 20 ... xai t o v t ’  ia r i rò  'AvaÇayógov 

êv (péXnov yàg íj 6/j.ov Tiávra) xai ’ EfiTieÔoxAéovç rò  fiíy/ia xai ’Avatji/távÔQOv, xai 
ó>ç Arj/ióxQitáç (pr/aiv. (. . .  e é isto o Uno de Anaxágoras ( de facto, esta descrição 
é melhor do que «.todas as coisas juntas» )  e a mistura de Empédodes e de Anaximandro, 
e o que descreve Demócrito). Se o excerto 118 suscita dúvidas, este passo parece, cer
tamente, atribuir uma mistura a Anaximandro; contudo, G. Calogero sugere 
AvaÇi/iávÔQOv <tò iÍ7ieiqov>.

2 Segundo o alvitre de Cornford e Vlastos (C P  4 2  (1947), 170-2). Simplício 
cita Teofrasto (492) como autor da afirmação de que a mistura de todas as coisas, 
em Anaxágoras, podia ser considerada como «uma substância única e indefinida, 
tanto na espécie como na grandeza», e acrescenta que ele se assemelhava a Anaximan
dro —  mas se essa semelhança residia na ideia de mistura é facto que não está claro.

(iii) A formação efectiva do cosmos

121 Pseudoplutarco Strom. 2 (continuação de 101c e 122 a ; D K  12
A 10) (pr/oi òè tò êx rov ãiôíov yóvifiov fisg/iav xs xai yvy/jov xaxà xijv 
yéveaiv xovôe rov xocf/liov âjioxQvdr\v<u xaí rtva êx r&órov (p/.oyòç otpauQav 
neQiipvfjvai xq> neqi vr/v yfjv âêqi á ç  rÜ> ÔévÔQCp <pÀoióv fjorivoç áizoQQaye(~ 
arjç xai stç rivaç àTtoxÀeur&eíorj ç xvxXovç vnoaxfjvai ròv rjkiov xai xr\v creAijvr/v 

xaí xovç àarégaç. (Continua em 137).

121 Ele diz que o que produz, a partir do eterno, o calor e o frio, 
se separou, quando da geração deste mundo, e que a partir dele uma 
espécie de esfera de chamas se formou em volta do ar que circunda a 
Terra, como a casca em redor de uma árvore. Quando esta esfera esta
lou e se encerrou em determinados círculos, foi então que se formaram o 
Sol e a Lua e os astros.

Este passo (completado, no que respeita aos corpos celestes, por Hipó- 
lito em 125) é virtualmente o nosso único documento no tocante ao relato 
de Teofrasto sobre os pormenores do processo cosmogónico de Anaximandro. 
Os Stromateis são usualmente menos precisos do que Simplício ou Hipólito, 
quando reproduzem Teofrasto (cf. 101); mas não se pode pôr em dúvida 
que o presente trecho seja baseado neste autor, e a citação do símile da casca 
de árvore, que dá a impressão de provir do próprio Anaximandro, sugere 
que em certos pontos, pelo menos, o texto segue Teofrasto muito de perto.

A expressão êx rov ãiòlov, «a partir do eterno», talvez signifique «a partir 
do Indefinido», que foi descrito como i m o r t a l A  frase «o que produz, a 
partir do eterno, o calor e o frio separou-se» oferece ainda dificuldade, 
yóvi/ioç (que produz) era uma palavra favorita dos Peripatéticos, que 
rclcvc u N u a l m c n t c  um certo rmbor, por ligeiro que fosse, de geraç&o b i o l ó 

gica No século quinto, p o r  outro Indo, yóvifioç apenas ocorre duan vezes,
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em Eurípides e Aristófanes —  empregado, neste último caso, como uma 
metáfora atenuada — , salvo no que toca a um emprego médico-técnico espe
cial (a propósito dos períodos críticos de uma doença; o significado biológico 
é quase suprimido) nas Visitas hipocráticas. Parece, assim, improvável que se 
trate de uma palavra de Anaximandro; e em face das ocorrências da palavra, 
especialmente em Plutarco, como uma metáfora inerte sem implicações bio
lógicas, não nos é possível ter a certeza de que se tenha pretendido aqui repre
sentar, embora remotamente, uma geração de tipo biológico. Este facto deve 
ser posto em relevo devido à  popularidade do alvitre de Cronford, a saber, 
que esta fase, em Anaximandro, corresponde à produção de um ovo cosmo- 
gónico nas versões «órficas» (sobre elas vejam-se pp. 18-24), Não seria de 
surpreender, se se descobrisse que Anaximandro recorreu ao velho pro
cesso mitológico de geração sexual para explicar a fase mais difícil da 
formação do mundo —  a produção de uma pluralidade heterogénea a partir 
de uma única fonte, que era, neste caso, Indefinida. Contudo, não seria 
de esperar um expediente grosseiro e explícito como o do ovo; e as pro
vas não são certamente favoráveis a qualquer expediente sexual do género, 
mesmo que metafórico. Uma sugestão completamente diferente foi feita 
por Vlastos ( C P  42 (1947), 171, n. 140), a saber, rò yóvi/j,ov não era tanto 
uma coisa como um processo. Um vórtice, por exemplo, podia bem justi
ficar o aparecimento dos contrários; quanto à fraseologia, podemos com
pará-la com o fr. 167 de Demócrito, Ôivuv <hiò rav navròç ânox/ji&fjvai («um  
vórtice separou-se do todo»)2. Contudo, afora as considerações anterior
mente feitas no § (i), porque é que Teofrasto não empregou simplesmente a 
palavra òívoç ou ôívrj para descrever um processo que lhe era inteiramente fami
liar, e que, além disso, teria acentuado a semelhança de Anaximandro com 
Anaxágoras (n. 2 na p. 131)? Se ele tivesse empregado a palavra, não tería
mos nós este vago circunlóquio no Pseudoplutarco. Há pelo menos a pos
sibilidade de que o próprio Teofrasto tivesse tido dúvidas sobre esta primeira 
fase, talvez por falta de informações completas, e tivesse utilizado uma expres
são vaga para se salvaguaraar a si próprio; mas não teria inventado um interme
diário entre o Indefinido e os contrários (que podiam ter sido mais facilmente 
produzidos directamente, como em 118), e uma opinião sobre a sua natureza 
deve ser formulada com reserva.

1 Uma outra possibilidade consiste em toda a frase significar «aquilo que era 
capaz de produzii desde todo o sempre ...». Neste caso, devíamos esperar è<- àtôíov, 
sem artigo. Mas a inserção de êx rov áióíov entre rò e yóvi/.iov, segundo a outra 
interpretação, é quase tão estranha. Em qualquer dos casos, a tortuosidade da 
expressão não é imediatamente devida a Anaximandro, e a obscuridade do seu signi
ficado não é de uma maneira ou de outra grandemente afectada. Sobre o possível 
carácter vago de Anaximandro, veja-se a clara análise de J. Barnes, The Prespcratlc 
Philosophers (London, 1979) I, 43.
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2  Que «separar-se de» pode ser aplicado aos produtos de um vórtice, bem 
como ao próprio vórtice, é demonstrado pelo fr. 9 irtit., de Anaxágoras, oütco tovtoiv

neQixa)QOÚvT(ov  t e  xai rmoxQivo/iêvmv v?zA (iírjç r e  xal raynrrjToç........(«estas coisas
que assim giram e se separam por acçâo de força e velocidade

A natureza da (substância) quente e da (substância) fria assim cripti- 
camente produzidas é revelada pelo que se segue no Pseudoplutarco: essas 
substâncias são a chama e o ar-bruma (cuja parte interior se supõe que se con
densou em terra). A  bola de chamas ajusta-se perfeitamente em redor do ar, 
tão perfeitamente como a casca cresce em redor da árvore; é possível que seja 
este o objectivo principal do símile, que não sugere necessariamente que a 
chama seja anular (embora a forma eventual da Terra seja cilíndrica, 
veja-se 122). Até aqui, portanto, algo foi isolado no Indefinido que produz 
a chama e o ar-bruma; a Terra condensa-se no núcleo, a chama ajusta-se per
feitamente em redor do ar. Seguidamente, a bola de chamas rebenta, decom
põe-se em círculos que são envolvidos pela bruma, que também se expandiu 
(cf. 125), e forma os corpos celestes. Pelo excerto 132 ficamos a saber que a 
terra húmida seca por acção do Sol, e que o mar é constituído pelos resíduos 
dessa humidade l .

i É possível que o trecho 121 contenha outros indícios de linguagem bioló- 
gico-embriológica, além do dúbio yóviuov, H. C. Batdry (C Q  26 (1932), 27 c ss.) 
chamou a atenção para o  facto de o vocábulo dnóxQiaiç ser empregado em tratados 
embriológicos para descrever a separação da semente do seu produtor; <pXoió( 
podia ser usado a propósito de uma membrana fetal, e foi talvez empregado por Anaxi- 
mandro com um sentido semelhante —  veja-se 133; à7ioçQijyvvcr&ai é por vezes usado 
para designar um novo rebento que se separa do corpo que o gerou (dificilmente 
pode ser esse, aqui, o significado, contra Heidel e Batdry). Mas nenhuma destas 
palavras tem um sentido exclusivamente embriológico; trata-se de termos comuns 
(excepto ipXoióç, que significa muito frequentemente «casca de árvore») que seriam 
naturalmente aplicados tanto à embriologia como à cosmogonia.

C O SM O LO G IA : A  ESTRUTURA AC TU A L DO M U NDO

(i) A Terra

122 (A ) Pseudoplutarco Strom. 2
tináqxetv à i (pYjOt r ã  /j,èv a%rifmri 
rijv yr\v xvhvÒçotiÒfj, £%nv ôè róaov- 
rov ßAftog 8aov ãv eirj rg írov ngòç 
Tf) TiXároi.

(B ) Hipólito Ref. i, 6, 3 
zò Ôè oxfjfyta avrrjç (sc. rfjç yrjç) 
yvgoVf orgoyy ilov , xlovoç Xí&io naga- 
nXrjaiov. 1 rãtv ôè ènutéÔaw (b fièv 
imßeßrjxaßev, ô Ôè ávrlfierov i5nág- 

Xei-

1 vygóv, /wiw m ««,; ntim ftclo III, 10, 2 (D K  12 a 23). yvQtiv (Itocper) é 
<1« aceltur em vo/ do IiihiIiiiImIv»! I'j-yiiv; com o ilgnillcudo origlnul de «curvo»
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(e.g. falando de um anzol, ou das espáduas de um corcunda), chegou a significar 
também «redondo». crrgoyyvAov, portanto, pode ser uma gtosa interpolada. 
Emendei %íovi para movoç, exempli gratia;  talvez devêssemos ler movi /.t&ívco (cf, Diels, 
Doxographi Graeci, 218); seja como for, o sentido não está em dúvida, (Kahn, op. cit., 
55 e s., não convence),

123 Aristóteles de caelo B 13, 295 b 10 dal Òé xiveç ol Ôià xrjv ó/j,otó- 
rrjrá (paoiv avvfjv (sc. xr/v yfjv) tiévF.tv, ójgtibq tcov àn%a.U>w ’AvaÇÍ/mvÔQOÇ. 
jxã/.Xov fièv yào ovüèv âvto r] záxco rj elç rà  n láyia  ipsQecr&ai nonarjxr.i, rò  
èm xov /xécrov íâgv/iévov xal ópoícaç tiqoç xà êa%axa ê%ov á/xa ó’ âòvvaxov 
elç xàvavxía noiBia&ai xrjv xívrjoiv, &<sx tç  âváyxtjç juéveiv.

124 Hipólito Re f .  i, 6, 3 (a preceder o excerto 122 b) xrjv Ôè yrjv eivai 
fiexéwQov VTT.ò /j,r]ôevàç Hqaxovjiévqi, uévovaav ôè ôià xijv ô/xoíav návxwv 
ànóaxamv.

122 (A ) Ele diz que a Terra tem 
forma cilíndrica, e que a sua pro
fundidade é um terço da largura.

(B ) A  sua forma é curva, redonda, 
semelhante ao fuste de uma coíuna; 
das duas superfícies planas, nós 
caminhamos sobre uma, e a outra 

está do lado oposto,

123 Alguns há, como Anaximandro entre os antigos, que afirmam que ela 
[a Terra] se mantém imóvel devido ao seu equilíbrio. Pois força é que 
aquilo que está colocado ao centro, e está a igual distância dos extremos, 
de modo algum se desloque mais para cima ou para baixo ou para os lados; 
e é-lhe impossível mover-se simultaneamente em direcções opostas, pelo 
que se mantém fixa, por necessidade.
124 A  Terra está suspensa no ar, sem que nada a segure, mas mantém-se 
firme pelo facto de estar a igual distância de todas as coisas.

A  Terra tem a forma de um fuste de coluna; os homens vivem na super
fície superior, Não há a menor dúvida de que o significado seja (como pensa 
Kahn) o de que a superfície da Terra é côncava —  ou, por isso mesmo, con
vexa. O termo yvQÓç refere-se à sua secção redonda, de acordo com a maneira 
de ver tradicional (veja-se, supra, p. 4 sobre Okeanos); cf. LSJ s. v. yvgoç. 
Nem a referência a uma superfície inferior em 122 b implica que também 
ela fosse habitada ( contra Kahn, 56 e 84 e s.). A  Terra é três vezes mais 
larga do que profunda —  uma proporção análoga às distâncias dos corpos 
celestes (pp. 136 e s.), A  sua evidente estabilidade é explicada de uma nova 
maneira, o que representa um avanço radical sobre a ideia de Tales de que,/?a- 
íuava na água (ideia ressuscitada e modificada por Anaximenes, p. 156). 
É de supor que sejam os anéis dos corpos celestes, dos quais o do Sol í  y
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maior (125), aquilo em cujo centro está a Terra. Anaximaadro não se referia 
ao mundo como um todo, nem dizia que este estava no centro do Indefinido, 
embora tivesse, sem dúvida, aceitado esta hipótese, se a ideia se lhe tivesse apre
sentado. Em qualquer caso, Anaximandro afastou-se completamente da ideia 
popular de que a Terra devia estar apoiada em algo de concreto, de que devia 
ter «raízes»; a sua teoria do equilíbrio constituiu um brilhante salto para os 
domínios do matemático e do a p r io r i  —  salto que não teria sido tentado a 
dar, podemos nós sugerir, se a acção do vórtice tivesse sido empregada na 
sua cosmografia e estivesse, por assim dizer, ao seu alcance, para explicar a 
estabilidade da Terra, Sobre mais amplas implicações da teoria de Anaxi
mandro veja-se ainda KLahn, op. c it., 76-81.

(ii) Os corpos celestes

125 Hipólito Ref. I, 6, 4-5 tà  ôè a orça yívea&ai xvxlov tivqòç  <mo- 
xpif/évra rov xará xòv xóaptov jivqoç , neQiXrjfpêévxa ô’ vnò àégoç (cf. 1 21 ). 

èxnvoàç <¥ vnáq^ai, nóqovç xtvàç avÀáôeiç, xat)' ovç tpaíverat rà  ãaxga• 
ôiò noíí ènt>pgo.ooofiêvo)v xwv èxnvo&v ràç èxXshpeiç yíveofyai. xfjv ôè osXrj- 
vrjv noxè pÀv nArjQOVfiévrjV (paíveoêai noxè Ôè /ueiovpiévrjv naçà xfjv x&v 
TiÓQCDv èmtpQat-iv fj ãvoiÇiv. eivai ôè xòv xvy.lov rov rjkíov snraxateixoacaiXa- 
aíova <xfjç yrjç, óxrcoxcuôexajiXaoíova ôè ràv> xfjç oehjvqç, xai âvcorárco 
fxèv Eivai xòv fj/.iov, xaxcoxáxco ôè xovç xã>v ãjiXavãv aarêgurv k v k Xo v ç .

126 Écio II, 20, 1 ’ A va il/ m vôg oç {sc. xòv tfXióv (prjoi) xvxXov lãvai ôx ra txa ie i- 

xoaanXaaíova x fjç yrjç, ã(>ptaxeíq> XQoyjo nagajiX fja iov, xfjv âipíôa e / ov tu  

Koí/.Yjv. TtÀrjgr/ tt.voóç, x a rá  x i f iêg oç  èxcpaívovaav ô iá  oxo/mov xò  tzvq cocmeg 

ôtà m r jo z fjo o ç  av/.ov. (Cf. Écio li, 25, 1, D K  12 a  22, a propósito da Lua).

127 Écio II, 21, 1 sAvaÇífMvÔQOç (sc. qnpí) xòv pièv ijXtov iaov elvm 
rfj yfj, xòv ôè xvy.lov àcp ofi vrjv ixnvorjv ê%ei xai wp ov TzeoifépETai êitxa- 
xaietxooanXaaúo xfjç yrjç.

128 Écio íí, 16, 5 ’AvaÇípiavÔQOç vnò xwv xvxAmv xai xwv arpairxov èy 
mv êxaoroç péfirjxe rpéoEofku (sc. xovç ãarêgaç cprjaív).

125 Os corpos celestes nascem como círculos de fogo separados do fogo 
do mundo, e cercados de ar. Há respiradouros, determinadas aberturas 
como as da flauta, aos quais aparecem os corpos celestes; consequente
mente, os eclipses dão-se, quando os respiradouros são obstruídos. 
A Lua é vista ora a aumentar, ora a diminuir consoante a obstrução 
ou abertura dos canais. O círculo do Sol é 27 vezes maior do que 

a Terra, o du Luu 1H vc/cs o Sol 6 o mais alto, e os círculos 

das cstrplas lixas silo os nmi» baixo*,
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126 Anaximandro [diz que o Sol] é um círculo 28 vezes maior do que a 
Terra, como a roda de um carro com o aro oco e cheio de fogo, e que 
deixa ver o fogo num dado ponto, através de uma abertura, como se fosse 
através da tubuladura de um fole.
127 Anaximandro [diz] que o Sol é igual à Terra, mas que o seu círculo, 
no qual tem o seu respiradouro e pelo qual é levado em redor, é 27 vezes 
maior do que a Terra.
128 Anaximandro [diz que os corpos celestes] são transportados pelos 
círculos e esferas em que cada um deles se desloca.

O Sol e a Lua são duas aberturas em anéis sólidos e separados como 
os aros das rodas de um carro. Estes anéis constam de fogo cercado de ar 
(considerado como bruma capaz de provocar ocultação), e da única aber
tura de cada um deles emerge o fogo como o ar da tubuladura de um fole; 
os símiles das rodas do carro e do fole derivam, talvez, do próprio Anaxi
mandro. Os eclipses e as fases da Lua são devidos a uma total ou parcial 
obstrução da abertura; como é típico, nenhum motivo é apresentado para 
esta obstrução. A  abertura do Sol tem (provavelmente) as mesmas dimen
sões da superfície da Terra (127) —  opinião digna de nota que foi contra
ditada por Heraclito no fr. 3; o diâmetro da sua roda é vinte e sete vezes 
maior do que esta (vinte e oito vezes em 126) A  roda da Lua é dezanove 
vezes o diâmetro da Terra à largura (ou, provavelmente, dezoito); a evi
dente lacuna do excerto 125 foi preenchida, na esteira de Écio ii, 25, 1, 
que dá a informação correspondente a 126 a respeito da Lua, acrescen
tando apenas que os círculos do Sol e da Lua estão em posição oblíqua. As 
iodas das estrelas (sobre elas veja-se mais adiante), se bem que nada se nos 
diga a esse respeito, eram provavelmente nove (ou dez) vezes o diâmetro da 
Terra, e as que se encontravam mais próximo dela (125 fin.). Deste modo, 
Anaximandro deu à estrutura do mundo uma base matemática, ao desen
volver a hipótese (que já encontrámos em Homero e Hesíodo, cf. 1 e comen
tário) de que ela é ordenada —  ainda então por uma forma grosseiramente 
quantificável —  e determinável. É possível que esta sua ideia das distâncias 
proporcionais tenha exercido influência em Pitágoras.

1 Este número maior (28*) não pode representar a distância desde os 
limites exteriores, opostos aos interiores, do circulo celeste, se se tiverem em vista 
os diâmetros; porquanto 2 unidades, e não 1, deviam então ser acrescentadas ao 
múltiplo, para dar 29x. Se se tivesse em vista o raio e não o diâmetro, os números 
dados concordariam: mas a frase «o  círculo do Sol é vinte e sete vezes o da Terra» 
(125, 126) —  cuja «largura» é especificada em 122 —  dá claramente a entender que 
é de facto do diâmetro que se trata. Nesse caso, o número maior podia representar
o diâmetro de um ao outro bordo exteriores, e o menor, o dillmolro medido a par
tir de pontos intermédios entre os bordos exterior e interior do nr«' de nr proprl*-
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mente dito —  supondo, o que parece razoável, que o aro tem a espessura de um 
diâmetro terrestre.

A  referência às estrelas apresenta certas dificuldades. (a) O excerto 125 firt, 
menciona as estrelas fixas como sendo as que estão mais perto da Terra. 
É possível que, como pensava Diels, haja uma outra lacuna neste ponto e que 
os planetas fossem também mencionados. Que as estrelas fixas e os planetas 
estavam à mesma distância da Terra é, talvez, o que dá a entender Écio u, 
15, 6 (D K  12 a 18), e é o que sugere a série de distâncias proporcionais:
1 (diâmetro da Terra) —  x  —  18 (anel da Lua) —  27 (anel do Sol), Aqui o x, 
a distância que falta, deve ser a das estrelas e dos planetas: e tem que ser 9, 
para se ajustar à série, e não há outro número disponível que permita fixar 
uma distância diferente para as estrelas e os planetas. (b) No excerto 128 
mencionam-se não só os círculos como ainda as esferas das estrelas (ao 
passo que 125 fala de um círculo de estrelas no início, e de círculos no 
final). Os dois trechos são incompatíveis; possivelmente o que se tinha em 
vista era uma esfera para as estrelas fixas, e anéis para os planetas. Mas 
uma tal hipótese é inconciliável com o argumento, segundo o qual as estrelas 
fixas e os planetas devem estar à mesma distância da Terra; pois, nesse caso, 
não haveria espaço para uma esfera e para os anéis. N a  realidade, uma 
esfera, apesar de ser a mais simples explicação para as estrelas fixas, é 
inadmissível: a descrição cosmogónica (121) mostrou que uma bola de fogo se 
desfez, ou se separou da bruma que rodeia a Terra, e foi então encerrada 
em círculos (de ar-bruma, como é óbvio) que formaram o Sol, a Lua e as 
estrelas. Não há a mínima possibilidade, e muito menos qualquer referência, 
de uma parte da esfera de chamas se manter como esfera depois de se ter sepa
rado. Assim, devemos partir do princípio de que cada estrela, incluindo os 
planetas, tem o seu próprio círculo: estes círculos são iguais em diâmetro e 
estão inclinados em um sem-número de planos diferentes. Não obscurecem o 
Sol e a Lua (cf. e.g. Homero //. xx, 444 e ss.; xxi, 549). Se o seu centro for 
o mesmo que o da Terra, as estrelas circumpolares (que não têm ocaso) são 
inexplicáveis —  como o seriam mesmo por intermédio de uma esfera; e, 
contudo, se os seus centros estivessem a diferentes distâncias acima e abaixo 
do eixo da Terra, o que podia explicar o facto de algumas estrelas não terem 
ocaso, seria natural que quebrassem o equilíbrio descrito em 123 e 124. 
Provavelmente, Anaximandro não pensou nestas dificuldades. O movimento 
do Sol na eclíptica, a declinação da Lua, e o curso errante dos planetas eram 
provavelmente atribuídos ao vento (veja-se 132); os movimentos na direcção 
cste-oeste eram devidos à rotação dos círculos (cf. (pêgeaêai em 128) nos pla
nos das suas circunferências.

li bem claro que muito da astronomia de Anaximandro é especulativa 
e uprlorfsticíi o que nfío quer ili/er que seja exactamente mística ou poética
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(veja-se Kahn, op. cit., 94 e s.). Pelo contrário, a simetria do universo, que 
já era admitida em Homero e Hesíodo, é mais desenvolvida, torna-se mais 
precisa e apresenta uma relação mais estreita com a observação ‘senso comum’ 
de um género um tanto incompleto e casual.

(iii) Fenómenos meteorológicos

129 Hipólito Ref. I, 6, 7 âvêfiovç Ôè yiveofiai xcõv Xsnroxáxcav òxfm v xov 
âéçoç ãjioxQivofiévwv uai ãrav â^goiaêwai xivovfiévtov, vexovç ôè êx xfjç 
âxfiíôoç xfjç èx xã>v vqf rjAiov âvaôiôo/uévrjç' ãaxgaTiàç ôè õxav âvsfioç èxmn- 
ra>v ôiiaxq. xàç vs<pêXaç t.

1 êx rfjç àzfiíÔoç —  dvaôiôo/iévrjç Cedreno; os mss. dão uma leitura mani
festamente corrupta (D K  1 p. 84 n.) que implica, se uma tal conclusão é possível, 
que a exalação provém da terra. Uma exalação dupla foi também atribuída a Hera- 
cjito (p. 209 n. 1); tratava-se provavelmente de uma subtileza por parte de Aristóteles. 
Cedreno (séc. x i d.C.) é por vezes correcto: e.g. o seu èxmmtov em 129 está certo, 
como mostra 130, ao contrário de í /ij iIttcíúv dado pelos manuscritos.

130 Ecio i i i , 3, 1-2 (tisoi pgovxãv àoxoajiãv xepavvãv nprjoxijgtov xs xal 
xvtpcóvcDv.) ’Ava^ífiavÒQoç êx xov Tivev/xaxoç xavxi návxa av/ifíalveir õxav 
yào jT.s.QÚrjfpíièv vêtpsi 7ia%el fhaaá/uevov èxTtéari xfj Xsjixoueoeía xai xov- 
<póxrjxi, xóxs rj [ièv $fj£iç xòv ipótpov, fj Ôè 0m.ax.oXrj nagà xr]v fieXavíav xov 
vétpovç xóv ôiavyaa/iòv cuioxeXet

131 Séneca Qu. Nat. u, 18 Anaximandrus omnia ad spiritum rettulit: 
tonitrua, inquit, sunt nubis ictae sonus ... (veja-se D K  12 a 23).

129 Os ventos produzem-se, quando os vapores mais subtis do ar se 
separam e quando são postos em movimento por congregação; a chuva 
resulta da exalação que se eleva das coisas que estão ao sol, e o relâm
pago origina-se sempre que o vento se desencadeia e fende as nuvens.
130 (Acerca dos trovões, relâmpagos, raios, redemoinhos e tufões). 
Anaximandro diz que todos estes fenómenos acontecem como resultado 
do vento: pois, sempre que este é encerrado numa nuvem densa e depois 
irrompe para fora dela à força, graças à sua subtileza e leveza, então o 
rebentamento produz o estrondo, ao passo que a fenda em contraste 
com o negrume da nuvem produz o clarão.
131 Anaximandro referia todas as coisas ao vento: o trovão, disse ele, 
é o ruído da nuvem percutida ...

Estes passos sugerem que Anaximandro partilhou, e esteve, tnlvcz, em 
grande parte na origem, da maneira jónica, mais ou menos pudrfin, dc oxplicar
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os fenómenos meteorológicos (segundo o sentido que atribuímos à palavra). 
Os principais elementos deste esquema são o vento, a evaporação do mar, 
e as massas condensadas de vapor, que formam as nuvens. Todos os tes
temunhos a este respeito são, evidentemente, baseados em Teofrasto, sobre 
o qual podemos lançar a suspeita de nem sempre ter resistido à tentação 
de dar explicações «adequadas», onde nenhuma existia, de certos fenómenos 
naturais que, em sua opinião, interessariam a todos os Pré-Socráticos. 
A  explicação do vento em 129 (cf. também Écio ni, 7, 1, D K  12 a  24) é 
muito confusa; note-se que o vento é de certo modo devido à «separação» 
da parte mais subtil do ar. A  chuva é provocada pela condensação (prova
velmente) dos vapores húmidos evaporados pelo Sol; o vento dá origem 
à maior parte dos outros fenómenos (130, 131), incluindo, talvez, os movi
mentos em direcção ao norte e ao sul, do Sol e da Lua. O excerto 132, junta
mente com o 133, é ambíguo neste ponto —  podia ser a exalação (conforme 
pensa Kahn, op. cit., p. 66), em vez dos próprios ventos, a causa destes movi
mentos, embora 131 sugira que eram estes os que Aristóteles tinha em mente. 
A  importância conferida ao vento, como produto do ar, podia sugerir em 
qualquer caso uma fusão parcial com Anaxímenes; ambos deram a mesma 
explicação do relâmpago, mas num apêndice a 130 Anaxímenes diferen
cia-se de Anaximandro por ter citado um paralelo especial (os remos brilham 
na água; veja-se o excerto 158). Sobre este assunto e o § (iv), veja-se ainda a 
interessante discussão em Kahn, op. cit., 99-109. Na  p. 102, este A. sublinha 
o paralelo entre o fogo meteorológico do raio, emanente do vento, e o dos 
anéis celestes.

(iv) A terra está a secar

132 Aristóteles Meteor. B 1, 353 b 6 slvai yào rò  jzqwtov vyçòv ãnavra 
tòv TiEQÍ TTfV yfjv ránov, vnò òk rov rjXíov $T]Qaivófisvov rò  iuèv ôtarftíaav 
Tcvevjuara xai rgoTtàç rjXíov xai ceXrjvrjç tpaol noielv, rò  ôè Xeifpêèv 'dáhirro.v 
eivar ôiò xai êXárrco yívea&ai ÇrjQaivofiévrjv oiovrai xai réXoç éasaltai nore 
Ttãaav Çfjgáv ... Alexandre in Meteor. p. 67, 11 (D K  12 A 27) ... raórrjç 
rfjç ÔóÇrjç èyévero, ó ç  ujxoqei &eó(pQaaroç, ’AvaÇí/j,avÔQÓç re xai Aioyévrjç.

132 É que, em primeiro lugar, toda a área em redor da Terra é húmida, 
mas ao ser enxuta pelo Sol, a parte que é exalada produz os ventos e as 
revoluções do Sol e da Lua, segundo dizem, ao passo que a que fica é 
mar; por isso, pensam eles que o mar está efectivamente a diminuir 
devido ao facto de estar u Hccar, e que um dia acabará por ficar comple
tamente seco.,. desta opinllo foram Anaximandro c Diógenes, con
forme o relato de Teoliintto
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A  atribuição de Teofrasto referida por Alexandre (e confirmada por 
Écio ui, 16, 1) auxilia-nos na resolução do problema, embora se deva observar 
que o único nome mencionado por Aristóteles em ligação com a ideia do mar 
em vias de secar é o de Demócrito (M e teor. B 3, 356 b 10, D K  68 A 100). 
Aristóteles tinha referido previamente (M eteor. A  14, 352 a 17) que os que 
acreditavam em que o mar estava a secar foram influenciados por exemplos 
locais deste processo (facto que, podemos nós observar, era evidente, em 
Mileto, por alturas do século sexto); ele próprio os censurou pela sua falsa 
inferência, e chamou a atenção para o facto de noutros lugares o mar estar 
a ganhar terreno; além disso, havia longos períodos altemantes de seca e 
de inundação a que Aristóteles chamou «grande Verão» e «grande Inverno» 
num «grande ano»

1 Neste ponto, é possível que Aristóteles tenha particularmente em mira Demó
crito, que pensou que o  mar estava a secar e que o mundo teria um fim. Anaximandro, 
tal como Xenófanes, não precisava de ter pensado nestes termos; de facto, Aristóteles 
talvez tivesse estado a censurar, em Demócrito, a crença na teoria cíclica anterior. —  
É bem possível que haja uma referência especial a Anaximandro nas palavras de 
Aristóteles (Meteor. B 2, 355 a 22) «aqueles que d izem ... que, quando o universo 
em redor da Terra foi aquecido pelo Sol, o ar surgiu e todo o céu se expandiu ...» 
(cf. 121).

É claro que, se Anaximandro pensasse que um dia o mar havia de secar 
para sempre, isso seria uma séria traição ao princípio enunciado no fragmento 
que dele possuímos (110), a saber, que as coisas são punidas pela sua injustiça; 
pois a terra teria invadido o mar sem sofrer retribuição. Demais, embora só 
o mar seja mencionado, é razoável concluir que, uma vez que a chuva era 
explicada pela condensação dos vapores (129), a secagem do mar havia de 
conduzir à secagem de toda a terra. Mas será que toda a nossa interpretação 
do fragmento como uma afirmação da estabilidade cósmica esteja errada? 
Será possível que a secagem da terra seja o prelúdio da reabsorção no Inde
finido? Tal interpretação é impossível, visto que se a terra fosse destruída 
pela seca, tal acontecimento havia de, implicitamente, qualificar o próprio 
Indefinido como seco e ígneo, contradizendo assim a sua verdadeira natu
reza; e, demais, os argumentos extraídos do formulário do fragmento ainda 
se mantêm de pé. O princípio do fragmento podia, contudo, conservar-se, 
se a diminuição do mar fosse apenas uma parte de um processo cíclico: 
quando o mar seca por completo, começa um «grande Inverno» (para usar 
a expressão de Aristóteles, que pode bem ser derivada de teorias mais anti
gas), e eventualmente o outro extremo é atingido, quando toda a terra é 
inundada pelo mar e se transforma, talvez, em Iodo,

Que foi este o pensamento de Anaximandro, é o que resulta mais prova
velmente do facto de Xenófanes, outro Jónio precisamente de uma geraçíío
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posterior à de Anaximandro, ter admitido a existência de ciclos terrestres de 
seca e de transformação em lodo: vejam-se pp. 182 e ss. Xenófanes impres
sionou-se com os fósseis de vida vegetal e animal incrustados em rochas 
longe do mar, e deduziu que a terra fora outrora lama. Mas argumentou, 
não que o mar há-de secar ainda mais, mas que tudo se há-de transformar de 
novo em limo; os homens serão destruídos, mas então o ciclo continuará, 
a terra há-de secar, e os homens serão novamente produzidos. Também 
para Anaximandro, os homens nasceram, em última instância, do limo (133, 
135). O paralelismo não é completo, mas é extremamente aproximado: é 
possível que Xenófanes estivesse a corrigir ou a modificar as ideias de Ana
ximandro. Este estava, também, familiarizado com os grandes períodos 
lendários do fogo e do dilúvio, dos tempos de Faetonte e Deucalião; impres
sionado pelo recuo do mar em relação à linha costeira da Jónia, podia bem 
ter aplicado tais períodos a toda a história da Terra.

ZO O G O NIA  E ANTRO PO G O NIA

133 Ecio v, 19, 4 ’Ava&fMvdQOt; iv  vyg ip yevvrj&rjvai xa ngaixa faia 
(pXoioig n£Qts%6[isva dxav&mdeai, TtQofiaivovarjg tie xrjs ijhxlac, anofiatveiv 
fail to ^rjQ&tegov xal neQ iggijyvv/iivov xov cpAoiov in '  dMyov %q6vov fisxa- 
fiuovai.

134 Pseudoplutarco Strom. 2 i n  <pr)olv Sri xar a g x ef aXXoeidcbv C 0o>v 
o Sv&gamos eyevvrj&r], ix  rov xd jxev &Xka di iavxcHv tayv vi/i&r&ai, fidvov 
Ss rov av&Qfunov tioav/PovIov deio&ai xi&rjvfjaeoiQ' <5to xal xax' dg/ag ovx 
civ izoxe xoiovxov ovxa diaawdrjvau,.

135 Censorino de die nat. 4, 7 Anaximander Milesius videri sibi ex aqua 
terraque calefactis exortos esse sive pisces seu piscibus simillima animalia; 
in his homines concrevisse fetusque ad pubertatem intus retentos; tunc 
demum ruptis illis viros mulieresque qui iam se alere possent processisse.

136 Hipolito R e f I, 6, 6 xa de £qm yiveoftou <££  vygov>  e£aXfu£ofi£vov
[Diels, -6/ieva mss.] find rov rjMov' xov de dv&gconov e x e o f<wa> yeyovhai, 
ro v r io n  mwanhriaiov xax’ dgydz.

137 Plutarco Symp. viu, 7 3 0  E (DK. 12 a  3 0 )  bio xal asfjovxai (sc. Zvgoi) 
xdv Ix'Ovv <b<; djioyevfj xal &6vxqotpov, SmetxiaxsQov ’Ava£ifidvdgov <ptAooo- 
(pofivxe? otf ydg fa xoh; afixotg ixelvot; lyittQ xal dvihMjrovs, dXX fa lydvaiv  
tyyavia tku  tc) ngfoxov Av&(xbnovc dnotpalvexai xal xgatpdvrac, &aneq ol
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yaÀeol 1, xal yevofiévovç íxavovç êavrolç jiarr&bZv èxfifjvai rrjvixavTa wji 
yfjç /.afíéafku.

i yaXeoí de Empério, em vez do inaceitável nakaioí dos mss., é uma brilhante 
emenda baseada em outro passo de Plutarco, de so ll ait. 33, 982 a, onde se diz que
o tubarão produz um ovo, para depois alimentar a cria no seu próprio interior até 
que ela seja maior; Aristóteles tinha observado este facto em Hist. animalium Z  10, 
565 b 1. Mas a expressão «como os tubarões» pode bem ser uma observação paren
tética de Plutarco (note-se o caso: nominativo e não acusativo), que teve conheci
mento deles indirectamente através de Aristóteles; Plutarco referiu-se, naturalmente, 
aos tubarões como ilustração da ideia de Anaximandro.

133 Anaximandro disse que os primeiros seres vivos nasceram na humi
dade, envoltos em cascas espinhosas; e que, com o avanço da idade, 
se mudaram para a parte mais seca e que, depois de a casca ter estalado, 
levaram, por um curto espaço de tempo, um género de vida diferente.
134 Demais, ele diz que no começo o homem nasceu de seres de uma 
espécie diferente; porquanto os outros seres em breve se sustentam a si 
próprios, ao passo que só o homem carece de amamentação prolongada. 
Por esta razão, ele não teria sobrevivido, se tivesse sido esta a sua forma 
original.
135 Anaximandro de Mileto pensou que da água e da terra aquecidas 
surgiram ou peixes ou seres muito semelhantes aos peixes; entre estes se 
formou o homem, sob a forma de embrião retido dentro deles até à puber
dade; quando, por fim, os seres semelhantes a peixes se romperam, deles 
saíram os homens e as mulheres já capazes de se alimentarem.
136 Os seres vivos geraram-se da humidade evaporada pelo Sol. Ini
cialmente, o homem era semelhante a um outro animal —  isto é, ao peixe.
137 Por isso, eles [os Sírios] adoram também os peixes por serem de 
uma raça semelhante à sua e com a mesma alimentação. A  este respeito 
filosofam de forma mais adequada do que Anaximandro; porquanto este 
declara, não que os peixes e os homens foram gerados dentro dos mes
mos progenitores, mas que inicialmente os homens foram gerados no 
interior de peixes, e que depois de aí terem sido criados —  como os tuba
rões —  e de se terem tornado capazes de cuidar de si próprios, então 
saíram deles e ocuparam a terra.

É nisto que consiste, praticamente, toda a informação que temos acerca 
das evidentemente brilhantes conjecturas de Anaximandro sobre as origens 
da vida animal e humana. Os primeiros seres vivos nasceram do lodo (noutros 
lugares chamado IM ç) por acção do calor do Sol: foi esta a explicação que se 
tomou clássica, e até mesmo Aristóteles aceitou a geração espontânea cm 
tais casos. A  observação que se encontrava por detrás da teoria era Utlvez a
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das moscas-do-lodo e dos vermes-da-areia que abundam nos areais quentes à 
beira-mar. Contudo, os primeiros seres não eram desta espécie, mas estavam en
voltos por carapaças espinhosas —  como os ouriços-do-mar, sugeriu Cornford. 
Écio (133) parece registar informações especiais acerca destes primeiros seres, 
que provavelmente foram anteriores aos seres semelhantes a peixes em que 
os homens foram criados, O emprego de <plotóç, neste ponto, lembra-nos o 
símile da casca de árvore da explicação cosmogónica (121); tanto a bola de 
chamas como a casca espinhosa se separavam, em toda a volta, do núcleo 
(aqui TiEQt- e não ânoQQrjyvvo&ai).

O significado das palavras finais de 133 é controverso; mas pera- em 
novos compostos do grego tardio implica habitualmente uma mudança, mais 
do que uma sucessão, e o sentido é provavelmente que os seres, saídos das suas 
cascas, levaram depois uma vida diferente (i.e. em terra) durante um curto 
espaço de tempo. É possível que Anaximandro tivesse alguma ideia das difi
culdades de adaptação ao meio Tal facto não seria mais para surpreender 
do que a sua inteligente observação de que o homem (com uma gestação 
de nove meses e a necessidade de assistência durante vários anos) não 
podia ter sobrevivido nas condições primitivas sem uma protecção de qual
quer espécie. Estas reflexões levaram à conjectura de que o homem foi 
criado numa espécie de peixe —  provavelmente porque a Terra era originaria
mente húmida, e os primeiros seres eram marinhos.

1 Kahn, op. cit., 60, talvez tenha razão ao afirmar que uma vida curta era a
consequência do seu difícil modo de nascimento.

É de Anaximandro a primeira tentativa, de que temos conhecimento, 
para explicar racionalmente a origem do homem, e bem assim a do mundo. 
Além disso, os princípios gerais do desenvolvimento do nascimento são 
semelhantes (veja-se, em particular, 121): a humidade é contida num invó
lucro semelhante à casca das árvores, e o calor causa, de certo modo, uma 
expansão ou explosão da casca e a libertação de uma forma completada no 
seu interior. Nem todos os sucessores de Anaximandro se preocuparam com 
a história do homem (os seus interesses iam antes para a sua condição actual), 
e nenhum o ultrapassou no ponderado engenho das suas teorias. Apesar de 
incompletas, as nossas fontes mostram que a explicação da natureza dada 
por Anaximandro, embora se encontre entre as mais antigas, foi uma das 
de mais amplo alcance e a mais imaginativa de todas.



CAPÍTULO  IV  

ANAXÍMENES DE MILETO

D ATA, V ID A E L IV R O

138 Diógenes Laércio li, 3 ’AvaÇifiévqç EvQvaxpáxov M iM joioç jfxovoev 
’Ava^iuávÒQOv, ènoi âè xal IIaofj,svíÔQV cpoujlv âxovaat avxóv. ofiroç àfjyrjv 
âé.oa sins xal tô ãjzetoot*. xivela&ai ôs xà ãaxga ov% vnò yijv ò.XXà tisqI yfjv. 
xé%ç7]Taí ts XéÇsi 5Iáô i ãn/.fj xal aaz£QÍrra>. xal yeyévtjrai fisv, xa§á rprjatv 
’AnoXkòôojooç, tzbqI xrjv ZáQÒecov ãkoaiv, sreXevxrjas Ôè xfj sÇrjxoorfj ZQÍxrj 
ôXvfimáôi (528-525 a.C.).

138 Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrato, foi discípulo de Anaxi
mandro; alguns há que afirmam que foi também discípulo de Parménides. 
Disse ele que o princípio material era o ar e o infinito; e que os astros 
se movem, não por baixo da Terra, mas em redor dela. Empregou a língua 
iónica, por forma simples e concisa. Segundo afirma Apolodoro, encon
trava-se em actividade por ocasião da tomada de Sardes, e morreu na 
63.a Olimpíada.

Podemos pôr em dúvida, se a tradição cronográfica tinha um maior 
conhecimento sobre a data de Anaxímenes do que o que nos conta Teo- 
frasto (140), isto é, que ele foi companheiro de Anaximandro. Os autores de 
sucessões haviam de situá-lo na geração de filósofos a seguir a Anaximandro, e 
Eratóstenes, seguido por Apolodoro, escolheria um ano-época conveniente 
para a sua acme, i.e., a idade de quarenta anos. O ano-época escolhido foi, 
evidentemente, o da tomada de Sardes por Ciro, 546/5 a.C. ( =  01. 58, 3; 
Hipólito Ref. i, 7, 9, D K  13 A 7, situou o acontecimento na 01. 58, 1, a 
mesma na Suda, 13 a 2). Tal facto coloca o seu nascimento por alturas 
da acme de Tales, a sua morte cerca da idade comummente escolhida de ses
senta anos, e fá-lo vinte e quatro anos mais novo que Anaximandro. Tudo 
isto é absolutamente hipotético; mas, com base no seu pensamento, pode
mos aceitar o que se nos afigura verosímil: que Anaxímenes era mais novo do
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que Anaxímandro; embora a sua vida activa dificilmente possa ter conti
nuado pelo século quinto adentro (Mileto foi destruída em 494 a.C.) V

1, Os mss. de Diógenes, no fragmento 138, invertem a posição de negi -zr/v 
£dgôsú)v ãXwaiv e tfj iÇrixoozfj óXvfimáõi. Diels fez a emenda (conforme aqui se
encontra impressa). G. B. Kerferd chama a atenção (Mus. Helvet. 1J (1954), 117 e ss.) 
para o  facto de, no caso de a tomada de Sardes ser a de 498 a.C., e yiyévijto.i, significar 
«nasceu» (como de certo pode, e talvez deva significar), em vez de «floresceu», então
o texto do ms. podia estar correcto, se Anaxímenes tiver morrido com a idade de 30 
anos ou menos. Mas, não é de admitir que Apolodoro tivesse ignorado a ligação, 
referida por Teofrasto, entre Anaxímenes e Anaxímandro (que, segundo Apolodoro, 
morreu por volta de 528); ou que tivesse usado como épocas de referência duas toma
das de Sardes distintas (é à de 546/5 que eie certamente se refere). Além disso, 
Hipólito (D K  13 a  7) confirma um floruit em 546/5 ou em data aproximada.

Acerca da vida de Anaxímenes e das suas actividades práticas quase 
nada sabemos (cf. n. na p. 103). Contudo, graças à observação de carácter 
estilístico expressa em 138, é evidente que ele escreveu um livro, uma parte do 
qual, pelo menos, deve ter sido do conhecimento de Teofrasto, de quem prova
velmente emana a crítica. O iónico «simples e conciso» pode ser posto em 
contraste com a «terminologia assaz poética» de Anaxímandro (110).

O  AR EM  ANAXÍM ENES

(i) O ar é a substância originadora e a form a básica da matéria; muda 
por condensação e rarefacção

139 Aristóteles Met. a 3, 984 a 5 ’Avaijiftévrjç ôè àêqa m l Aioyévrjç 
jiqótsqov vôaxoç m i fiáXiar àoyjjv rid-éaai xmv ánXmv mojiáxmv.

140 Teofrasto ap. Simpiicium in Phys. 24, 26 ’AvaÇifiévqç ôè EègvarQárov 
M ih ]a ioç, êxáíQoç ysyovòjç ’Avai-ifjiávÒQOv, píav fièv m l  avxòç xrjv vjcoxet- 
jiéwjv ifvaiv xai obieiQÓv (prjaiv moneq êxetvoç, ovx àógioxov ôè mamo èxeívoç 
ãXXà mQiOfiévrjv, âéça Xèymv avrr/v Ôn<pÉQEiv ôè (j.avóxr]xi xai nvxvórrjxi 
xará xàç ovaíaç. xai áçatovjuevov juèv nvg yívea&ai, nvxvovp,evov ôè ãvefj,ov, 
elxa vé<poç, sri ôè fiãXXov iiôojq, eira yfjv, eira Xídovç, xà ôè ãXXa êx xaóxcov. 
xívrjaiv Ôè xai otxoç àíôiov Ttoiet, Ôi fjv xai xrjv fie.ra(joXJ]V yívsa&cu.

141 Hipólito Ref. I, 7, 1 ’ AvaÇiuévrjÇ ... àèqa ãneiqov ê<pr] xfjv âçx^lv 
slvat, é£ ao rà yivófieva xai xà yeyovóxa xai xà èaófxeva xai fteoúç m i &eta 
yívea&ai, rà Ôè Xomà èx rmv rovrov ànoyóvmv. (2) xà ôè t.lôoç rnv áéçoç 
roíovxov ôrav [ièv óuaXcóraroi fj, fíy>n ãòr/Xov, òtjÂomfhu ôè r<J> yv%Q (7> xai
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tiJj §EQfjLÍò jcal T(p voxeqcõ xat x ã> xtvov/tÉvfi). xivétoftai òk àsí’ ov yág jusxa- 

(jáÁAEtc Saa //exo.(iá/,Xei, eí urj xivolxo. (3) nvxvovfievov yò.q uai ãqaiovfj,evov 

òiátponov (paívw&cw õxav yàq eíç xò agaioXEgov òiaxyftfj, tcvq yíveo&at, âvé- 

[j,ovç ôè náXiv eivai àêgn mmvoúuEVOV, ê£ àégoç <Ôè> vécpoç ànoxe/.elad-ai 

xarà  xrjv mXrjaiv, f.xi òè uãXXav -tfÔojo, ènl nXeXov nvxvax&évxa yfjv xa l eIç 

xò [lá h a x a  nvxvóxaxov H õ o v ç . ÕMxe, xà y.vnimxaxa xfjç yevéasm ç èvavxía  

eivai, §EQfióv XE xal ifvyqóv.

139 Anaxímenes e Diógenes fazem do ar, e não da água, o princípio 
material entre os demais corpos simples.
140 Anaxímenes de Mileto, filho de F. uris trato, que foi companheiro de 
Anaximandro, diz ainda, tal como este, que a natureza subjacente é 
una e infinita, mas não indefinida, como afirmou Anaximandro, mas defi
nida, porquanto a identifica com o ar; e que ela difere na sua natureza 
substancial pelo grau de rarefacção e de densidade. Ao tornar-se mais 
subtil transforma-se em fogo, ao tornar-se mais densa transforma-se em 
vento, depois em nuvem, depois (quando ainda mais densa) em água, 
depois em terra, depois em pedras; e tudo o mais provém destas substân
cias. Ele admite também o movimento perpétuo, e que é também através 
dele que se verifica a mudança.
141 Anaxímenes ... disse que o ar infinito era o princípio, do qual pro
vêm todas as coisas que estão a gerar-se, e que existem, e que hão-de 
existir, e os deuses e as coisas divinas, e o resto proveniente dos seres por 
ele produzidos. A  forma do ar é a seguinte: quando ele é muito igual, 
é invisível à vista, mas é revelado pelo frio e pelo calor e pela humidade 
e pelo movimento. O ar está sempre em movimento: é que as coisas 
que mudam, não mudam a menos que haja movimento. Com o aumento 
da densidade ou da rarefacção, o ar toma diferentes aspectos; pois, quando 
se dissolve no que é mais subtil, toma-se fogo, ao passo que os ventos são, 
por sua vez, ar condensado, e a nuvem é produzida a partir do ar por 
compressão. Quando se condensa ainda mais, produz-se a água; com 
um maior grau de condensação produz-se a terra, e quando condensado 
ao mais alto grau, as pedras. Donde resulta que os componentes com 
maior influência na geração são contrários, a saber, o calor e o frio.

O trecho 139, juntamente com 150 e 159, é tudo quanto Aristóteles 
tinha a dizer, expressamente, acerca de Anaxímenes, e a nossa tradição 
depende de Teofrasto, que, segundo Diógenes Laércio v, 42, escreveu, 
sobre ele, uma monografia especial (veja-se p. xv e s.). Simplício dá-nos, 
cm 140, uma curta versão do que Teofrasto disse acerca do princípio 
material. No presente caso, a versão de Hipólito é mui* longa que a de 

Simplício; mas o exame de 141 mostra que ta) facto i  devido principalmente
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a um desenvolvimento verboso do assunto e a uma interpretação adiciona! 
(nem sempre da autoria de Teofrasto). Contudo, o vocábulo TiíXrjaiç 
(mXela&m), «compressão», respeitante à condensação do ar, encontra-se 
também no resumo do Pseudoplutarco (148) e provém, provavelmente, de 
Teofrasto; tratava-se de um termo comum no século quarto e não é for
çoso que tenha sido usado nesta forma pelo próprio Anaxímenes, contraria
mente ao que Diels e outros afirmam.

Para Anaxímenes, a substância originadora era explicitamente a forma 
básica da matéria do mundo diferenciado, visto ele ter concebido um processo 
segundo o qual essa substância podia converter-se noutros componentes 
do mundo, como mar ou terra, sem perder a sua própria natureza. Tratava-se 
simplesmente da sua condensação ou rarefacção —  isto é, da alteração da 
sua aparência conforme a quantidade que dela havia num determinado 
lugar. Esta ideia ia ao encontro da objecção que Anaximandro pode bem 
ter sentido contra a água de Tales (105 e pp. 112 e s.), e que o encorajou 
a postular uma matéria originadora indefinida. Para Anaxímenes, o ar era, 
também, indefinidamente vasto em extensão —  rodeava todas as coisas 
(108 e 160), e foi, assim, descrito como ãneigov, infinito, por Teofrasto. 
O que ele entendia exactamente por ar, é discutível. <h)p em Homero, e 
por vezes na prosa jónica tardia, significava «bruma», algo de visível e que 
produzia obscuridade; e a cosmogonia de Anaximandro incluía uma bruma 
húmida, parte da qual congelou para formar uma espécie lodosa de terra 
(pp. 133 e 142 e s.). Anaxímenes disse provavelmente (160) que todas as coisas 
estavam rodeadas de nrev/na xai mjç, «vento (ou sopro) e ar», e que a alma 
estava aparentada com este ar; o que sugere que para ele âijg não era bruma, 
mas, como supunha Hipólito, em 141, o ar atmosférico invisível. Isto é con
firmado pelo facto de eíe ter manifestamente descrito os ventos como uma 
forma de ar ligeiramente condensada (140, 141).

Ora, em Heraclito, o ar atmosférico não foi certamente considerado como 
um componente do mundo (e.g. 218), e foi preciso que Anaxágoras pusesse 
em evidência (470) a sua substancialidade —  isto é, a sua corporalidade. 
Afigura-se-nos, pois, que Anaxímenes como que supôs simplesmente que uma 
parte, pelo menos, do ar atmosférico era substancial e, decerto, a forma 
básica da substância; contudo, não forneceu nenhuma demonstração, digna 
de nota, da sua substancialidade, capaz de convencer os seus sucessores 
imediatos. Uma tal hipótese seria verdadeiramente notável; se bem que 
força é recordar que Tzvev/ua, no sentido de sopro, era certamente considerado 
como existente, apesar de invisível. Não era, no entanto, totalmente imper
ceptível; a sua presença era revelada por propriedades tangíveis —  segundo 
as palavras de Hipólito, pelo «frio e calor e humidade e movimento». Em 
certos casos, não é por nenhum destes meios que o ar atmosférico se nos 
revela.
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As principais formas assumidas pelo ar, como resultado da sua conden
sação e rarefacção, foram esboçadas por Teofrasto. Essas formas são suficien
temente evidentes, e baseavam-se claramente na observação dos processos 
naturais —  a chuva proveniente das nuvens, a aparente condensação da água 
em terra, a evaporação, e assim por diante. Todos os Pré-Socráticos acei
taram tais mudanças: mas Anaxímenes foi o único que as explicou exclusiva
mente em função da densidade de um único ingrediente Pode perguntar-se 

por que motivo o ar foi especificado como forma normal ou básica da 
matéria; do ponto de vista da transformação natural dentro do mundo, a 

água podia, igualmente, ser o elemento fundamental e o ar uma variante 
rarefeita. A  julgar por 160 (pp. 161 e ss.), onde o ar cósmico é comparado 

ao 31 vEíjfta ou sopro, que é tradicionalmente concebido como alma-alento ou 
yvxy que dá vida, parece que Anaxímenes considerava o ar como alento do 
mundo, e por isso como sua origem imorredoura, e consequentemente divina; 
veja-se também p. 164. Além disso, pode ter-lhe parecido que o ar possuía 

algumas das qualidades indefinidas da matéria originadora de Anaximandro 
(por não estar naturalmente caracterizado por qualquer contrário particular); 
para mais, tinha a vantagem de ocupar uma vasta região do mundo desen
volvido. Anaxímenes parece, à primeira vista, ter abandonado o princípio 
da oposição geral no mundo (que em breve iria ser ressuscitado por 
Heraclito, numa forma mais ao estilo de Anaximandro, embora com algumas 
modificações), e deste modo ter-se mesmo libertado dos motivos metafó
ricos, da injustiça e da retribuição, no tocante à transformação natural. 
Contudo, um par de contrários, o raro e o denso, adquiriu um novo e espe
cial significado, e podia legitimamente argumentar-se que todas as mudanças 

se devem às suas mútuas reacções: veja-se mais adiante p. 151 e s. Além 

disso, não há dúvida alguma de que Anaxímenes partilhou da hipótese de 
Tales, segundo a qual a matéria estava de certo modo viva, o que seria 

confirmado pela constante mobilidade do ar —  especialmente se este só fosse 
aceite como ar, quando era perceptível. Teofrasto reduziu, como de costume, 
estas hipóteses à fórmula do «movimento perpétuo», acrescentando que todu 
a mudança dependia deste movimento.

1 Cf. 142 Simplfcio in Phys. 149, 32 éni yàq xovrov (sc. Avagijuévov) fiAvov 

&Eá<pQaoToç iv  t fj 'Taronla  tjjv fiávmaiv eiQr/xe xai mhivcooiv, ôfjj.ov ôè wç xal nl 
SáXoi Tf] uavÓTrjTi uai nvxvóxrjxi è%QcovTo. ( É  que só a seu respeito [ de AnaxímenesJ 

falou Teofrasto, na História, de rarefacção e condensação, mas é evidente que também 

outros utilizaram essas duas noções. )  N ã o  há dificuldade alguma neste ponto (nem 

necessidade de expedientes drásticos, como a  suposição de que ftóvov significa ngwTov) 
«o s  outros» (e.g. H ípaso e Heraclito em  D K  22 a  5) foram  vagamente descritos por 

Teofrasto como fazendo uso da condensação, mas somente Anaxímenes usou expll 

cilnmento o  raro e o denso com o parte essencial da sua teoria. Simplício, portanio, 
iillo compreendeu muito bem o comentário de Teofrasto sobre Anaxímenes.
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Parece que, segundo Teofrasto («as restantes coisas provenientes des
tas» cm 140. fin., também numa paráfrase vaga e inexacta em 141 in it.; 
cf. Cícero Acad. pr. a, 37, 118, D K  13 A 9), Anaximenes não pensava que 
cada espécie de substância natural pudesse ser explicada como uma forma 
directa de ar, mas que havia certas formas básicas (fogo, ar, vento, nuvem, 
água, terra, pedra) das quais se compunham as outras espécies. Se isto é 
verdade, é importante, porquanto faz de Anaximenes o pioneiro da ideia 
de que há elementos a partir dos quais são compostos outros objectos 
—  ideia que Empedocles foi o primeiro a expor formalmente. Contudo, 
parece discutível, se esta interpretação é justificada. Não há qualquer outra 
prova de que alguém, antes de Empédocles, tenha tentado dar uma expli
cação pormenorizada de qualquer substância, a não ser as principais substân
cias cósmicas; mas tendo inventado um processo para explicar a diversidade, 
Anaximenes estava mais dentro das características dos Milésios ao ter ade
rido a ele; e Teofrasto tinha tendência para acrescentar a uma lista especí
fica sínteses generalizadas precisamente como esta, muitas vezes ligeiramente 
enganosas 1. Contudo, a dificuldade em que o ar se convertesse em rochas 
ou em matas de mirtos pôde ter surpreendido, de facto, Anaximenes e ter-lhe 
sugerido as vantagens da mistura como um mecanismo adicional (veja-se 
Guthrie, H G P  I, 122 e s.). Em qualquer caso, J. Barnes tem razão, quando 
rejeita a ideia de que Anaximenes fosse um «Boyle pré-socrático» e a sua 
física «fundamentalmente quantitativa» (op. cit., I, 45 e s.).

1 Uma outra interpretação certamente mais falsa é a que faz de Anaxime
nes o  precursor do atomismo. Não é possível que ele tenha concebido a matéria 
como contínua, argumenta-se; por isso, uma vez que pode haver, no mesmo espaço, 
uma porção maior ou menor dela, essa matéria deve ter sido composta de partículas 
que podem ser mais ou menos densamente concentradas. Mas parece pouco pro
vável que alguém antes de Heraclito se importasse com a constituição formal- da 
matéria, ou com o que estava precisamente implicado na condensação, que podia 
ser simplesmente uma descrição objectiva de certos processos observados.

(ii) O quente e o fr io  são devidos a rarefacção e condensação

143 Plutarco de prim. frig , 7, 947 F (D K  13 b 1) ... r) im&ánsQ ’Ava- 
Çt,/j,évr)ç ô tiaXaiòç q>sro, jxr)re rò  >pv/()uv èv ovaía fiijrs tò fisp/xóv ànoXsí- 
Tr.couev. àX/.à ná&fj xoivà rfjç vXíjç èmyiyváfjiBva. ralç uero.fioÀalç' rò yàq 
ovfj rsXXópe.vov avrfjt; m l  nvKVovfjísvov ipvy/jòv sívaí <jorjoi, rò  Ô’ âQaiòv >tal 
rò  '/aXaqov' (oflrco ttxoç ava/iáaaç xaí rã> gripari) ‘üaouóv. oflev oim ãnsi- 
xórcoç Xéysa&m rò  xai Deopò. ròv ãvdotojiov m  rov arópatoç xcã ipvyoò. 
jj.edtévai' ipv%erai yàg fj nvorj meaêelaa xal nvxvca&elaa role yjJXsaiv, àvet- 
fiêvov rov aró/xaroç èrnilnrovaa ylyvsrai fteç/AÒv vtti] /taviUtjio.,. tüüto
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/.lèv ovv àyvór)/j,a noieím t rov ãvòoòc o ’AçiaroxéXrjç ... (Cf. Problemata 34, 
7, 964 a 10).

143 ... ou como o velho Anaximenes pensava, não deixemos nem o frio 
nem o quente como pertencentes à substância, mas como disposições 
comuns da matéria que sobrevêm às mudanças; é que ele afirma que a 
matéria, que é comprimida e condensada, é fria, ao passo que a que é 
rara e «frouxa» (ele emprega precisamente esta palavra), é quente. Por 
consequência, disse ele, não é despropositado o dito de que o homem exala 
da boca calor e frio: pois o hálito é arrefecido ao ser comprimido e 
condensado pelos lábios, mas, quando a boca é afrouxada, o hálito 
escapa-se e torna-se quente devido à rarefacção. Aristóteles atribui esta 
teoria à ignorância do nosso homem f.sr. de Anaximenes] ...

Plutarco, segundo parece, teve acesso à citação autêntica de Anaximenes: 
a palavra /cdaQÓç, «frouxo», pelo menos, é apresentada claramente como 
sendo dele, e não há razão para duvidar do facto. Possivelmente, Plutarco 
depende de um passo perdido de Aristóteles; o passo dos Problemas aristo- 
téllcos discute o fenómeno do modo sugerido na continuação de 143, mas 
sem nomear Anaximenes. O exemplo do hálito foi evidentemente citado por 
Anaximenes como prova de que a rarefacção e a condensação do ar podem 
produzir, não meramente variações evidentes como as de duro e mole, de 
espesso e delgado, mas uma variação de calor e de frio que, segundo parece, 
pouco tem que ver directamente com densidade. Com base nesta única prova, 
poder-se-ia esperar que o exemplo fizesse parte de um argumento, a saber, 
que a condensação e a rarefacção podem produzir alterações totalmente 
inesperadas, e que, deste modo, pudessem ser responsáveis por toda a espé
cie de diversidades.

Contudo, Hipólito, em 141, sugere que o calor e o frio desempenham 
um papel vital na geração: por outras palavras, Anaximenes continuava 
a atribuir especial importância às substâncias cosmogónicas principais de 
Anaximandro, a substância quente e a substância fria. Não há qualquer 
referência a isto no excerto de Teofrasto citado por Simplício (140), mas 
é improvável que Hipólito, ou a sua fonte imediata, seja inteiramente res
ponsável por essa sugestão. Não obstante, é difícil ver como estas substâncias 
contrárias podiam ser básicas no esquema ôntico de Anaximenes, e afi
gura-se muito provável que Teofrasto, ao ver que era dada certa proemi
nência ao calor e ao frio em Anaximenes, sugerisse que elas eram para este, 
como o eram para Aristóteles e para o próprio Teofrasto, um dos elementos 
essenciais da yéveaiç. (Os corpos simples dos Peripatéticos eram compostos 
dc mntériu primordial constituída tanto pelo calor ou pelo frio, como pela 
humidade ou pelo sccuru). Esta interpretação é anacrónica, c deixa-nos
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em liberdade para aceitar a interpretação natural sugerida pelo próprio 
Plutarco, apesar de expressa ainda em termos peripatéticos. Mas será pos
sível que até mesmo Anaxímenes tenha pensado que a temperatura variava 
directamente com a densidade? Existem coisas como, por exemplo, uma 
pedra quente e ar frio. Esta dificuldade podia não lhe ter ocorrido, por
quanto em geral é verdade que a escala ascendente de densidade representa 
também uma escala descendente de temperatura, do fogo até às pedras; o pró
prio ar (pelo menos no Mediterrâneo) não costuma dar-nos a sensação de 
algo consistentemente quente ou frio. Por outro lado, o exemplo do hálito 
comprimido pelos lábios podia afigurar-se como uma ilustração do facto de 
a densidade poder afectar a temperatura, sem implicar que assim fosse sempre 
no mesmo grau l .

1 O exemplo do hálito é, entre os Gregos, uma das primeiras utilizações 
conhecidas de uma observação pormenorizada para apoiar uma teoria física. 
Note-se, contudo, (i) que se não trata verdadeiramente de uma «experimentação», 
í.e., da produção deliberada de uma cadeia de factos, cuja conclusão desconhecida 
há-dc confirmar ou negar uma hipótese prévia; (ii) que por falta de verificação e de 
cuidado a conclusão tirada da observação é exactamente o oposto da verdade;
(iii) que a palavra MyeaOai talvez sugira que a observação era comum, não tendo 
sido feita pela primeira vez por Anaxímenes.

(iii) O ar é divino

144 Cicero de natura deorum i, 10, 26 post Anaxímenes aera deum statuit 
eumque gigni esseque immensum et infinitum et semper in motu, quasi aut 
aer sine ulla forma deus esse possit... aut non omne quod ortum sit mor
tal i tas consequatur.

145 Écio I , 7, 13 ’AvaÇijiévrjç ròv àéga (sc. fisòv eivai tprjai)' òel ò’ 
vjiaxoveiv êm tojv oSto>ç Xeyonêvutv ràç èvôirjxovaaç r otç arotyeíoi.ç fj roíç 
<jó)[Kun õvváiitiç.

146 Agostinho de civ. dei viu, 2 iste (jc. Anaximander) Anaximenen disci- 
pulum et successorem reliquit, qui omnes rerum causas aeri infinito dedit, 
nec deos negavit aut tacuit; non tamen ab ipsis aerem factum, sed ipsos ex 
aere ortos credidit.

144 Depois, Anaxímenes considerou que o ar é um deus, e que é 
gerado e imenso e infinito e que está sempre em movimento, como se 
o ar sem forma pudesse ser um deus ... ou a mortalidade não acom
panhasse tudo o que nasceu.
145 Anaxímenes [diz que] o ar [é um deus]: importa entender, no caso 
de tais descrições, as forças que penetram inteiramente os elemenlos 

ou corpos.
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146 Ele lAnaxímandro] deixou Anaximenes por seu discípulo e suces
sor, o qual atribuiu todas as causas das coisas ao ar infinito, e não negou 
a existência de deuses, ou passou sobre eles em silêncio; contudo, acre
ditou, não que o ar fosse feito por eles, mas que foram eles que surgiram 
do ar.

O primeiro e o terceiro destes passos afirmam que, segundo Anaxí- 
menes, um deus ou deuses foram gerados do ar primordial; também Hipó- 
lito, na primeira frase de 141, escreveu que «os deuses e as coisas divinas» 
surgiram do ar. É possível, por conseguinte, que Teofrasto não tenha dito 
simplesmente que o próprio ar primordial de Anaximenes era divino (cf. a 
afirmação de Aristóteles em 108, a saber, que Anaximandro e a maior parte 
dos físicos consideravam divina a substância originadora). Provável é, pois, 
que o próprio Anaximenes tenha dito algo acerca dos deuses: podemos, 
como é razoável, concluir que, para o efeito, tais deuses, tal como os havia 
no mundo, eram também derivados do ar que tudo envolve, o qual era 
verdadeiramente divino. Se assim é, Anaximenes foi possivelmente um 
precursor de Xenófanes e de Heraclito no que toca às criticas destes acerca 
das divindades da religião convencional; embora não haja prova alguma de 
que Anaximenes tenha ido ao ponto de negar efectivamente a existência delas, 
para além da posição de Heraclito. Que o próprio ar era divino é o que se 
encontra implícito não só na generalização de Aristóteles, senão também em 
Écio, excerto 145, que nos dá uma descrição de matiz estóico da espécie de 
divindade em questão, em termos de «poderes que penetram os elementos ou 
os corpos», i.e., como uma capacidade motriz e organizadora que é inerente, 
em diversos graus, aos constituintes do mundo 1.

1 Tem-se afirmado, por vezes, (e.g. Burnet, EGP, 78) que os deuses de Ann 
xímenes são mundos inumeráveis. Deve-se esta ideia ao facto de, segundo Écio I. 
7, 12, e Cícero de natura deorum I, 10, 25, os mundos inumeráveis de Ami\l 
mandro terem sido chamados deuses (D K  12 a  17). Estas declarações surglmni, 
segundo parece, de uma confusão entre mundos inumeráveis e estrelas; c nfU) í  pm 
sível que Cícero tenha tido a mesma espécie de provas para Anaximenes, vluto (im
precisamente na frase a seguir, 144, só menciona um único deus a ser w 1 ‘
{e confusamente o descreve como infinito, i.e., como ar primordial). Do footo, liA 
apenas duas indicações doxográficas de que Anaximenes postulou mundos Inume 
ráveis: Écio n, I, 3 (só Estob.; vejam-se pp. 123 e s.) e 147 Simpllcio in Phys. 1121, 
12 yevtjróv ôè xal <p&aQTÒv ròv iva xóot/iov noiovatv ôaoi àei fiév (paoiv stvcu MÓa/iuv, 
o«5 fif)v ròv avròv ãel, dXXà aW ote ãXhaw yivópievov xará nva ; %góvwv Tiemóôovc, di{ 
'AvaÇifiévr)( re  xai 'H qiíxXlitgç xai Aioyévrjç xal voitoov  ot &7iò rr jí Sroâç. 
( O mundo uno é considerado como gerado e destrutível por todos aqueles que dizem 
que há sempre um mundo, embora não seja sempre o mesmo, mas se torne diferente em 
diferentes ocasiões de acordo com determinados períodos de tempo, como afirmaram 
Anaximenes e Heraclito e Diágenes, e posteriormente os Estóicos.) Simplício, neste 
pinto, pnrcco ntrlbuir mundos sucessivos u Anaxímenc*. Uma ru/fio possível do fncto



154

é dada na p. 126; mas o excerto de Simplício baseia-se muito de perto em Aristóteles 
de caelo A  10, 279 b 12 (D K  22 a  10), onde Empédocles, e não Anaxímenes, pre
cede Heraclito; e não pode excluir-se a possibilidade de contaminação. Há muito 
menos razão para atribuir mundos inumeráveis a Anaxímenes que a Anaximandro, 
com fundamento no estado das provas doxográficas; embora, sobre o  assunto, algo 
fosse dito, provavelmente, por Teofrasto, com base no facto de também Anaxímenes 
ter postulado o que Teofrasto considerava ser uma substância originadora infinita 
(vejam-se pp. 123 e ss.).

CO SM O G O NIA

148 Pseudoplutarco Strom. 3 (cf. D K  13 A 6) ... yevvãa&aí rs návra 
xarà riva tivxvcooiv rovrov (sc. âégoç) m l  náXiv áoaímaiv. rijv ye /xfjv xívrjatv 
ê£ aíãvoç vnáçxEtv mXov/iévov ôè rov ò.Éqoç nQmtrjv yeyEvfjo&ai Xéysi rfjv 
yfjv TCÁü.xüav fiáfar Ôiò xal xarà Xóyov avrfjv ènoyj-M-O-ax rã> àéqc xal ròv 
fjXiov xal r f/v aeXrjvriv xcd rà Xomà ãarqa rrjv ãoyijv rfjç yevéaecoç èx yfjç 
s%Eiv. ãnocpaíverai yovv ròv rjXiov yfjv, Ôià ôè rijv ôÇéiav yJvtjmv xal páX’ 
Ixavãç $EQjiórrjra Xapslv [Zeller; &BQfj,orárr)v xívrjoiv XaflsTv codd. plurimi].

149 Hipólito Re f .  I. 7, 5 yeyovévai ôè rà ãarga êx yfjç òià rò  rijv Ixfiáòa 
êx ravrrjç ãvíaraa&ai, fjç àQaiovfiéwjç rò  nvg yíveadnt, èx Òè rov jcvqòç 
[ lerEajQiÇofjiévov rovç áarêgaç ovvíoraa&ai.

148 ... e todas as coisas são produzidas por uma espécie de conden
sação, e depois por rarefacção, dele [jc. do ar]. O movimento existe, de 
facto, desde todo o sempre; ele diz que, quando o ar se comprime, logo se 
gera a Terra, a primeira de todas as coisas, completamente plana —  por 
isso, e consequentemente, ela é levada pelo ar; e o Sol e a Lua e os 
demais corpos celestes têm na terra a origem do seu nascimento. Pelo 
menos, ele declara que o Sol é terra, mas que, devido à rapidez do seu 
movimento, obtém calor bastante.
149 Os corpos celestes foram gerados a partir da terra pela exalação 
que dela se ergue; quando a exalação se rarefaz, origina-se o fogo, e é 
do fogo, elevado até às alturas, que se compõem as estrelas.

Anaxímenes deu provavelmente uma explicação do desenvolvimento do 
mundo a partir do ar indiferenciado; tal como aconteceu com Anaximandro, 
só 0 Pseudoplutarco resume o assunto em geral, e pouco mais faz do que 
atribuir as transformações evidentes do ar (esboçadas por Teofrasto a res
peito dos processos naturais contínuos, cf. o presente yívea&ai em 140) 
ao que podia ser um modelo cosmogónico a priori. Apenas no caso da 
formação dos corpos celestes nos é fornecida uma informuçflo pormenori
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zada; neste ponto, temos quase a certeza de que Hipólito, em 149, tem razão, 
em contraste com a última frase de 148, que parece atribuir a Anaxímenes 
ideias de Xenófanes (ignição por meio de movimento) e de Anaxágoras 
(a mesma ideia, e o Sol feito de terra; no que respeita a uma idêntica confusão 
com Empédocles, cf. pp. 157 e $-)- É certamente da terra que os corpos 
celestes (acrrga) se originam, mas somente pelo facto de o vapor húmido 
se exalar ou evaporar (das partes húmidas) dela; posteriormente, ele rare
faz-se e deste modo transforma-se no fogo, de que são compostos os cor
pos celestes. A  formação da terra verificara-se pela condensação de uma 
parte do ar primordial, indefinidamente extenso. Nem uma só razão desta 
condensação inicial é sequer sugerida, excepto, possivelmente, a do «movi
mento eterno»; tal como vimos em Anaximandro, era este o processo 
usado por Teofrasto para exprimir a capacidade da substância originadora 
e divina para iniciar a transformação e o movimento onde quisesse

1 Ta! como no caso de Anaximandro, não há qualquer fundamento para pos
tular um vórtice em Anaxímenes, excepto a generalização de Aristóteles no excerto 117; 
no caso de Anaxímenes, nem sequer há que explicar o misterioso «produtor do caíor e 
do frio». Todavia, Anaxímenes não foi implicitamente excluído da generalização, 
como é possível que o tenha sido Anaximandro (p. 128). Contudo, Aristóteles tinha 
razão, algumas linhas antes, 150, para agrupar Anaxímenes com Anaxágoras e Demó- 
críto (todos eles afirmaram que a Terra permanece estável devido à sua largura); 
estes dois últimos pensadores admitiram, com certeza, a existência de um vórtice, 
e assim é possível que, também a este respeito, Aristóteles se tivesse contentado com 
agrupá-los aos três —  se é que Aristóteles não fez, simplesmente, um emprego pouco 
preciso de «todos», návreç, em 117. É evidente que, como demonstrou Zeller, a 
acção do vórtice produziria as variações de pressão requeridas para um cosmos; 
embora Anaxímenes não tenha explicado, de facto, a composição dos corpos celestes 
mediante rarefacção directa das extremidades.

CO SM O LO G IA

(i) A Terra, plana, é levada pelo ar

150 Aristóteles de caelo B 13, 294 b 13 (D K  13 a  20) ’Ava^ipíévrjç ôê
xnl ' Avn.-ayóoac, uai Arj/j,óxQixoç xò nXáxoç aixiov elvaí cpaai roí) juévsiv
avr/jv (sc. Tr/v yfjv) * ov yáp ré/iveiv cU/T ènimofiaríÇeiv zàv ãêoa ròv '/Atm&ev, 
Utieq (paíverai rà jrÀáxoç èyovra rcõv ocoftárcov noielv xavxa yàç xai tíqÒç 
xoi>ç âvéuov; i%ei ôvaxtvrjxcút; Òià r/í)v ávrégemv.

150 Anaxímenes e Anaxágoras c Demócrito dizem que a forma plana 
|da Terra] é responsável poSti sua estabilidade: é que ela nílo corta o ar
que eslií por baixo clclii, mus colar o como uma tampa, fi esse evitlen-
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temente o comportamento dos corpos achatados; pois sâo difíceis de 
mover, até mesmo pelos ventos, devido à sua resistência.

Anaxímenes, segundo parece, consolidou a ideia de que a Terra era larga, 
plana e pouco profunda —  «semelhante ao tampo de uma mesa» segundo 
Écio ni, 10, 3 (D K  13 a  20) —  e de ser suportada pelo ar. Esta ideia foi 
seguida de perto por Anaxágoras e pelos Atomistas (502 init. e p. 443), que 
em pormenores de cosmologia fizeram uma selecção muito conservadora 
da tradição jónica anterior. A  ideia de que a Terra era suportada pelo ar foi 
obviamente uma adaptação, encorajada, sem dúvida, pela observação das 
folhas a flutuar no ar, da ideia de Tales de que a Terra flutuava na água. 
Aristóteles, na continuação de 150, errou ao sugerir que o apoio era dado à 
Terra pelo facto de o ar por baixo dela estar preso e não poder escapar-se: 
para Anaxímenes o ar circundante não tinha qualquer espécie de limites, 
e foi considerado, sem dúvida irreflectidamente, como suporte da Terra 
por causa da sua profundidade indefinida —  e porque as folhas flutuam efec
tivamente no ar. Teofrasto, a avaliar pelos excertos 148, 151, e Écio ui, 15, 8 
(D K  13 a  20), escreveu que, segundo Anaxímenes, a Terra é levada em cima, 
è7to%EioQcu, do ar: o verbo ocorre em Homero e podia bem ter sido usado por 
Anaxímenes. A  frase de Aristóteles «cobre o ar que está por baixo dela como 
uma tampa» é provavelmente expressão sua, talvez uma redacção melhorada da 
referência de Platão (Fédon 99 b )  a um físico anónimo —  Anaxímenes ou 
Anaxágoras ou os Atomistas ou todos eles —  que «pôs como suporte da Terra, 
que é semelhante a uma ampla masseira, o ar que está por baixo dela».

(ii) Os corpos celestes

151 Hipólito Ref. I, 7, 4 r/jv ôè yfjv nXaréiav eivai è rí âégoç ó^ovjuévrjv, 
õ/ioúoç òè xal fjfaov xal oeXrjvtjv uai rà ãV.a ãaroa návra nvgiva livra èno%éia- 
tiai rã> àégi ôià nXároç.

152 Écio II , 13, 10 ’AvaÇifiévijç jivQÍvr/v fièv zrjv tpvaiv rã>v ãoTQOJv, jzegié- 
yr.iv òè riva xai yewòrj oá>fiara <jvfi7iegitpeçófj,eva rm rotç  âógara,

153 Écio li, 23, 1 ‘AvaÇi[iévT]ç vnò TiETivxvto/iévov âégoç xai ãvrirímov 
èío)tfnvur,va rà aarga ràç rçojiàç noiüa&cu.

154 Écio i i ,  14, 3-4 3Ava£i(ién)ç ■fjXcúv ôímjv xaranenrjyévat rà ãarga rã> 
jtgvaraXXoeiôer evioi Ôè néraXa eivai nvgiva manr.g ÇoQygatptffMra.

155 Écio ii, 22, 1 ’Ava^/uêvrjÇ nXarvv túç néraXov t ô v  tfXiov.
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156 Hipólito Ref. i, 7, 6 ov mvsia&cu ôè vjiò yfjv rà ãaxqa Xéyei, m&wç 
êxegoi vjtetXijtpaaiVf âXXà negi yfjv, còajiEQsl negl t fjv Yj/.iersgav XE<paXrjv 
axQÉcpexai xò mXíov. xQvnxetr&aí xe xòv ijXiov ov% vnò yfjv yevófievov ãXX 
vjiò tcdv xfjç yfjç vyrrjXorÁnmv /xsqcúv oxenófiEVov xdi, Ôià xfjv nXelova r/puljv 
uvxov yevofiévrjv ànóaxaoiv.

157 Aristóteles Meteor. B 1, 3 5 4  a 2 8  noÁ/.ovç neur&fjvcu rwv ág'/uíujv 
fj,BXEcoQoXóymv xòv rj?.iov /j,f] (pÉor.nftai vtx.ò yfjv à/,Xà tieqÍ xrjv yfjv m i ròv 
tÓtiov tqvtov, âfpavíÇea&ai ôè m i notelv vvxra ôià xà v-yr)Xrp> elvat tzqòç 
ãffxxov xrjv yfjv.

151 A  Terra, sendo plana, é transportada pelo ar, e semelhantemente 
o Sol, a Lua e os outros corpos celestes, todos eles ígneos, são levados 
sobre o ar graças à sua configuração plana.
152 Anaxíraenes diz que os corpos celestes são de natureza ígnea, 
e que têm entre eles alguns corpos térreos, invisíveis, que giram juntamente 
com eles.
153 Anaxímenes diz que os corpos celestes efectuam as suas revo
luções sob o impulso do ar condensado e que a eles se opõe.
154 Anaxímenes diz que os astros estão implantados, como pregos, no 
cristalino; mas alguns há que afirmam serem eles folhas ígneas como 
pinturas.
155 Anaxímenes diz que o Sol é plano como uma folha.
156 Diz ele que os corpos celestes não se movem por baixo da Terra, 
como outros supuseram, mas em redor dela, precisamente como um 
gorro de feltro roda à volta da nossa cabeça; e que o Sol se esconde, 
não por estar debaixo da Terra, mas por ser encoberto pelas partes mais 
elevadas da Terra e pelo aumento da distância que dele nos separa.
157 Muitos dos antigos astrónomos estavam convencidos de que o Sol 
não é levado por baixo da Terra, mas em redor dela e desta regiflo; 
e que ele obscurece e dá origem à noite, devido ao facto de a Terra nc 
elevar em direcção ao norte.

Que os corpos celestes foram criados mediante a rarefacção em fogo 
do vapor proveniente da terra, foi o que se afirmou em 149. Tal como a 
Terra, eles deslocam-se sobre o ar (151); contudo, uma vez que eles são 
feitos de fogo, segundo é confirmado pelos excertos 151 e 152, e visto 
o fogo ser mais difuso do que o ar, uma dificuldade se levanta, da qual 
Anaxímenes pode não se ter dado conta, ao fazê-los apoiarem-se no ar, do 
mesmo modo que a Terra, que é mais densa. Que os movimentos do Sol 
na ccllptica, os da declinação da Lua, e, talvez, os dos planetas são causa
dos por ventos (que são ar ligeiramente condensado, cf. 140) 6 o que sugere
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o trecho 153; Aristóteles tinha-se referido, em Meteor. B 1, 353 b 5 e B 2, 
355 a 21 (609), a antigos escritores que tinham explicado os dois primeiros 
destes três movimentos celestes precisamente desta forma. Contudo, o 
passo 154 cria uma dificuldade ao declarar que os ãaxqa (que podem abar
car todos os corpos celestes, ou as estrelas fixas e os planetas, ou apenas 
as estrelas fixas) estão presos como cravos à superfície exterior e cristalina 
do céu (a qual, segundo 156, seria hemisférica), e não a flutuar livremente. 
Esta ideia só podia aplicar-se às estrelas fixas; mas nada mais ouvimos dizer 
acerca do «cristalino», e decerto o conceito de uma superfície exterior e 
sólida do céu é estranho ao pouco que se conhece da cosmogonia de Ana- 
xímenes e aos demais pormenores da cosmologia. O mesmo termo foi apli
cado três vezes por Écio com referência ao céu de Empédocles (que seria 
esférico) e, em n, 13, 11, disse que as estrelas fixas de Empédocles estavam 
presas ao «cristalino», ao passo que os planetas eram livres. Segundo parece, 
este conceito pode ter sido transferido erradamente para Anaxímenes. 
A segunda parte de 154 é apresentada como uma opinião defendida por 
«alguns»; mas visto Anaxímenes ter certamente sustentado que os corpos 
celestes eram ígneos, e uma vez que no excerto 155 compara o Sol a uma 
folha, colhe-se a impressão de ser ele o autor da opinião de que os astros 
eram folhas a arder, e de o texto estar adulterado. Qual seja o significado 
da comparação com pinturas, é totalmente incerto. Se é Anaxímenes quem 
está em causa, os ãarqa em questão podiam ser os corpos celestes em geral, 
ou (se aceitarmos a primeira parte) podiam ser os planetas, que ele distingui
ria, como Empédocles, das estrelas fixas do «cristalino». Provavelmente, 
este último termo refere-se à aparente transparência do céu ; e representa um 
aperfeiçoamento, do ponto de vista empírico, em relação à sólida taça de 
metal de Homero (p. 3). Tal melhoramento não seria incaracterístico de 
Anaxímenes; mas a atribuição desta ideia a Anaxímenes permanece muito 
duvidosa

1 W. K . C. Guthrie (H G P  1, 136 e s.) sugeriu engenhosamente que o símile 
podia ser de carácter fisiológico, porquanto no tempo de Galeno, pelo menos, rjXoq 
podia ser usado com o significado de mancha ou inchaço na pupila do olho, ao 
passo que a própria córnea era por vezes descrita como «a  membrana cristalina». 
Esta membrana era considerada como viscosa, não sólida; o què elimina uma das 
dificuldades da atribuição a Anaxímenes, Contudo, a óusada afirmação {op. cit., 
p. J37) de que Anaxímenes ‘considerava ò mundo como um ser vivo e que respira’ Vai 
seguramente longe de mais.

A inexactidão das atribuições doxográficas, particularmente em Écio, é 
provavelmente demonstrada pela segunda parte de 152. Supõe-se, em regra, 
que Anaxímenes postulou estes corpos celestes invisíveis com o fim de explicar 
os eclipses; mas, segundo HipóJíto i, 8, fi (D K  59 a 42), Anaxágorus acreditou
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igualmente neles. Contudo, Anaxágoras conheceu a verdadeira causa dos 
eclipses, por conseguinte não pode ter postulado os corpos invisíveis para 
esse fim. A  frase anterior em Écio explica tudo: Diógenes de Apolónia 
inventou estes corpos para explicar os meteoritos como aquele, famoso, que 
caiu em Egospótamos em 467 a.C. (608). Provavelmente, também Anaxágoras 
fora induzido por este notável acontecimento a explicar os meteoritos; mas 
Anaxímenes não tinha uma razão tão boa como esta, e a teoria foi-lhe prova
velmente atribuída a partir do seu suposto discípulo Diógenes. De qual
quer modo, a teoria dizia respeito aos meteoritos e não aos eclipses !.

1 Eudemo (?), na sequência de 76 (D K  13 a  16), atribui a Anaxímenes a des
coberta de que a Lua brilha por meio de luz reflectida. Esta ideia é incompatível 
com a crença de que a Lua é ígnea, e é devida, provavelmente, a outra atribuição retró
grada, desta vez de uma crença comum a Parménides (D K  28 a  42), a Empédocies 
(370), e a Anaxágoras (500).

Os corpos celestes não passam por baixo da Terra, mas (tal como na 
imagem pré-filosófica do mundo, em que o Sol, pelo menos, flutua em 
redor do rio Okeanos em direcção ao norte: vejam-se pp. 7 e s.) movem-se 
à volta dela, como um gorro gira à volta da nossa cabeça, conforme acres
centa Hipólito em 156. É pouco provável que esta imagem tenha sido 
inventada por um outro, que não Anaxímenes. O gorro em questão é um 
gorro de feltro justo, aproximadamente hemisférico; esta imagem, como é 
plausível, confirma a dúbia implicação contida em 154, a saber, que o céu 
pode ser considerado como um hemisfério definido (se bem que talvez 
viscoso), que transporta as estrelas fixas. Conforme tem sido observado, 
esta explicação constitui apenas um aperfeiçoamento da maneira ingénua 
de considerar o céu como uma taça de metal. A  segunda parte de 156 acres
centa que o Sol é ocultado (isto é, no seu regresso de ocidente para oriente) 
«pelas partes mais elevadas da Terra» (bem como pela sua maior distãncm. 
é possível que esta última explicação seja um aditamento doxográlico) 
Se o Sol não passa por baixo da Terra, impõe-se uma outra explicação piint 
o facto de ele não ser visível de noite. Mas será que as «partes mais elevacln 
se referem às altas montanhas do norte —  isto é, às míticas Montimliin 
Ripeias —  ou à real inclinação da Terra plana sobre o seu eixo horizontal V 
A última explicação foi certamente atribuída a Anaxágoras, Leucipo e Diógc 
nes, todos eles profundamente influenciados por Anaxímenes em assuntos cos 
mológicos. Esta inclinação explicaria o possível ocaso das estrelas, dada a 
hipótese de elas estarem de certo modo fixas no céu: as estrelas giram no 
hemisfério (cujo pólo é a Ursa Maior) e passam por baixo da orla superior 
e setentrional da Terra, mas não por baixo do seu eixo horizontal médio. 
Esta interpretação, apesar de atraente, torna-se muito suspeita em presençu 
do excerto 157: Aristóteles rcfere-sc neste passo à teoria das «partes mais ele-
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vadas» (uma vez mais em termos ambíguos) como sendo a que foi defendida 
por muitos dos antigos astrónomos. Mas o contexto, empenhado em mostrar 
que os rios maiores correm das montanhas maiores, situadas a norte, dá 
claramente a entender que Aristóteles toma a expressão «devido ao facto 
de a Terra se elevar para o norte» como referente às cordilheiras seten
trionais. Devemos partir do princípio de que Aristóteles estava, em parte, 
a pensar em Anaxímenes, de cujas opiniões cosmológicas ele conhecia os 
pormenores (cf. 150, 159); sobre esta matéria, pois, Anaxágoras e Leucipo 
fizeram progressos em relação a Anaxímenes ou foram posteriormente mal 
interpretados. Mas a hipótese da declinação da Terra levanta uma séria 
dificuldade: é que deste modo a Terra não flutuaria no ar, mas deslizaria 
para baixo como acontece com as folhas; o mesmo se pode dizer, também, 
da Terra tal como Leucipo a concebeu. A  imagem do gorro de\e ilustrar a 
forma hemisférica do céu, não a sua obliquidade; na verdade, é difícil ver 
por que motivo se devia imaginar o gorro inclinado na cabeça. Deste modo, 
Anaxímenes parece ter aceitado a estrutura geral da imagem ingénua do 
mundo, expurgando-a, porém, dos seus pormenores mais obviamente mito
lógicos, como o da taça dourada do Sol (que provavelmente contribuía para 
lhe ocultar a luz durante a viagem para norte).

(iií) Fenómenos meteorológicos

158 Écio ui 3, 2 ‘AvaÇipiévtjç ravxà xoóxqj (sc. ’AvaÇipávÒqio), 7100a- 
riêe iç  rò  èni xfjç ftakáamjç, f/jiç o%iÇo/j,évrj xalç xánaiç naoaaxÍAfia. ui, 4, 1 
Ava î/xÉvfjQ vé<pt] /jíbv yívso&ai nayrvvMvxoq èm nXetov x06 âéçoç, uãÀ/.ov 

ò’ Èmawayítévxoç êxêkípEoftai tovç ofifioovç, %áÃa£av Õè. èneiÔàv rò  xaxa- 
(peQÓftevov vòojq 0rayfj, yióva tY ôxav av/LmeQikrj îJfj n  xã> vyp q> nvEv/iaxixóv.

159 Aristóteles Meteor. B 7, 365 b 6 ’Ava£i/u.évr)ç ôé cprjoi (ÍQBxofiÉvrjV 
xijV yfjv xal irjQaivo/jiévrjv giqyvvc&ai xal énò xovxcov rcõv ÒJtoqQ7]yvv/u,êvo>v 
xoAcovcov èfiTtimóvxov oeísoftat' ôtò xal yíyvmfhii xovç oeur/iovç êv xe xoíç 
aôxitotç xal nakw êv xalç •ôneQO/tfiQÍaiç' êv xe yào xoíç av-yuoíç. ümtt.eo BiQfrjxai, 
tjr](KUVO[iévr]v ótjyvvtrdai xal Ono xcov vÒú.xoív vnEQvyQaivo/xévtjv òianínxsiv.

158 Anaxímenes afirmou o mesmo que ele [Anaximandro], acrescen
tando o que acontece no caso do mar, que refulge quando fendido pelos 
remos. —  Anaxímenes disse que as nuvens se produzem, quando o ar 
se torna mais espesso; quando a sua compressão aumenta, a chuva é 
espremida, e 0 granizo forma-se, quando a água solidifica ao cair, e a 
neve, quando uma porção de vento se junta à humidade.
159 Anaxímenes diz que a terra, ao ser sucessivamente molhada e des
secada, abre fendas, e é sacudida pelos cumes das montanhas, que deste
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modo se fragmentam e nela caem. Por isso, os tremores de terra ocor
rem tanto nos períodos de seca, como também nos de chuvas excessivas; 
pois durante os períodos de estiagem, como se disse, a terra seca e fende, 
e ao ser encharcada pelas águas desfaz-se em pedaços.

Diz-se que Anaxímenes explicou, do mesmo modo que Anaximandro, o 
o trovão e o relâmpago como uma consequência do vento: veja-se 130 e comen
tário. É possível que a imagem dos remos seja original. As nuvens, a chuva, 
o granizo e a neve são principalmente devidos à condensação do ar, como 
seria de esperar; este facto foi indicado por Teofrasto em 140, e Écio 
(e bem assim Hipólito, Ref, i ,  1, 7 -8 ,  D K  1 3  a  7 )  acrescenta outros porme
nores. Os ventos são, também, ar ligeiramente condensado (140), e segundo 
Hipólito o arco-íris era devido à reflexão dos diferentes raios do Sol pro
duzida pelo ar. Aristóteles, em 159, dá uma descrição relativamente com
pleta da explicação de Anaxímenes acerca dos tremores de terra, e é de notar 
que neste fenómeno o ar não desempenha o mínimo papel.

C O M PARAÇÃO  ENTRE AR  CÓ SM ICO  E ALM A-SO PRO

160 Écio I, 3 , 4  ’AvaÇifiévrjç Evovaroárov MiÁrjoioç àoyi]v rãjv Ôvrcov âéga 

untxprjvaTO' èx yàç> tov tov  návta yíyveodai xal clç avxòv náÀiv ávaXéea&ai. 

olov rj ipv%ri, <prjOÍv, jj rj/iErêga àr/Q ovaa avyxgaxel 'ij/.iãç, xái õXov ràv xóafiov

jiveüfia xal ârjg 7iepié-/ei' Xéyexai òè awwvvfuoç <h)fj peai Ttvev/m. ã/xagrávei

òè xal ofiroç êç éatXov xai juovoeiòovç áénoç xal nvBv/iaxoç òoxãtv avveará- 

vai tà  f  <~m... (Veja-se a continuação em D K  1 3  b 2).

160 Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrato, declarou que o ar é o 

princípio das coisas que existem; pois é dele que provêm todas as coisas 

e é nele que de novo se dissolvem. Tal como a nossa alma, continua ele,

que é ar, nos mantém unidos e nos governa, assim também o vento 

[ow sopro] e o ar cercam o mundo inteiro. (Ar e vento são aqui sinó

nimos), Ele labora também num erro ao pensar que os seres vivos 

conuiittem dc nr, simples e homogéneo, c de vento ...
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As palavras aqui sublinhadas são comummente aceites como citação 
directa de Anaxímenes. Contudo, deve ter havido algumas alterações e subs
tituição de palavras, já  que a frase não está em dialéctico jónico (cf. 138), 
e contém uma palavra, ovyxQateí, que talvez não pudesse ter sido usada 
por Anaxímenes, e uma outra, xóapov, que não é de aceitar que tenha sido 
empregada por ele precisamente neste sentido Que a frase, no entanto, 
reproduz de certo modo uma afirmação de Anaxímenes, é facto demonstrado 
pelo comentário de Écio, de que «ar» e «vento [ou sopro]» têm neste passo 
o mesmo significado, e também pelo facto de a comparação com a alma com
plicar a simples crítica aristotélica que Écio reproduz, e segundo a qual 
Anaxímenes não especificou a causa motora. Por outro lado, o emprego 
de «ele diz», não garante uma citação directa neste modo de escrever. 
A  forma verbal 7ieoié%Ei, respeitante ao ar que envolve todas as coisas, 
é com toda a probabilidade de Anaxímenes, cf. 108; ao passo que o con
ceito da alma como sopro (é de suspeitar que zivevfia, e não àr/Q, se encon
trasse originalmente na primeira proposição) é certamente arcaico —  com
parece-se a distinção homérica entre a alma-vida, que normalmente parece 
ser identificada com o sopro, e a alma sensória e intelectual, em regra cha
mada -íhuióç. ròv xóo/uov podia ter substituído e.g. simplesmente ãnavra, 
«todas as coisas». Portanto, o grau de refundição do texto não é prova
velmente muito grande; infelizmente não podemos determinar se, ou em que 
medida, essa refundição afectou o objectivo exacto do texto e o seu grau 
de comparação.

> avyxQarelv é, aliás, usado pela primeira vez por Plutarco (duas vezes), 
depois pelos autores de obras de medicina do século segundo d.C. e por Dióg. L. 
(a propósito da retenção da respiração, etc.); também nos Geoponica e nos padres 
cristãos. Trata-se de um composto anormal, que só podia ter ocorrido na Kom 'i; 
é realmente uma síntese de owêxsiv xai xQmüv. Esta mesma síntese é ilustrada 
em Plutarco, Fócion 12 avvexQárei rò  iiaxinóraxov rfjç ôwá/iewç: ele conser
vou o comando sobre as suas tropas, mantendo-as reunidas (no cimo dum monte). 
jlóafioç significa originalmente «ordem», e é provável que não tenha adquirido o 
sentido de «ordem do mundo» antes de meados do século quinto a.C. O vocá
bulo deve ter sido usado em descrições da ordem aparente da natureza muito 
antes, portanto, e provavelmente pelos primeiros Pitagóricos; ao próprio Pitágoras 
é atribuído o emprego de KÓofioç =  oêgaváç, mas talvez se trate de uma simplificação 
exagerada (Dióg. L. viii, 48), A  expressão xóauov lóvôe de Heraclito (217) cons
titui, provavelmente, uma transição para o emprego posterior e amplamente aceito, 
que aparece inequivocamente pela primeira vez em Empédocles fr. 134, 5 (397). 
Para uma completa discussão de xóafioç, veja-se Kahn, op. cit., 219-39: e veja-se, 
mais adiante, a n. 1 na p. 164 para a possibilidade de uma influência (posterior) de 
Diógenes de Apolónia.

Tal como se encontra, a comparação não é muito clara: «Sopro c ar 
encerram (circundam) o mundo inteiro, do mesmo modo que a nossu alma,
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sendo sopro, nos mantém (i.e. os nossos corpos) unidos e nos governa.» 
A  semelhança, nos dois casos, não pode ser precisamente a do sujeito, o 
ar, sem outras implicações; seria inútil dizer, por exemplo, «precisamente 
como o ar seca a humidade, assim enche os balões». Podemos mencionar 
quatro possibilidades dentre muitas outras: (i) ovyxQazst, em Écio, substi
tuiu uma simples noção como owé%Ei, e o significado é «o  ar mantém-nos 
unidos, a partir de dentro, e o mundo, a partir de fora, < e  por isso o homem e 
o mundo são mais semelhantes do que em princípio se nos afigura> ,  ou < e  por 
isso o ar actua nas mais diversas espécies de objectos> » .  (ii) neçié%ei traz 
consigo a ilação de xai xvfiegvã, cf. 108. O significado seria, pois, «assim 
como a nossa alma mantém o corpo unido e deste modo o governa, assim 
a substância originadora (que é basicamente da mesma matéria que a alma) 
mantém o mundo unido e deste modo o governa», (iii) «A  alma, que é sopro, 
mantém unido e governa o homem; por isso, o que mantém unido e governa 
o mundo deve também ser sopro ou ar, porque o mundo é como um homem 
ou animal em grande escala.» (iv) «O  princípio vital e a força motriz do 
homem é, tradicionalmente, nvevfia ou alma-sopro; Knvevfia é visto no 
mundo exterior sob a forma de vento > ;  por isso, o princípio vital do mundo 
exterior é nvsv/ia; <po r isso o vento, o sopro, ou o ar são a vida e a substân
cia de todas as coisas > » .

Ora, já  vimos que a forma ovyKQarel não é de admitir em Ana- 
xímenes, mas também se levanta a questão de saber se até um verbo como 
avvê%et podia, para ele, ter descrito a relação da alma com o corpo. O facto 
é que a ideia da alma que mantém unido o corpo não tem outro paralelo em 
fontes pré-socráticas, ou, evidentemente, em qualquer fonte grega anterior a 
Aristóteles. De admitir é que o conceito implícito não é complexo; pois 
quando a alma-vida parte, o corpo, ou a maior parte dele, claramente se 
desintegra, deixa de se manter unido. Não obstante, a ausência de pontos 
de confronto, juntamente com o conhecimento de que a terminologia de 
Anaxímenes foi certamente adulterada neste ponto, torna imprudente acei
tar até mesmo o sentido de crwé%ei neste passo. Tal facto prejudica (ii), 
mas não (i) e (iii); os seus principais argumentos podem ser apresentados 
novamente com a substituição de «manter unido (e governar)» por «possuir», 
por exemplo; pois Anaxímenes podia certamente ter sustentado que a alma 
possui, cxei, o corpo, querendo dizer que ela o penetra inteiramente (cf. e.g. 
Heraclito fr. 67 a ); e possivelmente, até, que ela o governa, (iv) evita salien
tar avyKqarei, e depende, em parte, do facto de ser de Anaxímenes o pri
meiro emprego conhecido da palavra nvevjjia, que se tornou comum (não 
só com o significado de sopro como com o de rajada de vento) a partir dos 
trágicos: o possível dualismo do seu emprego podia ter levado Anaxímenes 
ao paralelismo entre o homem e o mundo. De facto, todas as três restantes 
interpretaçOcs, (iv) c as formas corrigidas de (i) e dc (iii), exprimem este
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paralelismo de uma forma ou de outra; o que há que interpretar é a essência 
da afirmação.

Dificilmente podemos ter esperança de penetrar com segurança para 
além disso, com o fim de encontrar a forma especial de inferência que lhe deve 
ter servido de base. Todavia, o emprego claramente definido e inteiramente 
explicitado da inferência a partir do microcosmos conhecido, o homem, para o 
macrocosmos desconhecido, a totalidade do mundo, não aparece, aliás, antes 
de finais do século quinto, sob a influência, segundo se crê, do novo inte
resse pela medicina teórica dessa época; é talvez pouco provável que 
ocorra numa forma tão manifesta como a de (iii), em época tão recuada 
como a de Anaxímenes. É possível, além disso, que ele não argumentasse 
com tanta lógica como (i) ou (iv) sugerem; e que se desse antes o facto de 
uma conjectura acerca do mundo ser ilustrada pela referência ao homem e 
à alma, precisamente como um dogma sobre a causa do relâmpago era 
ilustrada pelo exemplo da pá do remo, ou aqueloutro acerca dos corpos 
celestes, pelo do gorro na cabeça. Isto seria mais plausível como primeiro 
estádio do desenvolvimento do argumento sobre a relação homem-mundo, 
e está de acordo com o conhecido emprego de imagens por parte de Ana
xímenes.

Em tudo isto há necessariamente muito de conjectural. Subsiste a 
incerteza sobre até que ponto ia a tendência de Anaxímenes para tratar o 
próprio mundo como um ser vivo, como uma espécie de enorme organismo 
animai; já observámos que, apesar de ter apresentado uma descrição profun
damente racional da mudança, Anaxímenes manteve-se, em alguns aspectos, 
fiel ao esquema popular, não-filosófico, da construção do mundo, e deste 
modo talvez retivesse mais da antiga atitude antropomórfica do que à pri
meira vista parece provável. Contudo, a sua percepção de que o ar é o 
equivalente cósmico da alma-vida no homem, transcende de longe essa 
atitude; deve ter havido, de facto, uma razão importante para a sua escolha 
do ar como substância originadora*. A  referência à alma é em si mesma 
importante; tirante o excerto 89, é a primeira referência de natureza psicoló
gica que subsiste no domínio dos Pré-Socráticos —  embora a real estrutura da 
alma encarada como alento pertencesse a uma velha tradição popular. Uma 
outra concepção respeitante à alma, enquanto constituída pelo aither ígneo 
que enche também o céu exterior, foi recebida de uma outra via da tradição 
popular por Heraclito, que havia também de desenvolver a hipótese, prova
velmente implícita em Anaxímenes, de que o homem e o mundo exterior são 
feitos da mesma matéria e se comportam de acordo com leis semelhantes.

1 É, talvez, de estranhar que Aristóteles n io  tenha mencionado Anaxfmc-
nes em de an, A  2, 405 a 21, onde «Diógencs e alguns outros» »Ho referido» como
defensores da opinião de que a alma é ar: Aristólelos estrt u domonutriir, ticslo ponto,
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que os Pré~Socráticos explicaram a alma a partir do seu conceito de àçyrj. Platão, 
Fédort 96 B (aquilo com que pensamos é ar), referia-se provavelmente a Diógenes 
de Apolónia (cf. pp. 469 e s.), que sustentou que a alma era ar quente, associando 
deste modo, talvez, a opinião referente à alma como aither ou fogo. Não há razão 
para pensar com Vlastos (AJP  76 (1955) 364 e n. 56) qae Diógenes estivesse, neste 
ponto, na exclusiva dependência de Anaximenes, nem é provável (como foi defendido 
por Karin Alt, Hermes 101 (1973), 129 e ss.) que Écio, em 160, tenha confundido 
Anaximenes com Diógenes, pelo menos na expressão olov rj yrvxv Há uma grande 
diferença de tom e sofisticação entre esta expressão e, e.g., 602, mesmo que o  comen
tário posterior de Écio (... óoxãv oweorávtu rà f tua) pudesse referir-se a Diógenes.

C O NCLU SÃO

Anaximenes é o último dos grandes pensadores milésios. O seu pensa
mento estava claramente em dívida não só para com Anaximandro, mas, 
provavelmente, também para com Tales, a cuja concepção da substância 
originadora, como um componente real do mundo, ele pôde voltar, graças à 
sua notável ideia de condensação e rarefacção —  um meio observável de 
mudança, através do qual a quantidade regula a espécie. Esta ideia foi 
provavelmente aceite por Heraclito e integrada num sistema de carácter 
bastante diferente: é que foi depois dos Milésios que se ampliou e modificou 
a antiga maneira de encarar a cosmogonia, segundo a qual o objectivo mais 
importante consistia em dar nome a uma única espécie de matéria, a partir 
da qual todo o mundo diferenciado podia ter-se desenvolvido. Os sucessores 
de Anaximenes, Xenófanes e Heraclito —  apesar de serem também jónios 
(se bem que o primeiro tenha emigrado) —  ocuparam-se de novos problemas, 
respeitantes à teologia e à unidade na disposição das coisas, mais do que 
do problema da substância material. Desvios da tradição milésia, ainda 
mais essenciais, vieram a ocorrer no Ocidente. Mas quando os pensadores 
orientais e do continente (Anaxágoras, Diógenes, Leucipo e Demócrito) sc 
libertaram, no século quinto, da refutação ocidental dos Eleatas, foi para os 
Milésios, e particularmente para Anaximenes, que eles principalmente sc 
voltaram no tocante a pormenores de cosmologia; não tanto devido à grande 
intuição de uma espécie de alma-alento cósmica, mas pelo facto de esses por
menores terem sido em parte adaptados da tradição popular, não-científica, 
e estarem ainda sob a sua protecção.



CAPÍTULO  V 

XENÓFANES DE CÓLOFON

D A T A  E V ID A

161 Diogenes Laércio ix, 18 (D K  21 a 1) Sevoq>ávrjç AeÇíov i?, (bç 
’A tioXXóÔcoqoç, ’ Ofjêofiévovç KoXocpcóvioç ... ofiroç èxneacbv rfjç Ttaxpíòoç 
êv ZáyxXr] rfjç EixeXíaç Öisroiße xai êv Karávpj.... yéyoo.fps Ôè sv êneai 
xai sXeyelaç xai läußovc; xaiT 'Haiáôov xai 'Oiir/oov, èmxónrcov avrãiv rà  
Tisoi ttsojv eiprjjjÃva. ãXXà xai avròç êiOQaipqjôsi rà  êavrov. âvrtôoÇácrai re 
Ãéyerai QaXfj xai IJvdayóqa, yjiíimpaoêai Ôè xai ’Em/nevíÔov. jmxQoßub- 
raróç rs  ysyovev, S ç nov xai avróç qyrjaiv

(Fr. 8) rjôrj ô’ ênrá r ’ saci xai êÇrjxovr êviavroi
ßXrjaxqiCovrZQ êpifjV çpQovriÔ’ ãv 'EXXáòa yyv  

èx yeverfjç ôè rá r tfaav èeíxoai névre re nqòç roiç, 
shtsQ èyà> tzbqI rcõvÔ’ oiôa Xéyeiv èrv/j/aç.

... (20) xai rjxpiaÇe xarà rf/v è^rjxoarfjv ôXvpmiáòa.

162 Clemente Strom. I, 64, 2 rfjç Ôè ’EXeanxfjç âycoyfjç Ssvocpávrjç ó
KoXocpóvioç xaráoy/.i, Sv q/rjoi Típiaioç xarà 'Iénaiva ròv EixeXíaç õvváorrjv 
xai ’EjzlyaoLtov ròv Ttoirjrfjv ysyovévai, ’ AnoXXóòwqoç òè xarà rrjv reaaa- 
gaxoúrrjv ôXvpimáôa yevóptevov naçarsraxêvai üyoi A ageíov re  xai Kvoov 
XQÓvcov.

161 Xenófanes de Cólofon, filho de Déxio ou, no dizer de Apolodoro, 
de Ortómenes ... após ter sido expulso da pátria, passou a viver em Zancle, 
na Sicília, e em Catânia ... Escreveu em verso épico, bem como elegias 
e iambos. contra Hesíodo e Homero, criticando-os pelo que haviam dito
a respeito dos deuses. Mas ele próprio recitava também os seus poemas.
É fama que sustentou opiniões contrárias às de Tales e de Pitágoras, e que 
também atacou Epiménides. Teve uma vida extremamente longa, con
forme ele próprio afirma algures: «Decorridos são já sessenta e sete anos 
a espalhar o meu pensamento através da terra da Grécia; e desde que 
nasci houve mais vinte e cinco a acrescentar a estes, se é que eu sei
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falar com verdade destas coisas.» ... E atingiu a sua plenitude na 
60,a Olimpíada.
162 Da Escola Eleática, é pioneiro Xenófanes de Cólofon, que, segundo 
Ti meu, viveu no tempo de Hierão, tirano da Sicília, e do poeta Epi- 
carmo, ao passo que Apolodoro afirma que ele nasceu na 40.a Olimpíada 
e viveu até aos tempos de Dario e de Ciro.

Xenófanes, ao contrário dos Milésios, escreveu em verso; e da sua obra 
subsiste um certo número de fragmentos. Se partirmos do princípio de que 
ele deixou Cólofon, na Jónia, por alturas em que esta foi conquistada pelos 
Medos em 546/5 a.C. (Xenófanes, certamente, apercebeu-se do facto com 
alguma antecedência, porquanto, no fr. 3, D K  21 b 3, se referiu à corrupção 
dos Colofónios motivada pelo luxo lídio), então, pelo que ele próprio diz 
no excerto 161, teria nascido por volta de 570 a.C., vinte e cinco anos 
antes da tomada da sua cidade. Ainda que se formule esta hipótese, a sua 
longa vida —  pelo menos 92 anos, segundo as suas palavras em 161 —  
impossibilita a atribuição da poesia que dele subsiste a qualquer período 
limitado. Xenófanes referiu-se a Pitágoras (260) e a Simónides (D K  21 b 21), 
bem como a Tales e a Epiménides —  nada mais se sabe do que o sim
ples facto de ele se ter referido aos três últimos —  e a ele se referiu 
Heraclito (190); e Parménides foi posteriormente considerado seu discí
pulo. Tudo isto é assaz possível, se ele viveu de c. 570 a c. 475 a.C. 
A declaração de Ti meu (historiador siciliano dos séculos iv/ni a.C.) em 162 
é compatível com esta hipótese, visto Hierão ter reinado de 478 a 467 a.C. 
e Epicarmo se encontrar em Siracusa durante este espaço de tempo. 
Apolodoro é, talvez, referido erradamente, em 162: a Ol. 40 (620-617 a.C.) 
é uma data improvável, por demasiado recuada, para o nascimento de 
Xenófanes, e a expressão «até aos tempos de Dario e de Ciro» é de estra
nhar, porquanto Ciro morreu em 529 e Dario alcançou o poder em 521. 
Contudo, não há nenhuma prova absolutamente positiva de Xenófanes 
ter morrido posteriormente a e.g, 525, quando Pitágoras se encontrava, 
não havia muito, em Itália. Todavia, Diógenes em 161, depois de men
cionar Apolodoro, situou o floru it de Xenófanes na Ol. 60 (540-537 a.C.); 
parece ser esta a verdadeira data proposta por Apolodoro, a qual se baseava 
no ano-época da fundação de Eleia (facto sobre o qual, segundo se dizia, 
Xenófanes escrevera um poema) em 540.

Os pormenores da vida de Xenófanes são ainda mais incertos. Nascido 
e criado na Jónia, e obviamente familiarizado com as tendências do pensa
mento jónio, foi forçado a abandonar a pátria na juventude, e desde então 
levou uma vida errante, principalmente, talvez, na Sicília; a sua ligação com 
Eleia pode ter sido uma invenção tardia (vejam-se pp. 169 e s.). Foi 
poeta e sábio, cantor das suas próprias composições, mui* que das dos
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outros: não era certamente um rapsodo homérico, como alguns, com base 
no excerto 161, têm erradamente afirmado. N a  mais longa das elegias que 
dele subsistem (fr. 1, um interessante poema sem importância filosófica ime
diata) mostra-se com autoridade bastante para delinear as regras de com
portamento do simpósio que ia seguir-se; parece, por esse motivo, que foi 
recebido com honras no seio das famílias aristocráticas.

A ASSOCIAÇÃO DE XENÓFANES COM  ELEIA

163 Platão Sofista 242 d (D K  21 a 29) rò Ôè naç rjfMv ’EÀeazixòv 
êêvoç, ànò Eevorpávovç xe m l exi ngóa&ev âg$á/Lievovt wç évòç Svxoç xwv 

návx(ov mXovfiévmv ovxco ôisS^QX8™  rolç tivêoiç.

164 Aristóteles Met. A 5, 986 b 18 IlaufievtÔ-tjç (jtèv yào eoixe xov xaxà 
xòv Xóyov êvòç anxEodai, MéXuyaoç Ôè xov xaxà xrjv vXr/v Ôiò m i ô fièv nsire- 
çao/uévov, o ô’ ãnetQÓv (pt)oiv eivai avró' Sevo<páv?jç ôè Jioãxoç xovxcov évíaaç 
(ó yaQ lIaQ/j.evíôriç xovtnv kéyexai yevéa&ai /tadxjxrjç) omHv Ôieaaqrfvioev ... 
(Veja-se a continuação em 174).

163 O nosso grupo dos Eleatas, que começa com Xenófanes e até 
antes, explica nos seus mitos que aquilo a que chamamos todas as coisas 
é na verdade uma só.
164 Com efeito, Parménides parece aderir ao que é uno segundo a 
razão, Melisso, por sua vez, ao que é uno segundo a matéria; por isso, 
o primeiro diz que ele é limitado, o segundo, que é ilimitado. Mas Xenó
fanes, o primeiro dentre estes a postular a unidade (pois é fama que 
Parménides foi seu discípulo), nada esclareceu ...

Os doxógrafos supõem geralmente que Xenófanes passou pelo menos 
uma parte da vida em Eleia, e que foi o fundador da escola filosófica 
eleática. Esta suposição encontra-se exemplificada em 162. Que ele foi 
mestre de Parménides é ideia emanada de Aristóteles em 164, e categori 
camente afirmada por Teofrasto, segundo as palavras de Simplício (165) 
Contudo, é possível que a opinião de Aristóteles tenha origem no comen
tário de Platão expresso no trecho 163. Este comentário não se destinava 
a ser, necessariamente, um autêntico juízo histórico (podemos compará-lo 
com as afirmações do Teeteto (152 d-e, 160 d), a saber, que Homero 
e Epicarmo foram os fundadores da tradição heraclítica), o que é confir
mado pela adição das palavras m i  It í TCQÓaêev, «e até antes». A  relação 
ontre Xenófanes e Parménides depende manifestamente da semelhança 
superficial entre a divindade una e imóvel do primeiro, c a esfera imóvel
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do Ser do segundo —  contudo, a seu tempo se verá que a construção teórica 
de Parménides foi alcançada por uma via totalmente diferente da de Xenó- 
fanes, via que é de facto incompatível. O exemplo extremo do tratamento 
de Xenófanes como eleata vê-se no Pseudo-Aristóteles de Melisso Xeno- 
phane Gorgia (D K  21 a 28), um tratado provavelmente redigido pela 
época em que Cristo viveu, e no qual o deus de Xenófanes é explicado em 
termos inteiramente eleáticos, e a inferência é derivada da opinião emitida 
por Aristóteles em 164, a saber, que o deus nem era limitado, como em 
Parménides, nem ilimitado, como em Melisso. Infelizmente, Simplício, que 
não encontrou esta parte da poesia de Xenófanes {de caelo 522, 7, D K  21 a 47), 
confiou neste tratado e fez citações de Teofrasto em muito menor número do 
que o usual. Um  outro testemunho que relaciona Xenófanes com Eleia não 
tem valor algum: afirma Diógenes Laércio (ix, 20, D K  21 a  1) que ele escre
veu 2.000 versos sobre a fundação de Cólofon e a colonização de Eleia, mas 
tal afirmação provém, segundo parece, do esticometrista e falsificador Lóbon 
de Argos e não inspira confiança; Aristóteles {Rhet. B 23, 1400 b 5, D K  21 
a 13), por outro lado, referiu uma breve história a respeito de certo conselho 
dado por Xenófanes aos Eleatas —  trata-se, contudo, de uma historíola 
«flutuante», que foi também associada a Heraclito e a outros. Não é impro
vável que Xenófanes tenha visitado Eleia; a esta simples visita se limitaram, 
talvez, as suas relações com essa cidade. Xenófanes não foi de modo algum 
um representante das novas tendências filosóficas do ocidente, iniciadas por 
Pitágoras; nem era tipicamente jónio, mas visto as suas ideias se apresen
tarem como reacção directa a partir de teorias jónias e de Homero, original
mente jónio, é por isso que ele se encontra neste livro agrupado com os 
pensadores jónios, e não no seu lugar cronológico provável, depois de 
Pitágoras —  que, tal como Xenófanes, foi um emigrante da Grécia oriental 
para a ocidental.

OS SEUS PO EM AS

Alguns dos fragmentos de Xenófanes chegados até nós são em metro 
elegíaco, outros em hexâmetros; o fragmento 167, porém, consiste num 
trímetro iâmbico seguido de um hexâmetro. O que acabamos de dizer está 
de acordo com a referência a estes três metros feita por Diógenes no excerto 161. 
Em todo o caso, alguns dos seus poemas foram chamados SíXXoi, «olha
res de esguelha», ou sátiras, e o «silógrafo» do século terceiro a.C., Tímon 
de Fliunte, dedicou, no dizer de Sexto (D K  21 a 35), os seus próprios SÍXXoi 
a Xenófanes, sobre quem ele certamente escreveu; veja-se também D K  21 a 
20-23. Segundo três fontes tardias, Estobeu (que se baseou num autor 
alegorizante), o escoliasta de Genebra da lllada, e Pólux (D K  2! A 36,
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21 b  30, 21 B 39), havia uma obra de física da autoria de Xenófanes, inti
tulada IJeoi tpvoeaiç, «D a  Natureza». O valor de um título como este já 
foi discutido (p. 101 e n. 1 da p. 102), e era de esperar que pelo menos algu
mas referências tardias a opiniões de Xenófanes sobre física ocorressem 
sob esta forma. É de notar que Écio, que também transcreveu os passos 
citados nos dois primeiros casos acima referidos, nada disse a respeito de 
um TJcqI ipvoeojç (D K  21 a 36 e 46). Que Xenófanes tenha escrito expres
samente uma obra sobre assuntos de física parece altamente improvável. 
Teofrasto, podemos nós observar, disse que a concepção monista de Xenó
fanes não era «física» no sentido normal do termo 1. Xenófanes, ao con
trário de Anaxímenes ou Heraclito, não estava particularmente empenhado 
em dar uma explicação compreensiva do mundo natural. Os seus interesses 
particulares iam, sem dúvida, para a teologia, e muitas das suas observa
ções sobre temas de física é com ela que estão relacionadas; outras podem 
ter sido rejeições irónicas de teorias anteriores, e outras ainda reflectiriam 
naturalmente o interesse que, por esta época, muitos dos Gregos cultos 
devem ter sentido pelos problemas relativos à natureza. Tais observações, 
juntamente com comentários a poetas e pensadores particulares (e.g. 166; 
cf. também D K  21 a 22), podiam ter sido expressas em poemas separados, 
com variedade de metros —  embora os fragmentos de teologia e de física 
subsistentes sejam quase todos em hexâmetros. É possível que tenha havido 
uma colecção separada de canções em elegíacos, para serem cantadas em 
banquetes.

1 Cf. 165 Simplício in Phys. 22,26 j.úav ó è  zijv áq-^v rjroi êv rò Sv xal nãv (ml 
oihe 7t£7ieoai}/iiévov ovre omeiQov oijts mvov/xevov oiíre fjQe/iovv) SevocpávTjV ròv KoXo- 
ipmviov t ò v  HoQfiEvlôov ôiôáoxaÁov ’ônoTcí&Eodaí tprjOiv ó &eó<pgaozoç, ó/ioÀoyojy 
êrégaç elvat /tãXXov ij t j j ç  negl tpécreaç iaroglaç rrjv p,vrjfirjv Tfjç tqvzov ôóÇrjç. 
(Teofrasto diz que Xenófanes de Cólofon, mestre de Parménides, supôs que o principio 
era um só ou que a totalidade do que existe era una (nem limitada, nem ilimitada, nem em 
movimento, nem em repouso); e Teofrasto está de acordo em que o registo da opinião 
de Xenófanes diz antes respeito a um domínio de investigação diferente do da filosofia 
da natureza.) As afirmações de Aristóteles, contidas no excerto 174, induziram 
Teofrasto a pensar erradamente, neste ponto, que o deus uno de Xenófanes n io  é, 
de modo algum, físico, mas antes a totalidade das coisas existentes, como o Scr dc 
Parménides. Contudo, dificilmente podia ele ter pensado deste modo, se existisse 
um poema que, de qualquer modo, se assemelhasse às obras dos Milésios,

SUA IM PO R TÂN C IA

Opiniões amplamente diversas têm sido sustentadas sobre a impor
tância intelectual de Xenófanes. Assim, Jaeger ( Thcology, 52) refere-se fi 
sua «enorme influência no desenvolvimento religioso posterior», ao passo 
que Burnot ( E G P, 129) afirmou que «ele teria sorrido, no tivesse tido conhc
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cimento de que um dia havia de ser considerado como teólogo». A  depre
ciação de Burnet tem certamente muito de exagerado. Contudo, é evi
dente que Xenófanes diferia consideravelmente dos Milésios ou de Hera- 
clito ou de Parménides. Xenófanes era um poeta com interesses especulati
vos, especialmente sobre a religião e os deuses, que o levaram a reagir contra 
Homero, arquétipo dos poetas e base fundamental da educação contempo
rânea. Os ataques que dirigiu contra a teologia homérica devem ter tido uma 
influência profunda, tanto sobre o homem comum, que ouvia os seus poe
mas, como sobre outros pensadores; Heraclito, ao atacar os que prati
cavam a purificação pelo sangue e os que adoravam estátuas de deuses (241), 
por exemplo, foi provavelmente influenciado por ele. A  sua descrição posi
tiva da divindade encontra-se concebivelmente na base da descrição do 
poder divino feita por Esquilo em As Suplicantes (173). A  aprecia
ção dos méritos relativos dos poetas e atletas (fr. 2), que foi desenvolvida 
por Eurípides no Autolycus (fr. 282 Nauck 2, D K  21 c 2), é um exemplo 
menos especializado do intelectualismo racional de Xenófanes. Nem é 
seguro exagerar o seu carácter não-científico com base no pendor teológico 
por ele manifestado; o estudo dos deuses não andava divorciado do da 
natureza, e a ilação tirada a partir dos fósseis (pp. 182 e ss.), quer seja ou não 
o reflexo de uma observação original, dá mostras de uma argumentação cui
dadosa e de modo algum improvável, feita a partir de um facto observado para 
uma hipótese geral —  procedimento notoriamente raro entre os Pré-Socrá- 
ticos. Algumas outras das suas afirmações de natureza física são indes
critivelmente bizarras, mas não nos é possível ajuizar da seriedade da sua 
intenção. Xenófanes era, em primeiro lugar, um crítico com uma abor
dagem dos problemas original e por vezes idiossincrática; não um espe
cialista mas um verdadeiro aorpiorrjç ou sábio, disposto a aplicar a sua 
inteligência a quase todos os problemas (embora aconteça que nada sai
bamos de quaisquer declarações suas de carácter político) —  razão pela qual 
Heraclito o atacou no excerto 190. As opiniões que formulou sobre quase 
todos os assuntos merecem cuidadosa atenção.

TEO LO G IA

(i) Ataques contra (a ) a imoralidade, e contra (b) a natureza antropo
mórfica dos deuses da religião convencional

166 Fr, 11, Sexto adv. math. ix, 193

návza &eolç ávéfhjxav "O/wjqóç {f 'Haíoôóç re  
oocra ticlq ãv&Q(ó?ioiaiv õvelòea xaú yióyoç èaxlv, 
xAénreiv juoi%erfeiv re xal âXMjXovç âncnsvetv.
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167 Fr. 14, Clemente Strom, v, 109, 2

ãXX’ oi ßqoxol ôoxéovm yevvãcríku •deovç,
T'r)v a<pexégrjv <F eo&fjxa g%£tv qxovi/jv xe ôé/uaç re.

168 Fr. 16, Clemente Strom, vii, 22, 1

Ai&íonèç XE <§-eovç o(p£réQovç> aifiovç jjtéhivó.- xs 
@0fjxéç xs yXavxovç xal jivqqovç <<paoi nêXeaftao.

169 Fr. 15, Clemente Strom, v, 109, 3

àXh ei XflQuç ê%ov ßoeg <Jbmoi x’ >  fjè Xéovxeç, 
fj yçáipai %eÍqegoi xal êgya xeXelv âneq ãvÒQEÇ,
Innoi fiêv f f  Innoiai ßöeg òé xe ßovalv óuoiaç 
xal < x e >  &eã>v lôéaç syqacpov xal aáfMX1 ènoíovv 
xoiavff olóv TiBO xavrol õépaç etyov < t.xaaxoi>  l.

166 Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo quanto entre os 
homens é vergonhoso e censurável, roubos, adultérios e mentiras recí
procas.
167 Mas os mortais imaginam que os deuses foram gerados e que têm 
vestuário e fala e corpos iguais aos seus.
168 Os Etíopes dizem que os seus deuses são de nariz achatado e negros, 
os Trácios, que os seus têm os olhos claros e o cabelo ruivo.
169 Mas se os bois e os cavalos ou os leões tivessem mãos ou fossem 
capazes de, com elas, desenhar e produzir obras, como os homens, os 
cavalos desenhariam as formas dos deuses semelhantes à dos cavalos, 
e os bois à dos bois, e fariam os seus corpos tal como cada um deles 
o tem.

1 O fragmento 168 apresenta-se convincentemente restaurado por Dich 
com base numa citação, não metrificada, de Clemente. Os aditamentos em 169 
respectivamente, de Diels, Sylburg e Herwerden; o texto, conforme em D K. O prl 
meiro verso de 167 é um trímetro iâmbko.

As críticas de Xenófanes são bastante claras: em primeiro lugar, un 
deuses de Homero e Hesíodo são com frequência imorais —  o que é mani
festamente verdade; em segundo lugar, e ainda mais importante, não há 
nenhuma boa razão para pensar que os deuses sejam de modo algum antro
pomórficos, Xenófanes dá-se brilhantemente conta, primeiro de que raças 
diferentes atribuem aos deuses as suas próprias características particulares 
(cis-nos cm presença de um exemplo antecipado da nova orientação antro
pológica que se vê cm Hcródoto c culminou na distinção physisjnomos);
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e em segundo lugar, por reductio ad absurdum, que os animais também fariam 
o mesmo. A  conclusão é que tais apreciações são subjectivas e sem valor, 
e que o quadro dos deuses como homens e mulheres, estabelecido em Homero 
(«por quem todos aprenderam», fr. 10) deve ser abandonado.

(ii) Teologia construtiva: há uma única divindade não-antropomórfica

170 Fr. 23, Clemente Strom. v, 109, 1

slç &eóç, êv re -deotai xai ávdoémotai /néyiaxoç, 
ofíxi Ôéfiaç dvr/xoTni.v ó/j.okoç ovòè vórjjxa.

171 Fr. 26 +  25, Simplício in Phys. 23, 11 +  23, 20

alei Ò”èv xavxvj d̂p.-vej. xivov/ievoç ovÔév 
ovòè fisxéQ%scr&aí fuv ênfflQémi a.kXoxr, ãÂÀr/, 
ãÁ/J ânávev&e nóvoto vóov tpgevl návxa xoaôaívei.

172 Fr. 24, Sexto adv. math. IX , 144

oSkoç óqõl, ovXoç ôè voei, oüÀoç ôé t ’ âxovei 1.

1 Dióg. L. ix, 19 (D K  21 a  1) sugere que as palavras ov /lévroi ávrmvel, 
«mas não respira», constituíam parte da citação. Trata-se, provavelmente, de uma 
versão tardia de alguém interessado na cosmologia pitagórica.

170 Um só deus, o maior entre os deuses e os homens, em nada 
semelhante aos mortais, quer no corpo quer no pensamento.
171 Permanece sempre no mesmo lugar, sem se mover; nem é próprio 
dele ir a diferentes lugares em diferentes ocasiões, mas antes, sem esforço, 
tudo abala com o pensamento do seu espírito.
172 Todo ele vê, todo ele pensa, e todo ele ouve.

«O  maior entre os deuses e os homens» no excerto 170 não deve ser 
tomado à letra; os homens são mencionados devido a um uso «polar», 
como em Heraclito fr. 30 (217), onde se diz que a ordem actual do mundo 
não foi criada por «nenhum dos deuses ou dos homens». Esta maneira dc 
dizer constitui simplesmente um recurso enfático, e não (como alega Bar
nes, The Presocratic Philosophers I, 89-92) parte de um argumento, segundo 
o qual a hierarquia dos deuses é logicamente impossível. De facto, Xenó- 
fanes escreveu sobre «os deuses» também em outros passos, e.g. em 188; até 
certo ponto, sem dúvida, tratava-se dc uma concessílo, talve/ nBo inteiramente



consciente, à terminologia religiosa popular. Afigura-se-nos muito discutível 
que Xenófanes tenha admitido outras divindades menores, de algum modo 
relacionadas com o «deus único», a não ser como ténues projecções huma
nas dele. O deus uno difere dos homens em corpo e pensamento —  tem, 
por isso (e também em face do excerto 172), um corpo; mas é imóvel 1, pela 
curiosa razão de ser «impróprio» dele mover-se de um lado para o outro. 
Por conseguinte, Xenófanes aceita, segundo parece, o bem estabelecido crité
rio grego do decoro 2. Não só é impróprio do deus mover-se, como o movi
mento é efectivamente desnecessário, pois o deus «tudo abala com o activo 
arbítrio proveniente do seu discernimento» (171, verso 3) 3. Este discerni
mento está relacionado com a vista e o ouvido, mas, tal como estes sentidos, 
é levado a efeito, não por órgãos especiais, mas por todo o corpo imóvel do 
deus. Esta notável descrição foi alcançada, provavelmente, a partir da pró
pria antítese das características de um deus homérico. Que o pensamento 
ou a inteligência podem afectar as coisas exteriores ao sujeito pensante, sem 
a intervenção de membros, é um desenvolvimento —  mas muito arrojado —  
da ideia homérica de que um deus pode atingir os seus fins pela simples 
inserção, por exemplo, do Desvario C A rrj) num mortal. Que uma tal ideia 
se afigurava admissível é facto demonstrado pela aceitação que teve e pelo 
desenvolvimento que lhe foi dado por Esquilo 4.

1 Foi provavelmente devido à sua unidade imóvel que o deus de Xenófanes 
fo i identificado com o Ser de Parménides, e absorveu mais tarde algumas das suas 
propriedades. Desde Tímon de Fliunte, o deus é considerado «igual em todos os 
aspectos» ( laov ánávrfl, cf, fieaaiiêev taonaXèg návrn em Parménides, 299), e chega 
assim a ser dotado de forma esférica. Xenófanes pode tê-lo descrito como «seme
lhante em tudo» (ó fto ír iv  em Tímon fr. 59, D K  21 a  35), visto esta ideia estar implí
cita na sua totalidade, que actua de modo particular, como em 172; a sua esfericidade 
transcende o conteúdo dos fragmentos e é porventura contestável.

* J. Barnes, op. cit. I, 85 es .: interessante é a sua afirmação de que o ‘decoro’ 
é lógico, pois ‘não é logicamente possível... que as divindades se desloquem’ .

s Esta tradução baseia-se em K.. von Fritz, C P  40 (1945), 230, que nos dá 
uma boa discussão dos significados de vóoç e tpgrfv. A  expressão vóov rpotvl parece 
mais estranha do que de facto é: apoia-se, evidentemente, em vóei rpç>eol e voéw tpgeol 
da Iliada ix, 600, e xxii, 235, respectivamente. Demais, xQaôalvei só pode signi
ficar «abala», facto que sugere que Xenófanes tinha em mente II. i, 530, onde Zeus 
faz tremer o vasto Olimpo com um aceno de cabeça. Estas são outras tantas indi
cações de que o deus de Xenófanes é mais homérico (num sentido negativo) do que 
parece.

A 173 Ésquilo As Suplicantes 96-103 ( Z e v ç )  / iá m si Ô’ ê fo iIô íü v  / dtp’ m p tn v n yw v  

7iuvcúXeti I fiyoTovÇj jilav ò’ ovnv’ ètonÁlÇei. j  nãv ãnovov ôai(tovl<ov. / fjfltvot 6v 
ipeAvtj/xá no>( / aitó&sv i^ íngaíev ê[i-/naç iÔQávoov âijf  dyvãv. ([Z e u s ] precipita os 
mortais, de todo perdidos, das altas torres das suas esperanças, mas não emprega vlo- 
l/niia: tudo para os deuses é sem esforço. Sentado, ele realiza num instante os seus 
desígnios, de uma maneira ou d* outra, do seu sdlio sagrado.) Sob determinado» iispoc-
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tos, estes versos trazem-nos Sólon à lembrança; não podemos ter absoluta certeza 
de que a ideia de Xenófanes a respeito da divindade fosse tão original como actual
mente se nos afigura.

(iii) É  o deus uno coextenso com o mundo?

174 Aristóteles M et. a  5, 986 b 21 (vejam-se, em 164, as linhas que ante
cedem esta citação) ... £evo<pávr)ç ôè 7iqõ>toç xovraiv êvíaaç (ó  yàp llag/xe- 
víôrjç xovxov Xéyercu yevsa&ai fxafhjrrjç) ovêèv ôieaa<prjviaev, ovÔè rfjç qrvoecoç 
roÚTCov ovôeTÉQaç (sc. unidade formal ou material) soixs êiyelv, âXX’ elç 
ràv Ô/.ov ovçavàv êaiofiXèipaç rò  sv eivaí <pr}ai ròv §eóv.

174 ... mas Xenófanes, o primeiro dentre estes a postular a unidade
(pois diz-se que Parménides foi seu discípulo), nada esclareceu, nem parece 
ter abordado a natureza de cada uma destas [sc. a unidade formal de 
Parménides ou a unidade material de Melisso]; mas com os olhos postos 
no céu inteiro, afirma que o Uno é deus.

Xenófanes chegou ao conceito do deus uno por reacção contra o poli
teísmo antropomórfico de Homero; Parménides chegou à esfera do Ser 
por uma inferência lógica a partir de um axioma puramente existencial. 
Os processos são absolutamente diferentes, e, como já foi sublinhado, não 
é provável que Parménides tenha sido discípulo de Xenófanes, mesmo que 
ele pudesse ter considerado, com certo interesse, as opiniões do poeta mais 
antigo que ele. Aristóteles, como é óbvio, não foi capaz de compreender o que 
Xenófanes queria dizer por deus uno e imóvel, mas queixou-se de ele «nada ter 
esclarecido» e foi ao ponto de pôr de parte tanto Xenófanes como Melisso, 
por serem «um tanto grosseiros» (juxqòv âyQowóxEQoi). Esta perplexidade 
de Aristóteles sugere que Xenófanes não apresentou uma elaboração discur
siva das suas ideias teológicas, que não podiam, evidentemente, ter ido 
muito além dos fragmentos que chegaram até nós sobre o assunto. A  ilação 
de Aristóteles, de que o deus uno não era nem imaterial ícomo ele pensava 
que era o Uno de Parménides), nem material como o Uno de Melisso (cf. 164), 
foi devida à presença de elementos tanto corpóreos como aparentemente 
não-corpóreos na descrição de Xenófanes —  o corpo, òé/uaç, por um 
lado (170), e o abalar de todas as coisas pelo intelecto, por outro (171). 
Tem particular significado, neste ponto, o facto de Aristóteles não ter adu
zido o Nous de Anaxágoras (que era a origem fundamental do movi
mento e a espécie mais subtil de corpo, e que impregnava algumas coisas, 
mas não todas) para explicar a divindade de Xenófanes. Em vez disso, 
Aristóteles formulou a críptica observação de que Xenófanes, «com os olhos 
postos no mundo inteiro, afirmou que o Uno era deus» (visto oiffaviíç
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dificilmente poder significar, neste passo, «o  primeiro céu»). Isto dá clara
mente a entender que deus se identifica com o mundo, facto que Teofrasto 
parece ter admitido (165). Mas Aristóteles deve estar enganado neste ponto: 
como podia o deus ser imóvel, se se identifica com um mundo que se reconhece 
ser dotado de movimento (171)? É, decerto, provável que, apesar de o deus 
de Xenófanes não ser um desenvolvimento directo da tradição cosmogónica, 
todavia se baseie, até certo ponto, na ideia dos Milésios de uma substân
cia divina que, no caso de Tales e de Anaxítnenes, era considerada como algo 
que permeia, de certo modo, os objectos do mundo, dando-lhes vida e movi
mento. Contudo, não é possível que Xenófanes tenha resolvido, de um modo 
preciso, o problema da relação local do deus, por um lado, e, por outro, a mul
tiplicidade do mundo (que ele não pode ter pretendido rejeitar). Aristóteles, 
ao considerá-lo como um eleata primitivo, induziu em erro toda a tradição 
antiga sobre este ponto. A  conclusão parece ser a de que o deus de Xenófanes 
foi concebido como uma negação das propriedades que, em Homero, eram 
conferidas à divindade, não lhe sendo atribuída uma localização precisa —  
não mais do que os contemporâneos de Xenófanes acreditavam que os velhos 
deuses homéricos estavam necessariamente localizados no Olimpo. Tal deus 
era dotado de um corpo de qualquer espécie, porquanto uma existência total
mente incorpórea era inconcebível, mas esse corpo, tirante a sua actividade 
perceptivo-intelectual, era de importância secundária, e bem assim, talvez, 
a sua localização.

ID EIAS DE FÍS ICA

(i) Os corpos celestes

175 Hipólito Ref. i, 14, 3 xòv <5è fjliov èx /uíxqw v  jiv q iÔUov à&goiÇo- 
fiéva>v yívea&m xafF éxáaxrjv rj/xéQav, rfjv ôè yfjv õ.jzf.iqov elvau, xal [trjXE ún 

ãégoç utjXS xmò xov ovgavcm Tieyiéyto&m. xal àneÍQOvç rjMovç ei'vau, xal 
'ysXrjvaç, rà Ôè návxa slvai èx yfjç.

176 Pseudoplutarco Strom. 4 (DK. 21 a  32) xòv Ôè fjhóv (prjai xal rà 

ãaxoa èx xwv veqxõv yívea&ai.

177 Écio li, 20, 3 Sevoqpávrjç èx veqmv 7ZS7ZV(xo/j,év(ov slvai xòv rjXiov. 

©eó<pQoaroç èv roTç &vaixoZç yéyga<pev èx nvQiÒmv /nèv xãv ovva&QoiÇo- 
ftév(ov èx xfjç vyoãç áva^v/uáaeojç, ovvafiooií,óvxmv àè xòv íjkinv.

178 Fr. 32, 27 bT in Iliadem xi, 27

tfv x’ t1qiv xaXéovaif vétpoç xal xovxo nétpvxr,
noQipvçeav xal (poivíxnov xal Ifiétrlhti
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179 Écio H, 24, 9 Ssvotpávtjç noÀÂovç eivai rjAíovç xai os/.r/vaç xarà
}íÃíjuara rrjç yfjç ?cai ânoropiàç xai Çávaç, xarà ôé rtva xaiQÒv èxnbtreiv
ròv ôiaxov étç uva tmoro/ifjv rf/ç yfjç ovx oixovfiévr\v v<p’ rjjMtív xai ovrcoç 
(ootieq xevrujjarovvra êxtoiipiv imofpaívr.iv ô ô’ avròç ròv iffaov eiç âneigov 
fiàv ngoievai, òoxelv òs ttvxAeicrdm òià rrjv âjtóaraatv.

175 O Sol nasce diariamente de pequenas porções de fogo aglomeradas, 
e a Terra é infinita e não está rodeada nem pelo ar nem pelo céu. Há 
sóis e luas em número infinito, e todas as coisas são feitas de terra.
176 Diz ele que o Sol e os astros provêm das nuvens.
177 Xenófanes afirma que o Sol é feito de nuvens em ignição. Teo-
frasto, em Os Físicos, escreveu que ele é constituído de pequenas porções 
de fogo conglomeradas, provenientes da exalação húmida, as quais, 
ao conglomerarem-se, formam o Sol.
178 Aquilo a que se chama íris [arco-íris] é também uma nuvem, púr
pura e vermelha e amarela à vista.
179 Xenófanes disse que há muitos sóis e luas segundo as regiões, 
as secções e as zonas da Terra, e que em certos momentos o disco é 
banido para uma secção da Terra não habitada por nós, e deste modo, 
deslocando-se, por assim dizer, no nada, produz um eclipse. É ainda 
ele quem afirma que o Sol se desloca ad infiniíwn, mas parece mover-se 
num círculo devido à distância.

Há divergência nos relatos doxográficos acerca da constituição dos 
corpos celestes: eram eles uma concentração de partículas ígneas como se 
diz do Sol em 175, na segunda parte de 177, e no Pseudoplutarco algumas 
frases antes de 176; ou nuvens em ignição, como se diz do Sol e das estre
las em 176, do Sol em 177, e das estrelas que, segundo Écio n, 13, 14, 
D K  21 A 38, se reacendem à noite como brasas? Teofrasto é mencionado, 
em 177, como partidário da primeira opinião, mas também a segunda, 
largamente representada nos doxógrafos, deve provir, até certo ponto, dele. 
Afigura-se-nos possível que a concepção do Sol, pelo menos, como uma 
concentração de fogo, que se originou da exalação do mar, seja em parte 
devida a uma fusão de Xenófanes com Heraclito, que provavelmente pen
sava que as taças dos corpos celestes estavam cheias de fogo alimentado no 
seu percurso pela exalação (224). Heraclito também julgava que o Sol se 
renova diariamente, facto que está de acordo com Xenófanes em 175. 
Mas Heraclito foi certamente influenciado em outros aspectos por Xenó
fanes, e a semelhança, neste ponto, podia ser devida a essa influência. 
Contudo, são as duas teorias tão diferentes como parecem à primeira vista? 
É de conceber que as concentrações de logo se assemelhem a nuvens ignens.
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e que uma tal afirmação, em Teofrasto, tenha chegado a ser dissecada nos 
epítomes. Por outro lado, o Sol por si só, devido ao seu brilho especial, 
podia ser uma «concentração» de fogo, sendo os demais corpos celestes 
simplesmente nuvens em ignição. Que Xenófanes explicava o arco-íris 
como uma nuvem (desenvolvimento, talvez, de uma ideia de Anaxímenes, 
cf. pp. 160 e s.) é o que demonstra o fr. de 178; segundo Écio II, 18, 1 
(D K  21 a 39), aquilo a que chamamos fogo-de-santelmo era devido a peque
nas nuvens inflamadas pelo movimento, e talvez seja isto que explique o xal 
em 178, v. 1. Não se pode deduzir, com segurança, desta simples partícula, 
que alguns corpos celestes fossem nuvens; embora se nos afigure possível que 
fosse este, de facto, o parecer de Xenófanes. É de notar que esta opinião 
(oposta a algumas das suas outras ideias) constitui uma teoria física intei
ramente razoável, o que prova que Xenófanes não pode ser considerado uni
camente como teólogo; embora seja bastante provável que o motivo que o 
levou a formular explicações de natureza física acerca dos corpos celestes 
fosse o de refutar a concepção popular que os considerava como deuses, 
É isto o qué está certamente implícito na frase «aquilo a que se cháma íris» 
do excerto 178.

A  afirmação de Hipólito em 175, de que há «sóis e luas em número 
infinito», parece referir-se ao reacender diário do Sol (e provavelmente 
também da Lua); mas, em 179, é dada uma explicação completamente dife
rente e muito mais bizarra. Há muitos sóis e luas em diferentes regiões, 
zonas, ou segmentos da Terra; os eclipses solares são causados pelo facto de o 
nosso Sol se deslocar, por assim dizer, no nada e ser compelido para outro 
segmento não habitado por «nós». A  frase final de 179, contudo, está de 
acordo com a opinião formulada em 175, segundo a qual o Sol se renova 
todos os dias. Há certamente, neste ponto, uma confusão por parte de Écio 
ou da sua fonte. Parece provável que a pluralidade de sóis e de luas seja 
simplesmente devida à sua renovação diária; que Xenófanes desse como 
causa dos eclipses a retirada do Sol para outra região da Terra; e que w. 
duas ideias chegassem a ser confundidas. A noção de que o Sol continua 
indefinidamente para oeste parece ser uma afirmação deliberadamente 
ingénua, do ponto de vista anticientífico (Heraclito talvez tenha reagido 
por forma semelhante contra o excessivo dogmatismo em matéria dc astro 
nomia, cf. fr. 3). É possível que os segmentos da Terra fossem considerado» 
como depressões profundas, como no mito do Fédon, de Platão; tal facto 
podia dar a impressão de explicar o aparente nascimento e ocaso do Sol, mas 
não o seu desaparecimento nos eclipses. Seja qual for a verdadeira explica
ção, é evidente que Xenófanes se permitiu, neste campo, uma certa dose de 
fantasia (e possivelmente de humor, a avaliar pela expressão «caminhando 
no nada»). Talvez houvesse também uma pequena nota irónica da sun 
parte; cm todo o caso, a explicação dos eclipses deve ser claramente distin-
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guida das suas opiniões mais empíricas, se não necessariamente originais, 
sobre a verdadeira constituição dos corpos celestes

1 A  mesma combinação de uma afirmação bizarramente original de Xenó- 
fanes com uma interpretação errada dos doxógrafos explica, provavelmente, a refe
rência de Écio (ii, 24, 4, D K  21 a  41) a um eclipse ininterrupto, com a duração de 
um mês.

(ii) A í  raízes da Terra

180 Fr. 28, Aquiles Iság. 4, p. 34, 11 Maass

yaírjç [tèv xóôe tzsígaç ãvo.) jiaqà noaalv ÓQãrai 
r/égi nQOOJtXáÇov, rò  xáxco Ò' èç ãneiQov ixvelxai '.

1 r)é.Qi Diels, aWêoi Karsten, xal (jel mss. Ambas as emendas sugeridas são 
possíveis, mas a primeira é a todos os títulos preferível: escreveu-se -ei em vez dc -i 
por uma cacografia comum, e seguidamente xal veio tomar o lugar do que se afi
gurava ser uma disjuntiva inaceitável, fjL

180 Da Terra é este o limite superior que nós vemos aos nossos pés, 
em contacto com o ar; mas a sua parte inferior continua indefinida
mente.

Xenófanes, segundo parece, reage contra as descrições homérica e hesió- 
dica, do Tártaro (de certo modo, as partes inferiores da Terra) como situado 
tão abaixo da Terra como o céu está acima dela (//. vm, 116, excerto 1; 
Teog. 720). Este quadro não é, em qualquer caso, completamente claro, 
e na Teog. 727 e s., excerto 2, diz-se que as «raízes» da Terra se encontram 
por cima do Tártaro; mas em qualquer circunstância, as distâncias em causa 
são enormes, indefinidamente gi andes, de facto. Contudo, a intenção de 
Xenófanes talvez não tenha sido a de emendar ou rebater Homero e Hesíodo 
sobre este assunto particular (como fizera a propósito da teologia, cf., supra, 
166), mas a de discordar, porventura com o espírito céptico revelado em 186, 
do dogmatismo milésio sobre tais pontos (cf. e.g. 84 (Tales), 122 (Anaxi- 
mandro), 150 (Anaxímenes)). Aristóteles (de caelo B13, 294 a 21, D K  21 a 47) 
censurou-o pelos seus esforços, ao acusá-lo de preguiça por não ter procurado 
uma explicação conveniente!
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(iii) A água, ou mar, e a terra

181 Fr. 29, Simplício in Phys. 189, 1.
yrj xal vÔa:>n návx’ èad? Soa yívovx’ rjôè tpvovxai.

182 Fr. 33, Sexto adv. math. x, 34
Tiávreç yÒQ yaírjç re 'mu  vôaraç êxyevó/ueofia.

183 Fr. 30, £  Genav. in Iliadem xxi, 196
Tirjyij Ò' iaxí ■&áXaao’ vòaxoç, Ttrjyrj ó’ âvé/jtoio' 
aSxs yàp êv vécpeatv <.yívoixó xe lç ãvêfioio 
êxitveíovxoç> emo&ev ãvev novxov neyáXoio 
oiíxf. Qoal noxaimv oifr’ a l< ,&êQoç> òfipQiov ‘Õôo>q, 
ãXXà uéyaç nóvxoç yevéxcog ve<pêcov àré/uov rs 
x a i  7ZOXO.UWV.

181 Tudo o que nasce e cresce é terra e água.
182 Pois é da terra e da água que todos nós provimos.
183 O mar é a origem da água, e a origem do vento; pois, sem o vasto 
mar, não chaveria nem a força do vento que sopra d o >  interior das 
nuvens, nem os cursos dos rios, nem a água que chove do céu: mas 
o vasto mar é o gerador das nuvens e dos ventos e dos rios.

A  ideia de que todas as coisas, incluindo o homem, são compostas de 
água e terra, e delas se originam, é ingénua e popular: a carne e os ossos 
podem ser comparados com a terra e as pedras, e o sangue, com a água. 
Lembremo-nos das palavras proferidas durante as cerimónias fúnebres, 
«a  terra à terra, as cinzas às cinzas, o pó ao pó»; e Ilíada vii, 99, «mas 
que todos vós se transformem em terra e água.» Demais, a superfície da 
Terra, aquela que se estende a nossos pés (180), é obviamente composta, 
em larga medida, de terra e mar. Xenófanes toma esta simples apreensSo 
e desenvolve-a numa teoria física rudimentar em 183 (onde o principal 
aditamento é de Diels): o mar, que é a forma mais vasta de água, é apon
tado como origem de todos os rios, à maneira homérica (veja-se 6), e bem 
assim, da chuva e das nuvens (que Anaximandro considerara como con
densações da exalação do mar) e dos ventos que parecem sair das nuvens. 
Esta importância atribuída ao mar ganha especial significado com a obser- 
vaçílo e a dedução descritas na próxima secção, segundo as quais a superfí
cie da Terra, na sua forma actual, deve ter-se desenvolvido a partir do mar.
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(iv) A superfície da Terra converte-se de novo em mar

184 Hipólito R e f  i, 14, 5 ó òè Eevorpávrjç fiíÇiv rfjç yfjç tzqòç rr/v dáXaa- 
aav ylvEo"9<u ôoxsT xal r ã  xuóvco vnò rov vygov Xmaõm, (páaxcov roiavraç 
’é%siv âuzodeíÇeiç, ôri èv fiêcrrj yfj xal Òqeóiv eÚQÍaxovrai xóy/ai, xal èv Svga- 
xovaatç òè èv raíç Xarofúaiç Xéyei evpfjaftui r&nov í%&voç xal <pvxãv 
[Gomperz; <pa>xãv mss.], èv ôè Ilá o ip  rvnov òátpvrjç èv r ã  (iáfrei rov Xv&ov, 
èv ôè MsXírrj nXáxaç av/ATzávrcov rãv &aXaaaía>v. (6) ravra Ôé <pr)ai yevéaêai 
õre Jtávra ènrjXwfrrjaav náXai, rov òè rvnov èv r ã  mqXfj irjgav&rjvai. âvai- 
QrXmJai òè rovç ãv&QÓmovç návraç õrav r] yfj xarevex^slaa siç r-rjv êáXaaoav 

TitjXòç yéw/rai, eira náXiv ãgxe^ ai T'jç ysvéaemç, xal ravrr/v nãoi rolç 
xóa/ioiQ yívecr&ai xarafloXrjv [H. Lloyd-Jones: xarafiáXXsiv mss., uF,ra(inXi')v 
Diels, DK],

185 Fr. 37, Herodiano n. fiov. Xé£. 30, 30

xal fièv èvl ansáreaaí reoiç xaraXeíperai vôcoo.

184 Xenófanes pensa que está a processar-se uma mistura da terra 
com o mar, e que, com o tempo, a terra será dissolvida pela humidade. 
Afirma ele que as provas que possui são do seguinte teor: encontram-se 
conchas em terra firme e nas montanhas, e nas pedreiras de Siracusa, 
diz ele que foi encontrada a marca de um peixe e de algas, enquanto, 
em Paros, se descobriu a marca de uma folha de loureiro no interior de 
uma rocha, e em Malta, formas achatadas de objectos marinhos de toda 
a espécie. Isto, prossegue ele, produziu-se, quando tudo há muito estava 
coberto de lodo, e as marcas secaram com ele. Toda a espécie humana 
é destruída, sempre que a terra é arrastada para o fundo do mar e em 
lodo se converte; então, uma outra geração recomeça, e todos os mundos 
têm este mesmo princípio.

185 E em algumas grutas a água goteja.

A  dedução baseada nos fósseis é notável e impressionante. A  enumeração 
das diferentes ocorrências é, em si mesma, invulgarmente científica; a asserção 
atribuída a Xenófanes nos Mirabilia aristotélicos (D K  21 a 48), segundo a 
qual o Stromboli tinha tendência para entrar em erupção de dezassete em 
dezassete anos, dá mostras de um método semelhante. Não que o próprio 
poeta precisasse de ter observado fósseis nos três lugares citados —  as marcas 
de fósseis podiam naturalmente despertar a curiosidade popular, c deste 
modo tornarem-se conhecidas; embora seja de notar que d o iN  dos três
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lugares estavam na órbita siciliana de Xenófanes. (Paros tem sido posto em 
dúvida por razões de ordem geológica; mas a sua parte nordeste não é de 
mármore nem xisto, e talvez tivesse contido fósseis. O Director do Instituto 
de Geologia, de Atenas, confirma que fósseis de plantas aí têm sido encon* 
trados.) Não podemos ter a certeza de que as observações tenham sido 
feitas pela primeira vez durante o tempo em que viveu Xenófanes; talvez 
tenham também estado ao dispor de Anaximandro. Contudo, é possível 
que Xenófanes tenha sido o primeiro a chamar a atenção para o verda
deiro significado dos fósseis. Não era nova, uma vez mais, a conjectura 
de que a superfície da Terra tinha sido outrora lodo ou limo; tratava-se de 
uma teoria milésia, possivelmente com origem em Tales e certamente defen
dida por Anaximandro, que acreditava que a vida se originou do lodo. 
Os fósseis, contudo, pareciam ser uma prova positiva. Já vimos (pp. 139 e ss.) 
que Alexandre atribuiu a Anaximandro (bem como a Diógenes) a crença 
de que o mar está a baixar e há-de eventualmente secar. Todavia, em 
Anaximandro não há informação positiva de que o processo seja cíclico. 
Hipólito, em 184 aã. fin., atribui decididamente uma teoria cíclica a Xenófa
nes: outrora, a terra deve ter sido lodo, porque outrora as plantas existiram ro  
que é agora rocha, os peixes, no que é agora terra firme, e a humanidade é des
truída, quando a terra se transforma em lodo; então os homens são novamente 
gerados, processo que se verifica em todos os arranjos da superfície terrestre. 
Portanto, Xenófanes, na esteira de Anaximandro, aceitou a ideia de que os 
seres vivos provêm do lodo; mas enquanto Anaximandro parece ter conside
rado que a sua destruição resultava de uma estiagem excessiva, para Xenó
fanes ela foi devida ao dilúvio; já antes se sugeriu que os mitos das grandes 
catástrofes, nomeadamente o dilúvio de Deucalião e Pirra e o abrasamento da 
terra por Faetonte, podem ter fornecido um precedente para esta espécie de 
teoria. A  divergência apontada entre os dois pensadores estava relacionada 
com as interpretações divergentes do processo de mudança, que então sc vct \ 
ficava à superfície da terra: para Anaximandro a terra estava em vias de secar, 
para Xenófanes já estava a tornar-se mar ou lodo. É possível que esta irlcm 
fosse uma correcção consciente por parte de Xenófanes; pois talvc/ nrto 
seja coincidência o facto de o mar estar a retroceder em redor de Milcio, 
passo que na Sicília se julgava que tinha submergido a língua de terrn que 
deu lugar ao estreito de Messina.

As transformações cíclicas entre a terra e o mar —  nenhuma das quais, 
contudo, podia ter sido completamente eliminada —  estavam em evidente 
relação com as asserções contidas em 181 e 182, a saber, que as coisas pro
vêm da terra e do mar; ao passo que os produtos do mar, no fragmento 183, 
mostravam que o mar é surpreendentemente poderoso. O passo 185, ape
sar dc fragmentário, pode ter por fim ilustrar o trânsito entre os dois 
nmtorinis básicos: Diels c outros pensaram ein grutas cstalactílieas, i.c., cm
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água que se transforma em terra (a rocha não estava claramente diferen
ciada), ao passo que Deichgrãber (Rh. M . 87 (1938), 16) pensou que tanto 
este processo como o inverso podiam estar em causa; é certo que as gru
tas húmidas podem afigurar-se como produtoras de humidade a partir da 
terra. Este ponto, bem como muitos outros, permanece incerto (por exemplo, 
em que fase se inverte a marcha da secagem do mar?). A  exposição clara de 
uma teoria cíclica apoiada em provas concretas é incontestável, e uma vez 
mais mostra que Xenófanes deve ter contado seriamente com ela... 1

1 O modo como uma tal teoria cíclica podia levar os doxógrafos a uma interpre
tação em termos de mundos inumeráveis é demonstrado pelo emprego ambíguo de 
xóctftoiç em 184 (nesse passo significa propriamente «arranjos do mundo», i.e,, da 
superfície da terra, mas aparentemente com o significado de «mundos separados»).

AS L IM ITAÇ Õ ES DO CO NH ECIM ENTO  H U M AN O

186 Fr. 34, Sexto adv, math. vit, 49 e 110, cf. Plutarco Aud. poet. 2, 17 E

xat rò  fjbèv rrh> aatpèç oflrtç ãvr)g tôev ovôé tiç  ê<n<u 
elôthç âfirpi &fü>v xe xai ánan Xéyco tibqI návratv 
si yàg xeá xà iinXurra xv%oi xsxeXsa/ièvov eincov, 
avxòç õ/eo)ç ovx olâe* ôóxoç <5’ ènl jtãai xêxvxrai.

187 Fr. 35, Plutarco Symp. IX, 7, 746 b

xavxa ôeôoÇáoâco /ièv èoixóxa xolç èxvuoioi ...

188 Fr. 18, Estobeu Anth. i, 8, 2

ovx oi ã.71 ágyfjç návxa ih.oi ftvrjxoia vnéòeiÇav, 
aX/À ygóvqj Çrjxovvreç êtpevQÍaxovaiv ãfieivov.

189 Fr. 38, Herodiano n. pov. XéÇ. 41, 5

ei psYj x^coqÒv êcpvae #eóç piéXi, noXXòv êtpaaxov 
yXvaaova avxa TièXeadai.

186 Ninguém conhece, ou jamais conhecerá., a verdade sobre os deuses 
e sobre tudo aquilo de que falo: pois, ainda que, por acaso, alguém dis
sesse toda a verdade, mesmo assim não se daria conta disso; mas a apa
rência está forjada sobre todas as coisas [ou a fantasia está forjada no caso 
de toda a humanidade].
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187 Considere-se isto parecido com a verdade ...
188 Contudo, não foi desde o início que os deuses tudo revelaram aos 
mortais: mas é a investigar que estes com o tempo descobrem o que é 
melhor.
189 Se deus não tivesse criado o louro mel, os homens achariam os 
figos bem mais doces.

K. Deichgrãber (Rh. M . 87 Cl938), 23 e ss.) sugeriu que Xenófanes, 
ao pronunciar-se sobre as deficiências do conhecimento humano, desenvolve 
um contraste poético comum entre a ignorância relativa do poeta e a omnis
ciência da Musa, que ele invoca para que o auxilie: cf. e.g. Homero II. II, 
485 e s., Píndaro Paean 6, 51 e ss. Não obstante, este contraste é mera
mente uma forma especial do que existe entre a capacidade dos deuses em 
geral e as limitações dos homens, contraste uma vez mais expresso, na esteira 
de Xenófanes, por Heraclito no fr. 78 (205) e por Alcméon no fr. 1 (439). 
No próprio Xenófanes, encontramo-lo também implícito na asserção de 170, 
quando afirma que o deus uno é diferente dos homens tanto no corpo como no 
pensamento. Parménides, quando chegou a propor opiniões dogmáticas que 
não podiam ser corroboradas pela experiência humana, deu-lhes a forma de 
revelações divinas. Todavia, não há indício algum de que Xenófanes tenha pre
tendido o que quer que se assemelhasse a uma revelação; o fragmento de 188 
sugere que a investigação aturada tem a sua recompensa, e é provável que ele, 
como Heraclito, se sentisse, por esse motivo, numa situação especial de conhe
cimento. Deichgrãber também pensou que 186 se destinava a proémio da 
doutrina física, e não da teologia construtiva; mas parece de todo impro
vável que o plural àficpi -&ewv deva ser tomado à letra, com o significado dc 
«sobre os deuses da religião convencional»; a expressão significa simples 
mente «sobre teologia». A  hipótese de dois poemas distintos é duvidosn. 
como já foi sugerido, o que é confirmado pela ligação de «teologia» com 
«o  que digo acerca de todas as coisas». A  descrição construtiva do deus imo 
deve, em última análise, ter caído sob a alçada do fragmento de 186; crn it 
antítese do falso conceito homérico, mas, embora pudesse ser «semollmiili 
à verdade», segundo as palavras de 187, não podia ser tomada como uIinoIii 
tamente certa. Nem mesmo a situação especial de quem, como Xenófanes. 
prestara a maior atenção ao problema podia assegurar esse facto. Contudo, 
Xenófanes não sugeriu que se não pudesse ter a certeza de que uma crcnçn 
estava errada; e a sua crítica destrutiva a respeito dos deuses homéricos, 
baseada, como de facto era, numa manifesta subjectividade, podia ser aceita 
como verdadeira.

O fragmento de 189 mostra que Xenófanes se preocupou com os proble
mas dc relacionamento, que haviam de ter especial importância para Heraclito 
(pp, 195 e s.). Para Xenófanes, a observação acerca do mel (que pode
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ter sido proverbial) confirma provavelmente as suas convicções a respeito 
da limitação do conhecimento —  de novo está bem patente o contraste entre 
o deus, ou deuses, e os homens. Uma vez mais, Xenófanes desenvolvia 
uma ideia já  implícita na literatura popular e dava-lhe um significado filosó
fico especial. Depois do dogmatismo dos Milésios Ce também de Pitágoras, 
ridicularizado por Xenófanes em 260 pela sua extravagante teoria da metempsi
cose), foi salutar o apelo à prudência, e desde então houve certamente maior 
referência verbal aos mais amplos aspectos da epistemologia. Mas o 
restabelecimento da doutrina tradicional das limitações humanas, levado 
a cabo por Xenófanes, desta vez num contexto parcialmente filosófico, 
pouco mais fez, que seja digno de nota, para refrear a tendência natural
mente hiperdogmática da filosofia grega, nos seus flutuantes estádios iniciais l .

5 Vcja-se também J. Barnes, op. cit. I, cap. viii, para uma mais completa e 
exuberante discussão acerca do «cepticismo» de Xenófanes —  embora muitas das 
suas sugestões sejam mais possíveis que prováveis.



CAPÍTULO  VI 

HERACLITO DE ÉFESO

D ATA  E V ID A

190 Diógenes Laércio i x ,  1 (D K  22 a  1) ’HoáxXeixoç BXóamvoç rf, âç  
tivBÇf 'Hgáxcovxoç ^Erpécnoç. ovtoç rjx/jaÇe /Ltèv xaxà rt)v éváxr/v xai iÇrjxoo- 
TfjV ôXvfjLmáòa. fieyaXóipQtov òè yéyove narf âvrtvaovv xai vnSQÓnxrjç, <hç 
xai èx xov ovyyQá[jLfMXo<; avxov ÔrjXov, êv m (pvjai■ (Fr. 40) JJoXvfmMr] vóov 
êyfíiv ov òiòáaxsr HaLoòov yào âv èòtôaÇe xai TTvdayóf/rjv aflxtç xe Sevo- 
<pávsá xs xai 'Exaxalov .... (3) ... xai xs/.oç fiiaavd-çfcomjaaç xai èxnaxrjoaç 
èv xülç õçeai ôifjxãxo, nóaç aixov/uevoç xai (iuxávaç. xai [lévxoi xai ôià xovxo 
xeQiXQCmeiç elç vôeqov xaxfjX&ev eiç âoxv xai xwv laxgã>v alny/mxcüôãtç 
èüiw&ávexo ei ôvvaivro èÇ èjiofifÍQÍaç o.vyjiòv noifjaai' xã>v Ôè jiif awiévxcov 
avxòv elç fiovoxaaiv xaxo(yó$aç xfj xwv fioXíxcov âXéa rjXmcrev è^axiuaíh)- 
oe/r&ai. ovòèv Ôè ávvojv ovÔ’ ovxatç êxeXevxa fiiovç êrr/ êÇrjxovxa.

190 Heraclito de Éfeso, filho de Blóson (ou, no dizer de alguns, de 
Héracon). Atingiu a sua plenitude na 69.a Olímpíada. Foi excepcio
nalmente altivo e arrogante, como claramente se vê também pelo seu 
livro, onde diz: «O  muito aprender não ensina a ter inteligência; sc 
assim fosse, teria ensinado Hesíodo e Pitágoras, e ainda Xenófanes c 
Hecateu» ... Acabou por se converter num misantropo, retirou-se do 
mundo e foi viver para as montanhas, e aí se alimentava de ervas c 
plantas. Contudo, tendo por este modo adoecido de hidropisia, desceu 
à cidade e perguntou aos médicos, por forma enigmática, se eram ciipu 
zes de converter em estiagem o tempo chuvoso. Como eles não enten 
dessem, enterrou-se num estábulo de bois, na esperança de que a hidropisia 
se evaporasse com o calor do estrume; mas nem assim ele conseguiu 

alguma coisa, e findou os seus dias com a idade de sessenta anos.

A informação de que Heraclito se encontrava na sua acme, i.e., com a 
idade dc quarenta anos, na Ol. 69 (504-501 a.C.) foi obtida, sem dúvida, 
no eronógrafo Apolodoro; a meia-idade de Heraclito é situada cerca dc 
quarenta «nos depois da suposta acme dc Anaxímencs e da partida dc
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Xenófanes de Cólofon. Não há motivos sérios para pôr em dúvida a data 
aqui proposta por Apolodoro, porquanto Heraclito, conforme nos diz Dió- 
genes, mencionou Pitágoras e Hecateu, bem como Xenófanes i, e talvez 
Parménides se lhe tenha referido indirectamente (293; também o fr. 8, w . 55 
e ss., 302). N o  entanto, têm-se feito tentativas para situar a actividade filo
sófica de Heraclito em época posterior à que a data fornecida por Apolodoro 
podia razoavelmente sugerir, i.e., depois de 478 a.C. (e mesmo, o que é de 
todo improvável, depois de Parménides); mas tais tentativas não ganharam 
aceitação, e apoiam-se em hipóteses improváveis, como a de qualquer indício 
de governo autónomo, sugerido pela informação do fr. 121, de que os Efésios 
tinham exilado o amigo de Heraclito, Hermodoro, só seria possível em 
Éfeso depois da sua libertação do domínio persa, por volta de 478. É pos
sível que Heraclito tenha vivido mais do que os sessenta anos que lhe atri
buiu Apolodoro (idade com que tinham morrido também Anaxímenes e 
Empédocles, segundo a opinião de Aristóteles), mas, mesmo assim, podemos 
aceitar provisoriamente que ele era de meia-idade pelos finais do século sexto 
e que a sua actividade filosófica principal terminou por volta de 480.

1 O aoristo no fr. 40 (citado em 190) «teria ensinado», não significa necessaria
mente que todos os filósofos mencionados estavam mortos (em todo o caso, Xenó
fanes viveu até depois de 478), mas implica que todos eles eram amplamente conhe
cidos na altura em que Heraclito escrevia. Um outro fragmento, 129 (256; é pos
sível que ele apresente até certo ponto uma nova redacção, mas não é espúrio, 
veja-se p. 226 n. 1), dá a entender que Pitágoras já  tinha morrido. Segundo se diz, 
Pitágoras «floresceu» em 532/1 a.C, (p. 233), e talvez tenha morrido entre 510 e 505. 
A  Suda situa o nascimento de Hecateu numa data tão tardia como 520-516 a.C. 
Segundo o autor de sucessões, Sócion (D ióg. L . ix, 5, D K  22 a  1), havia quem con
siderasse Heraclito como discípulo de Xenófanes. Sem coutar com outros factores, 
esta opinião dificilmente pode ser sugerida pelo tom crítico do fr. 40.

A  restante parte de 190 é citada como exemplo do género de ficção 
biográfica que proliferou em redor do nome de Heraclito. Diógenes informa
-nos também de que Heraclito se recusou a fazer leis para os Efésios, prefe
rindo brincar com as crianças no templo de Ártemis. A  maioria destas 
histórias baseia-se em bem conhecidos ditos de Heraclito; muitas delas 
tinham por fim ridicularizá-lo, e foram inventadas com intuitos malicio
sos por pendantes autores helenísticos, ressentidos com o seu tom de supe
rioridade. Por exemplo, a sua extrema misantropia é deduzida das cri
ticas que dirigiu contra a maioria dos homens (e.g. 194), o seu vegeteria- 
nismo, de uma referência à poluição do sangue em 241, e a hidropisia que 
o vitimou, da sua asserção «para as almas, a morte é transformarem-se 
em água», em 229. Heraclito foi conhecido como um obscuro proponente 
de enigmas, o que lhe teria custado a vida, já que os médicos, que parecc 
criticar no fr. 58 (p. 195, nada fizeram para o salvar. Diz-sc que sc enterrou
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em estrume, porque afirmara, no fr. 96, que os cadáveres são mais despre
zíveis do que estrume; e a expressão «que se exala» refere-se à sua teoria 
das exalações provenientes do mar (pp. 208 e s. e n.). Os únicos porme
nores sobre a vida de Heraclito, que talvez possamos aceitar com segurança, 
são: que ele viveu em Éfeso, que descendia de uma antiga família aristocrá
tica 1, e que não manteve boas relações com os seus concidadãos.

1 Cf. 191 Dióg. L. ix, 6 ori/j,eiov avxov rfjç /ieyaXo<pQoavvriç ’ Avxta&évtjç 
(ptiaiv iv  Aiaôoxaíç- êxxcoQfjoaiyÒQ ráôeÂ<p@ rf/g fktoiíelaç. (Antistenes.nas Sucessões, 
refere, como indício da sua [de Heraclito] arrogância, que ele abdicou da « realeza»  
hereditária em favor do irmão.) Não há razão aparente para que esta informação 
deva ser fictícia, Estrabão, 14, p, 633 Cas (D K  22 A 2), disse que os descendentes 
de Ândroclo, fundador de Éfeso, continuavam a chamar-se «reis», e que tinham 
certos privilégios, como o de poderem ocupar os lugares da frente nos jogos.

«O  OBSCURO»

Tímon de Fliunte, autor satírico do século terceiro a.C., apelidou 
Heraclito de alvixxrjç, «aquele que se exprime por enigmas» (Diógenes L. 
ix, 6). Esta crítica, legítima, ao seu estilo deu origem, mais tarde, ao 
epíteto quase invariável de oxoreivóç, obscurus em latim (Cícero de fin i- 
bus H, 5, 15, etc.). Outra caricatura sua, comum no período romano, foi 
a de «filósofo chorão». Este último juízo é absolutamente trivial e baseia-se, 
em parte, nas referências humorísticas à ideia de que todas as coisas correm 
como rios (cf. e.g. Platão Crát. 440 C, os que acreditam no devir são 
como pessoas com catarro), e em parte, no facto bem conhecido de Teo- 
frasto ter considerado Heraclito afectado de nzlayyotia  (Dióg. L. ix, 6), 
com o que, todavia, ele pretendia dizer «impulsividade» (veja-se a descrição 
de Aristóteles em Eth. Nic. H 8, 1150 b 25), e não «melancolia», no sentido 
posterior e moderno do termo.

O L IV R O  DE H E R AC LITO

192 Diógenes Laércio ix, 5 rò òè <psQÓ/j,evov avxov fjifjXíov èaxl /ièv cuiò 
xov avvéxovxoç I I sqI cpéa&coç, ôtrjQrjxat òè elç xúeiç Âóyovç, eiç xs xòv neql 
rov Tiavxòç xal siofaxixov xal êeoXoyixóv. (6) ávéíhyxe Ô’ avrò elç rò xfjç 
'Agré/iídoç Ieqóv, wç pÁv nveç, smrrjòsvaaç áaacpéareQOV yQaipai ôm>ç oí 
òvvá/ievoi nçoaíoiev avrm xal fir) èx rov ôrj/MÓôovç evxa.xarpoávr]rov fj ... 
roaavrrjv òè ôáÇav èo%e rò crúyyçafifm mç xal aÍQenaràç dsn ai>rov yevèafim 
rot̂ c xXtjêhraQ 'IlQaxXeíxtdovç.
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192 O livro a ele atribuído chama-se «Sobre a Natureza», com base no 
seu conteúdo principal, e divide-se em três discursos: Do Universo, 
Da Política e Da Teologia. Dedicou-o e colocou-o no templo de 
Ártemis, segundo a opinião de alguns, tendo propositadamente escrito 
de maneira bastante obscura, a fim de que só as pessoas de prestígio e 
influência tivessem acesso a ele, e não fosse facilmente menosprezado 
pela populaça ... A  obra teve uma tal reputação, que dela surgiram 
discípulos chamados Heraclíticos.

Os antigos biógrafos e historiadores da filosofia supuseram que todos 
os Pré-Socráticos escreveram um ou mais livros (embora houvesse dúvidas 

acerca de Tales, veja-se pp. 83 e ss.). Admitiram, evidentemente, que Heraclito 
escreveu uma obra, e Diógenes diz-nos que o seu título era «Sobre a Natu
reza». Este título foi regularmente atribuído às obras dos pensadores 
que Aristóteles e os Peripatéticos designaram por «filósofos da natureza», 
e não pode ser considerado como necessariamente autêntico em todos os 
casos: veja-se n. 1 na p. 102. A  divisão em três secções não era provavel
mente original e sugere que Diógenes, ou a sua fonte, estava a pensar 
numa edição ou colectânea de máximas, provavelmente organizada em 
Alexandria, no seguimento de uma análise estóica das partes da filosofia, 
Diels sustentou que Heraclito não escreveu um livro propriamente dito, 
mas apenas deu expressão reiterada a uma série de opiniões cuidadosamente 
formuladas, ou yvãfiai. Esta opinião tem encontrado poucos adeptos, mas 
é possível que contenha algo de verdade. Os fragmentos que chegaram até 
nós têm todo o aspecto de afirmações orais, expostas de forma concisa e 
atraente, e por esse motivo facilmente memorizáveis; e não se parecem com 
excertos de uma obra redigida de forma contínua. Contra esta opinião se 
levanta o fr. 1 (194), uma frase estruturalmente complicada que muito se asse
melha a uma introdução escrita de um livro. É possível que, quando Heraclito 
alcançou fama de sábio, se tenha feito uma colecção das suas sentenças mais 
famosas, para a qual foi composto um prólogo especial. Seja como for, os 
fragmentos que possuímos (e nem todos os de D K  são completamente 
autênticos) foram, na maior parte, obviamente estruturados como apotegmas 
orais, e não como partes de um tratado discursivo, facto que estava de har
monia com as intenções oraculares de Heraclito (veja-se p, 218)1. Tam
bém isto estava em concordância com as suas opiniões sobre o conhecimento 
divino (205 e 206) e sobre a incapacidade da maioria dos homens para serem 
sensíveis à verdadeira natureza das coisas, mesmo quando auxiliados por um 
logos ou explicação (revelação) como o do próprio Heraclito. O alvitre for
mulado em 192, de que os «Heraclíticos», também mencionados por Pla
tão e Aristóteles, foram entusiastas do livro, é quase certamente uma con
jectura; a sua importância reside na ilação de que n3o houve nenhuma
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«escola» de discípulos directos em Éfeso 2. Nenhum discípulo de nomeada 
se conhece antes de Crátilo, contemporâneo mais velho (segundo parece) 
de Platão, que desenvolveu uma forma adulterada de heraclitismo, ao exa
gerar, e combinar simultaneamente, a crença do Efésio na inevitabilidade 
da mudança e a sua crença (bem comum no seu tempo) no significado dos 
nomes.

1 Para uma interessante discussão de todo este tópico, sob um ponto de vista 
ligeiramente diferente, veja-se Kahn, The Art and Thought o f  Heraclitus (Cambridge, 
1979), 3-9.

2 Apesar de 193 Platão T e e te to  179 d  n o /.k o v  y.ai âsí (p a é h ) d v a i  (sc. fj 1- íà 'p } ),  

à X M  Ttegl f iè v  x i jv  ’Io iv la v  x a l  êm ô lô co o i n á u n o X v .  o l  y à ç  r o v  'H Q a x t e h o v  êra tQ o t 

X O Q rjyova i t o i í t o v  t o v  l ó y o v  //a/la êQQCojuévcos (Cf. ib id .  179 e, . . . a ê r o l ç  jiièv  ro iç  

yiF.qi r t jv  ”Eipecrov .) ( [ O  c o n flito ]  e s tá  lo n g e  d e  s e r  l ig e iro , m a s  n a  re g iã o  d a  J ó n ia  

e s tá  m esm o  a  a u m e n ta r  g ra n d e m e n te . B  q ue  o s  c o m p a n h e iro s  de H e r a c l i t o  a p o ia m  

e s ta  d iscussão com  to d o  o  c a lo r .  (Cf. . . . o s  dos a r re d o re s  d e  É fe s o .) )  Todo este passo é 
intencionalmente humorístico, como certamente o é a maior parte das observações 
de Platão sobre Heraclito, e as referências a localidades não carecem de ser tomadas 
à letra; qualquer um que empregasse aquilo que Platão considerava como sendo 
um tipo de argumento, ao estilo de Heraclito, podia ser ironicamente associado com 
Éfeso. Em todo o caso, Crátilo, o mais radical dos seguidores de Heraclito que 
Platão conheceu, não era nem de Éfeso, nem sequer da Jónia.

DIFICULDADES ESPECIAIS DE INTERPRETAÇ ÃO

Como se viu, Heraclito foi célebre na Antiguidade pela sua obscuri
dade. Não raro, as suas afirmações eram incontestavelmente crípticas, talvez 
intencionalmente, e, segundo parece, não foram grandes nem importantes os 
esforços feitos por Platão e Aristóteles para descobrirem o seu verdadeiro 
significado. Infelizmente, Teofrasto, de quem depende a tradição doxográfíca 
tardia, baseou a sua interpretação na de Aristóteles. Não parece que tenliii 
tido acesso ao livro completo de Heraclito, ou mesmo (a avaliar, por excni 
pio, pela omissão da mais simples referência a Heraclito no seu de serviu) 
a uma colectânea, verdadeiramente representativa, de máximas isoladas; d<L 
facto, ele queixou-se de que as afirmações de Heraclito ou estavam incom 
pletas ou eram inconsistentes. Os Estóicos alteraram ainda mais a tradição, 
ao adoptarem Heraclito como antiga autoridade sua sobre questões de ordem 
física. Em alguns aspectos, desenvolveram com precisão as suas ideias, como, 
por exemplo, no seu ideal de ôfiokoyov/uéva>ç Çrjv, viver de acordo com a 
Natureza (cf. e.g. 195); em outros aspectos, contudo, fizeram uma readapta
ção radical das opiniões de Heraclito, a fim de satisfazerem as exigências 
particulares das suas próprias posições —  por exemplo, ao atribuirem-lhe u 
ideiu dc ecpyrosis, a destruição periódica do inundo inteiro pelo fogo, As 

M
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nossas fontes posteriores ao fundador do Estoicismo, Zenão de Cicio, aceita
ram esta interpretação particular de Heraclito, que pode ser reconciliada com 
algumas das máximas que dele nos restam, e talvez tenha sido favorecida por 
Teofrasto, mas é incompatível com outras, e está em total desacordo com 
a concepção básica de Heraclito acerca da medida no processo da mudança 
natural: vejam-se, mais adiante, pp. 200-201 e n. na p. 207.

N o  tocante a Platão e Aristóteles, poucas são as citações verbatim de 
Heraclito que se encontram em ambos, nem estavam eles realmente interessados 
numa cuidadosa apreciação objectiva dos seus predecessores mais antigos. 
Ocasionalmente, Platão menciona-o, principalmente num tom humorístico 
ou irónico e com insistência numa opinião que, nos diálogos, lhe é atribuída 
sem reservas, a saber, que «todas as coisas estão a fluir» —  návra qeí ou 
jiávra %<aqéi. Segundo Aristóteles, em Met. A  6, 987 a 32, Platão foi 
influenciado na juventude pela importância dada por Crátilo a este parecer. 
Mas todos os pensadores pré-socráticos foram impressionados pelo predo
mínio da mudança no mundo da nossa experiência. Heraclito, é claro, não 
constituiu uma excepção: de facto, talvez tenha expresso a universalidade da 
mudança com mais clareza e mais dramatismo do que os seus predecessores; 
mas, para ele, o que tinha importância vital era a ideia complementar de 
medida inerente à mudança, a estabilidade que persiste através dela e a governa. 
É possível que Platão tenha sido simplesmente induzido em erro, especialmente 
pelos exageros sofísticos do século quinto, ao distorcer a importância dada 
por Heraclito a este aspecto; quanto a Aristóteles, aceitou a interpretação pla
tónica do devir e exagerou-a ainda mais. Outras referências a Heraclito, em 
Aristóteles, atacam-no pelo facto de negar o princípio da contradição, quando 
afirma que os contrários são «os mesmos». Trata-se, uma vez mais, de uma 
interpretação errada de Aristóteles, ao julgá-lo, anacronicamente, em função 
dos seus próprios padrões predominantemente lógicos: com a expressão 
«os mesmos» Heraclito queria evidentemente dizer, não tanto «idênticos», 
como «não essencialmente distintos».

Em face destas deficiências dos autores na vai oração dos seus prede
cessores, é mais seguro tentar a reconstituição do pensamento de Heraclito, 
em primeiro lugar, com base nos fragmentos autênticos que chegaram até 
nós. Mesmo assim, não podemos esperar mais do que uma compreensão 
muito limitada, em parte porque Heraclito, conforme observou Aristóteles, 
não usou as categorias da lógica formal, e teve tendência para descrever a 
mesma coisa (ou aproximadamente a mesma coisa) ora como um deus, 
ora como uma forma de matéria, ora como uma regra de conduta ou prin
cípio que era, não obstante, um constituinte físico das coisas. Ele tinha, 
certamente, mais de metafísico que os seus predecessores jónios, estes menos 
preocupados com a mecânica do desenvolvimento e da mudança, que com 
a realidade unificantc a ela subjacente.
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O PENSAM ENTO  DE H ERACLITO

(1) Os homens deviam tentar compreender a coerência subjacente das 
coisas: ela está expressa no Logos, fórmula ou elemento de ordena
ção comum a todas elas

194 Fr. 1, Sexto adv. math. vil, 132 rov Sê Xóyov xovò’ èóvxoç àei ã£v- 
vexoi yívovxai avdfXúTtoi xal nçóaiJev fj àxovaai xal âxovaavxeç xò tzoõjtov' 
ytvop,év(ov yàg návxcav xaxà xòv Xóyov xóvôe ànsÍQoioiv èoíxaai, TtetQw/xevot 
xcd ènéwv xal ipyov xoiovxcov ôxoúov êytb ôírjyev/uai xarà <pvcriv Õtmomjv 
êxaaxov uai <p(jaÇ<m> õxwç s^er rovç ôè âXXovç âv&Qcónovç Xav&ávei óxóoa 
êyeg^évrsç uiotovaiv ôxcocmsQ óxóoa eilôovxsç èmXav&ávovxni.

195 Fr. 2, Sexto adv, math. vn, 133 ôià òel êneoftat xãj <  £vv õ> >  ■ rov 
Xóyov ô’ êóvxoç Çvrov Çáovatv oi noXXol ó)ç lôíav s%ovxeç (pQÓvrjoiv >.

i <3íò <5ei ineaihu Tw y.oivõy Çvvòç yào â xoivóç’ ro v .. . mss, Swáç e xoivóç 
são palavras diferentes para a mesma ideia, sendo a primeira a forma épica e jónica 
normal e a usada por Heraclito. O segundo vocábulo foi evidentemente fornecido 
por uma glosa, e, por conseguinte, essa glosa substituiu a palavra original, embora se 
conservasse a explicação apensa.

196 Fr. 50, Hipólito Ref. IX , 9, 1 ovx è/iov âXXà xòv Xóyov àxoóaavxaç 
á/ioXoyeiv ao<póv èaxiv êv návxa eivai.

194 Os homens dão sempre mostras de não compreenderem que o 
Logos é como eu o descrevo, tanto antes de o terem ouvido como depois, 
É que, embora todas as coisas aconteçam segundo este Logos, os homens 
são como as pessoas sem experiência, mesmo quando experimentam 
palavras e acções tal como eu as exponho, ao distinguir cada coisa 
segundo a sua constituição e ao explicar como ela é; mas os demais 
homens são incapazes de se aperceberem do que fazem, quando estão 
acordados, precisamente como esquecem o que fazem quando a dormir.
195 Por isso, é necessário seguir o comum; mas, se bem que o Logos 
seja comum, a maioria vive como se tivesse uma compreensão particular.
196 Dando ouvidos, não a mim, mas ao Logos, é avisado concordar 
em que todas as coisas são uma.

Estas máximas mostram claramente que Heraclito se considerava com 
acesso a uma verdade de suma importância, acerca da constituição do 
mundo de que os homens são uma parte, e que tentava em vão propagar 
tnl verdude, A grande maioria é incapaz de reconhecer esta verdade1, que
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é «comum» —  isto é, não só válida para todas as coisas, como ainda aces
sível a todos os homens, bastando para isso que façam uso da observação 
e do entendimento 2 e não forjem uma inteligência pessoal e falaz. O que 
eles deviam reconhecer é o Logos, que talvez deva ser interpretado como 
fórmula unificadora ou método proporcionado de disposição das coisas, o 
que podia ser quase classificado de plano estrutural das coisas, tanto indi
viduais como em conjunto. O significado técnico de Àóyoç em Heraclito 
está provavelmente relacionado com o sentido geral de «medida», «cálculo» 
ou «proporção»; não é possível que seja simplesmente a própria «explica
ção» de Heraclito que esteja em causa (de outro modo, a distinção feita 
em 196 entre êpov e rov Xáyov não teria significado), embora o Logos fosse 
revelado nessa explicação e, por assim dizer, coincidisse com ela. O resultado 
da disposição segundo um plano ou medida comuns consiste no facto de 
todas as coisas, apesar de aparentemente múltiplas e totalmente distintas, 
estarem realmente unidas num complexo coerente (196), de que os próprios 
homens são uma parte, e cuja compreensão é por isso logicamente necessária 
para a actuação adequada de suas próprias vidas. Contudo, «fórmula», 
«arranjo proporcionado» e assim por diante são termos enganadoramente 
abstractos para traduzirem este sentido técnico de Xóyoç. Por vezes, Logos 
foi, provavelmente, concebido por Heraclito como um verdadeiro constituinte 
das coisas, e, em muitos aspectos, é coextensivo com o constituinte cósmico 
primário, o fogo (vejam-se pp. 206-207).

1 Os homens são atacados por causa desta sua incapacidade em muitos outros 
dos fragmentos que chegaram até nós: vejam-se frr. 17, 19, 28, 34, 56, 72. Mas 
nada de substancial se acrescenta neles ao conteúdo de 194, 195, 196. Análogas 
censuras são igualmente dirigidas contra pessoas em particular —  Homero, Hesíodo, 
Xenófanes, Hecateu, Arquüoco e Pitágoras: veja-se e.g, 190 e 255, onde a base da 
crítica reside no facto de tais homens (dentre eles, Pitágoras surge, noutros passos, 
para ser especialmente atacado, cf. e.g. 256) andarem em busca do falso tipo de conhe
cimento, a noXvfjiaQír) ou a mera colecção de factos díspares e sem relação entre si.

2 Cf. 197 Fr. 55, Hipólito R e f  ix, 9, 5 õacov õyitç dxorj fiá&rjoiç, ravra iycb 

jTQOTtftécj. ( A s coisas que se podem ver, ouvir e conhecer, são as que eu prefiro.) Mas 
a observação deve ser verificada pelo entendimento, vovç ou (fnóvr,aiç: é o que nos é 
mostrado não apenas em 250 como ainda em 198 fr. 107, Sexto adv. maíh. vn, 126 
m x o i fiaQTVQEç áv&QüÓTiotoiv òtp&aÃfiol xaí a ra  (iap{íápovç ipv%àç ÈyòvTOjv. (M á s  

testemunhas são os olhos e ouvidos para os homens, se tiverem almas que não entendam 

a sua linguagem.) Neste passo, «almas bárbaras» são aquelas que, não sendo capa
zes de compreender a linguagem dos sentidos, ou de os interpretar correctamente, 
são induzidas em erro por aparências superficiais. Uma distinção análoga entre a mera 
sensação e a interpretação inteligente dos dados sensoriais fo i feita mais tarde por 
Demócrito (p. 436).
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(2 ) Diferentes tipos de exemplo da unidade essencial dos contrários

199 Fr. 61, Hipólito R e f .  IX , 10, 5 âákaooa v Ôw q  xadagáraxov xai /u a - 

QÓraxov, iy jjv o i fxèv noxifx ov xai aanrjQiov, àv& gánoiç òè ãnoxov xai òM ü q io v ,

200 Fr. 60, Hipólito R e f IX, 10, 4 óôàç ãvm xárco p,ía xai wwij.

201 Fr. 111, Estobeu Anth. m, 1, 177 vowoç vyislrjv ênofyoev rjÒv xai 
âya&óv, Xijiòç x Óq o v ,  xi/iaxoç nvánavaiv.

202 Fr. 88, Pseudoplutarco Cons. ad. Apoll. 10, 106 e xavxó x’ êvi Çõ>v 
xai xefivrjxòç xai rò  f.yorjyoftòç xai tò  xa&evÒov xai vsov xai yrjQaióv ráÔs 
yào fisTonsoóvra sxsívá èaxi xãxslva [ná liv ] fisxaneoóvxa xavxa,

199 A água do mar é a mais pura e a mais poluída; para os peixes 
é potável e salutar, mas para os homens é impotável e deletéria.
200 O caminho a subir e a descer é um e o mesmo.
201 A  doença torna a saúde agradável e boa, como a fome, a saciedade, 
a fadiga, o descanso.
202 E como uma mesma coisa, existem em nós a vida e a morte, a 
vigília e o sono, a juventude e a velhice: pois estas coisas, quando mudam, 
são aquelas, e aquelas, quando mudam, são estas.

Estes fragmentos exemplificam quatro espécies diferentes de conexão 
entre contrários evidentes:

(i) Em 199, a mesma coisa produz efeitos contrários sobre diferentes classes 
de seres; assim também fr. 13 (os porcos gostam de lama <mas os homens 
n ão > ) e fr. 9 (os burros preferem os desperdícios ao ouro, <o s  homens, 
o ouro aos desperdícios>).

(ii) Em 200, diferentes aspectos da mesma coisa podem justificar des
crições contrárias •; assim também fr. 58 (o cortar e o queimar <que são 
actos normalmente maus> reclamam uma recompensa, quando executados por 
um cirurgião) e fr, 59 (o acto de escrever combina o recto, no total da linha, 
e o curvo, na forma de cada letra).

(iii) Em 201, coisas boas e desejáveis, como a saúde ou o repouso, só são 
possíveis, se se reconhecem os seus contrários, a doença e a fadiga; assim, 
provavelmente, fr. 23 (não haveria justiça sem injustiça).

(iv) Em 202, diz-se que certos contrários estão essencialmente ligados 
(à Iclric HiU> «a mcsmu coisa», uma expressão pregnanle), porque se sucedem
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uns aos outros e nada mais. Assim, no fr, 126, a substância quente e a 
fria formam o que poderíamos chamar um contínuo quente-frio, uma 
entidade única {i.e. a temperatura). Assim, também, fr. 57: a noite e o dia, 
de que Hesíodo fizera mãe e filho, estão, e devem ter estado sempre, essen
cialmente ligados e interdependentes'

Estas quatro espécies de ligação entre contrários podem ser ainda reduzidas 
a duas epígrafes principais: (a) i-iii, contrários que são inerentes a, ou são 
simultaneamente produzidos por um só sujeito; (b) iv, contrários que estão 
ligados, devido a serem diferentes fases de um processo invariável e único.

1 Parece ser esta a interpretação mais provável de «o  caminho a subir e a 
descer». Teofrasto e alguns dos seus seguidores aplicaram a expressão às permutas 
entre as massas do inundo no processo cósmico, e grande parte dos estudiosos moder
nos têm procedido do mesmo modo. Mas as mesmas palavras «um e o mesmo» 
são usadas a propósito de contrários evidentes no fr. 59, que é formalmente seme
lhante; e Hipólíto, fonte segura de citações verbatim de Heraclito, que, segundo 
parece, se serviu de um bom manual, em que as máximas deste pensador estavam 
agrupadas por assuntos, tomou certamente «o  caminho a subir e a descer» como 
mais uma exemplificação da unidade dos contrários, e não como uma metáfora cos- 
mológica, função a que não é, na verdade, inteiramente adequada. Deveríamos, 
antes, pensar num caminho ou vereda reais, denominados «o  caminho a subir» por 
aqueles que vivem em baixo, e «o  caminho a descer» pelos que moram no topo. 
Vlastos, A JP  76 (1955), 349 n. 26, opõe-se a esta interpretação com base na sua «bana
lidade»; mas o fr, 59, por exemplo, sobre a escrita, tem, sem dúvida, precisamente a 
mesma característica.

Reflexões como estas (cf. também frs. 103, 48, 126, 99), sobre objectos 
convencionalmente tratados como inteiramente separados uns dos outros 
e contrários entre si, persuadiram, sem dúvida, Heraclito de que não há 
nunca uma divisão realmente absoluta de contrário para contrário. (Para 
uma outra e mais clara exposição deste ponto de vista por parte de Anaxá- 
goras, vejam-se pp. 390 e ss.).

(3) Cada par de contrários forma, por conseguinte, não apenas uma unidade 
como uma pluralidade. Verifica-se, também, que pares diferentes estão inter
ligados

203 Fr. 10, [Aristóteles] de mundo 5, 396 b 20 aykXáipteç oÃa tcal ovy_ 
ÕXa, ov[X(peQÓ[ievov dwupeQÓfievov, awãôov ôtãòov èn itávrcov h  xcu èÇ êvàç 
TT.ávTa 1.

5 ovÀAáipieç é, sob o ponto de vista textual, ligeiramente preferível a avváyiuç, 
que significaria «coisas em contacto». Uma questão mais importante consiste em 
saber se a palavra é sujeito ou nome predicativo do sujeito. Snell demonstrou que í
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sujeito, contrariamente à opinião geral; nem «o  todo» e «o  não-todo», nem «em  con
sonância» e «em  dissonância» são pares típicos de contrários heraclíticos, nem entram, 
de facto, nas categorias delineadas a pp. 195-196.

204 Fr. 67, Hipólito Ref. IX, 10, 8 6 &eòç rjnèQTj eõtpgóvT), %Eifi(hv M qoç, 
nóXefioç EÍç>rjv>], xóqoç fajióç [râvavria  ãnavra, o tro ç  ó vovç]’ àÁÀo/ouTm ôè 

oxomtceq >  ônórav av/t/uyfj Õvm/itaaiv ovofiáÇeTai y.aff fjôvvrjv éxáaxov.

[?ríip suppl. Diels.]

203 As coisas tomadas em conjunto são o todo e o não-todo, algo que 
se reúne e se separa, que está em consonância e em dissonância; de todas 
as coisas provém uma unidade, e de uma unidade, todas as coisas.
204 O deus é dia-noite, Inverno-Verão, guerra-paz, saciedade-fome 
[todos os contrários, é o que isto significa]; passa por mudanças, do mesmo 
modo que o fogo, quando misturado com especiarias, é designado 
segundo o aroma de cada uma delas.

Em 203, «as coisas tomadas em conjunto» devem ser, em primeiro lugar, 
os contrários: o que consideramos a par da noite é, por exemplo, o dia. 
(Neste ponto, podemos observar que Heraclito exprime aquilo que nós 
designaríamos por «qualidade» em termos de simples extremos, que ele 
pode, portanto, classificar como contrários; pelo que toda a mudança pode, 
assim, ser considerada como a que se verifica entre contrários). Tais 
«coisas tomadas em conjunto» são verdadeiramente descritas, num sentido, 
como «o  todo», isto é, formando um todo contínuo, noutro sentido, como 
«não-todo», isto é, como simples componentes. Aplicando estas análises alter
nativas à conglomeração das «coisas tomadas em conjunto», podemos ver 
que «de todas as coisas se forma uma unidade», e também que a partir dessn 
unidade (cf évóç) é possível separar-se o aspecto superficial, distinto e múl 
tiplo das coisas (návra).

O fragmento 204 estabelece uma relação entre o deus e um certo mimem 
de pares de contrários, encontrando-se cada um deles separadamente ligado 
por uma sucessão automática; estes, como viu o autor da glosa, reprcscnlnm 
provavelmente todos os pares de contrários, de qualquer modo interligados 
A relação em causa é vagamente predicativa; e Heraclito, ampliando, tal 
vez, as ideias de Xenófanes, parece ter considerado «o deus» como inui 
nente às coisas, de uma maneira provavelmente indefinida, ou como sonw 
totat das coisas 1. Vem-nos à lembrança a opinião milésia, de que a maté
ria originadora, que ainda pode estar Tepresentada no mundo, é divina. 
Heraclito, apesar de não ser tão explicitamente corporalista na sua con
cepção dc divindade, era pouco mais convencionalmente religioso do 
que os Milésios, dado que não associou «o  deus» fi necessidade de culto e



198

adoração (Se bem que ele não tenha rejeitado completamente toda a espécie de 
culto; veja-se p. 217 e s.). A  intencionalidade específica de 204 está em que cada 
contrário pode ser expresso em termos de deus: pelo facto de a paz ser 
divina, não se segue que a guerra não seja igualmente divina, e não esteja 
igualmente penetrada do constituinte directivo e unificador, que é por vezes 
identificado com a totalidade do cosmos ordenado (pp. 193 e s., 206 e s.). O deus 
não pode ser aqui essencialmente diferente do Logos; e o Logos é, entre outras 
coisas, o constituinte das coisas que as torna contrárias, e que garante que a 
mudança entre os contrários seja, a todos os títulos, proporcional e equilibrada. 
Afirma-se, pois, que deus é o elemento comum de ligação entre todos os 
extremos, precisamente como o fogo é o elemento comum dos diferentes 
vapores (visto serem estes concebidos como um composto de fogo com dife
rentes espécies de incenso). A  mudança de um em outro ocasiona uma total 
mudança de nome, o que é enganador, porquanto só um componente super
ficial se alterou e o constituinte mais importante se mantém. Esta difícil 
máxima significa que, enquanto cada par separado de contrários forma um 
único contínuo, os vários contínuos estão, também, ligados entre si, embora de 
maneira diferente. Por conseguinte, a pluralidade total das coisas forma um 
complexo único, coerente e determinável — a que Heraclito chamou «unidade».

1 A  superioridade do deus em relação ao homem, e da visão sintética das coi
sas por parte da divindade relativamente à visão caótica dos homens, é profundamente 
sublinhada por Heraclito: e.g. 205 Fr. 78, Orígenes c. Celsum vi, 12 fftoç yàg 
àv&QwJiEior jú v  oÔK ê%Ei yviónaç, Ôewv ôé ê%£i. ( A condição humana não é capaz de 
juízos verdadeiros, mas a divina, essa sim.) Vejam-se também frs. 79, 82-3, e compa
rem-se com o conceito hebraico: «Assim como os céus são mais altos do que a terra, 
assim os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos, e os meus 
pensamentos, mais elevados do que os vossos pensamentos» —  Isaías lv. 8 e s. Uma 
sentença afirma especificamente que para o deus não existe a separação implícita nos 
contrários: 206 Fr. 102, Porfírio in lliadem iv, 4 t«5 /ièv ih.(ã xn?.n návra tcai âya&à 
xal ôíxata, Sv&gmnoi ôé <S liÈv ãÔixa v7ieiMj(paaiv â Ôè Ôtxaia. ( Para deus, é tudo belo 
e bom e justo, mas os homens supuseram umas coisas injustas, outras justas.)

(4) A unidade das coisas encontra-se sob a superfície; ela depende de uma 
reacção equilibrada entre os contrários

207 Fr. 54, Hipólito Ref. ix, 9, 5 ãQ/novít] â(pavr]ç (pavsfjfjç xqeítrwv.

208 Fr. 123, Temístio Or. 5, p. 69 D. cpvaiç xQvnrea&ai tpiXel.

209 Fr. 51, Hipólito Ref. iX, 9, 1 ov Çvviãoiv õxcuç ôia<peQÓ/j,evov éojvtw

Ív/j,cpÉgeTar TtaÂívrovoç âftfwvírj ôxaioneQ r ó£ov xaí ÂrW/c '.

1 Hipólito, a fonte mais completa neste ponto, e usualmente (idedignu, tem 
6/ioÃoyifiv (em vez de 6/ioXoyíe.i) e ncMvtqonot. (v/i<pÍQKtuí é uma omendu provdvel
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feita a partir da versão de Platão, Symp. 187 a , e evita um emprego difícil de 
ófioXoysiv —  verbo que podia facilmente ter sido repetido por acaso, visto Hipóiito
o ter usado duas vezes no infinitivo precisamente antes de ter citado o fragmento. 
naXívTovoç tem tanta defesa como TtaXiv-zQonoç nas versões (só da segunda parte) 
de Plutarco e de Porfírio, e é preferido, porque dá um sentido completamente inteligível. 
G. Vlastos, AJP  76 (1955), 348 e ss., defende naXivTQonoç com base no facto de 
Dióg. L. ix, 7, uma versão de Teofrasto, abreviada e frequentemente imprecisa, apre
sentar a expressão ôtà rrjç êvavrtoTQonfjç rfgfióo&ai. É certo que, à primeira vista, 
ela parece baseada em naXívzçonoç áofi-ovbj; não obstante, a éraraoTjsomj (que 
teria de ser êvavrioTQoníaj se fosse derivada de uma forma adjectiva em -rqottoç) 
talvez se refira às XQOTtcd de 218, combinadas (como certamente o foram por Teo
frasto, cf, uma versão mais completa das suas ideias em Dióg. L. ix, 8) com
o «caminho a subir e a descer», interpretado como mudança entre contrários.
O jmXívtQonoç xéXev&oç em Parménides fr. 6 (293) é, com certeza, perfeitamente 
inteligível, e não contém necessariamente uma referência a Heraclito (cf. pp. 257 e s.), 
ou pelo menos a este fragmento. Para uma mais desenvolvida discussão da correcta 
leitura, veja-se Guthrie, H G P  I, n. 3 a pp. 439 s.

207 Uma conexão invisível é mais poderosa que uma visível.
208 A  verdadeira constituição das coisas gosta de se ocultar.
209 Eles não compreendem como é que o que está em desacordo con
corda consigo mesmo [à letra: como o que estando separado se reúne 
consigo mesmo]: há uma conexão de tensões opostas, como no caso do 
arco e da tira.

Em 207 enuncia-se uma regra geral; a comparação com 208 (onde 
<pvariç talvez signifique, não «Natureza», mas «uma verdadeira constituição 
das coisas»), e também com 209, sugere que a regra se destina a ser apli
cada ao funcionamento do mundo como um todo, como um somatório 
de partes constitutivas, cuja conexão não se manifesta à primeira vista. 
A conexão invisível dos contrários é, de facto, mais forte do que outros 
tipos de conexão mais evidentes *. 209, um dos ditos mais conhecidos de 
Heraclito, contém uma imprecisão característica na forma como está enun
ciado: o sujeito de ^v/xcpigerou é, provavelmente, não <rò> Ôt.a<pEQÓ/tevov, i.e. 
outro exemplo de um contrário específico, mas um ÒuupeQÓfievóv <n> gene
ralizador, em que «qualquer coisa que está separada» significa algo como 
«qualquer par distinto de contrários». Assim, o sentido dado é semelhante ao 
implícito em avn<peQÓ/j,evov ôíaipeQÓfievov em 203: qualquer par, ou soma 
de pares, pode ser considerado ou (a) como heterogéneo e analisável em 
termos de poios separados ou extremos, ou (b) como tendente a formar con
sigo mesmo uma unidade. Surge agora um importante aditamento: há 
(,vr. nisso, i.c., isso exemplifica) uma conexão ou modo de união (sentido literal 
do áQfiovlt}) através de tensões opostas 2, que garante esta coerência —  pre- 
ciunmcnte como a tensflo du corda do arco ou da lira, exactamente equilibrada
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pela tensão para fora exercida pelos braços do instrumento, produz um 

complexo coerente, unificado, estável e eficiente. Podemos inferir que, se o 

equilíbrio entre contrários não fosse mantido, por exemplo, se «o  calor» (i.e. 
o total de substâncias quentes) começasse a prevalecer perigosamente sobre 

o frio, ou a noite sobre o dia, então a unidade e coerência do mundo ces
sariam, tal como, se a tensão na corda do arco exceder a tensão dos braços, 
todo o complexo é destruído.

1 Um certo número de fragmentos dá a entender que é necessário ter não só fé, 
como persistência, para encontrar a verdade subjacente. Assim, e.g, 210 Fr. 18, 

Clemente Strom. II, 17, 4  ê à v  f i f j  t À j i i j r a i  â v é À m c n o v  o v a  é $ tv m )a i; i ,  áve£eQSÓvt]T0v  

èòv xai ãnoQov. ( Se não esperarmos o inesperado, não o encontraremos, porquanto 
ele é inescrutável e difícil de abarcar.) Veja-se também 244, e frs. 22, 86; compare-se 
com Xenófanes fr. 18 (188).

2 ítaÃívTovoç «retesado em sentido oposto», i.e., que tende igualmente 
para direcções opostas. Uma tensão numa direcção produz automaticamente uma 
tensão equivalente na outra; caso contrário, o sistema desmantela-se.

(5) O equilíbrio total do cosmos só pode ser mantido, se a mudança numa 

direcção conduzir eventualmente à mudança na outra, isto é, se houver uma 

«discórdia» infindável entre contrários

211 Fr. 80, Orígenes c. Celsum V(, 42 eiôévai %qi) ròv nóÀspov èóvra 

Çvvóv, xai ôíxrjv êftiv, xai yivópeva návra r.ar' eqiv xai %qecov j .

1 xQeáv Diels, xqe(Í>/j,eva ms. A  emenda não é segura, mas é difícil melhorar
o texto; as três letras adicionais podem estar relacionadas com a omissão de três 
letras precisamente antes, no lugar onde o único ms. Vaticano tem ei ô í, em vez da 
evidente forma original elôêvat,

212 Fr. 53, Hipólito Re f .  ix, 9, 4 TtóÀepoç návrtov pèv jiarrjO èon , 
návrcov ôè jjú.aiÃtvç, xai rovç pèv (feovç êÔetéje rovç ôè âv&Q(l>novç, rovç uèr 

ÒovXovç ènotrjGE rovç ôè êÀsv&égovç.

211 É necessário saber que a guerra é comum e que a justiça é discór
dia e que tudo acontece mediante discórdia e necessidade.
212 À guerra é a origem de todas as coisas e de todas ela é soberana, 
e a uns ela apresenta-os como deuses, a outros, como homens; de uns 

ela faz escravos, de outros, homens livres.

A  discórdia ou guerra é a metáfora favorita de Heraclito para o pre
domínio da mudança no mundo. Está obviamente relacionada com ;i
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reacção entre contrários; e pode inferir-se que a maioria das espécies de 
mudança (excepto no que toca e.g. ao crescimento, que é a acrescência de 
um semelhante ao seu semelhante) podia ser convertida em mudança entre 

contrários. Em qualquer caso, a mudança de um extremo para o outro 
pode afigurar-se-nos como a mais radical possível. A  «guerra», que está na 
base de todos os acontecimentos, é «comum» em 211, num sentido particular 
(Homero havia empregado o termo, mas para significar ‘imparcial’): e!a 
é universal e responsável por condições diferentes, e evidentemente opostas, 
do homem —  mesmo para o seu destino após a morte, visto a morte em 
combate (212) poder fazer deuses de alguns deles, cf. 237 e 239. É também 
chamada òíxq, a «via indicada» (da mesma raiz de ôehcvvfu), ou regra nor
mal de comportamento. Deve tratar-se de uma correcção deliberada da 
máxima de Anaximandro (110), segundo a qual as coisas pagam retribuição 
umas às outras pela injustiça dos seus abusos alternados nos processos da 
mudança natural. Heraclito mostra que, se a discórdia —  isto é, a acção 
e reacção entre substâncias contrárias —  viesse a cessar, então o vencedor 
de cada competição entre extremos estabeleceria um domínio permanente, 
e o mundo como tal seria destruído '. Contudo, assim como numa batalha 
há interrupções locais temporárias, ou pontos mortos ocasionados pelo 
exacto equilíbrio das forças que se opõem, assim também Heraclito deve ter 
admitido que a estabilidade temporária pode ser encontrada aqui e além 
no campo de batalha cósmico, desde que seja apenas temporária e esteja 
equilibrada por um estado correspondente noutro lugar. Esse facto não 
diminuiria a validade do domínio da discórdia (que, como para Anaximan
dro, fornece uma razão metafórica para a mudança), mas permite que o 
princípio seja aplicado ao mundo da nossa experiência real, no qual todas 
as coisas devem eventualmente mudar, se bem que algumas sejam, por ora, 
obviamente estáveis.

1 Cf. 213 Aristóteles Eth. Eudem. H I, 1235 a 25 xal rHnáxÀetToç £mxt/i$ 
Tiú Tzoitpavji 'Q ç  êntç sx re &eã>v uai àv9gámt>v ânóXoiro ( — II. 18, 107)' ov yàg 

âv eivai ág/iovíav [ii) õvroç d£éoi xat fidoéog oúôè tà Çqja ãvev i)i]Âroç xai õqqevoç 

êvavriojv Svrcov. ( Heraclito censura o autor do verso « Quem dera que a discórdia desa
parecesse de entre os deuses e os homens»; pois não haveria escala musical, se não exis
tissem os sons agudo e grave, nem seres vivos sem fêmea e macho, que são opostos.) 
Neste passo, áo/iovía tem o seu sentido particular de «escala musical».

(6) A imagem do rio esclarece o género de unidade que depende da conser
vação da medida e do equilíbrio na mudança

214 Fr. 12, Ário Dídimo ap. Eusebium P. E. xv, 20, +  fr. 91, Plutarco 
de V. 18, 392 B nora/notai totaiv nvtotmv è/iflalvovoiv Htcqu xai êreça flòara
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êmQQst ( =  fr. 12). 1 ... axíÒvrjai xai ... avvnyai ... avvíaxaxai xai aTtoXehtet ... 
noóoEioi xai ãneiai ( =  fr. 91).

214 Para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras são as 
águas que por eles correm... Dispersam-se e ... reúnem-se... juntas 
vêm e para longe fluem ... aproximam-se e afastam-se.

1 As palavras xai yvym ôè òjiò tôóv vygõjv áva&v/tiwvrai, que se seguem a 
õôara è/ugoci em Ário, são consideradas, pela maioria dos editores, como parte inte
grante do fr. 12; contudo, é quase certo fazerem parte de uma tentativa de Cleantes 
para encontrar uma exalação da alma tanto em Heraclito como em Zenão: veja-se 
Kirk, Heraclitus, the Cosmic Fragments, 367 e ss. Os pares de verbos que formam
o fr. 91 ocorrem em Plutarco imediatamente após um resumo que fez (em termos 
platónicos) da principal exposição a respeito do rio; veja-se, ainda, p. 204.

Segundo a interpretação platónica, aceite e desenvolvida por Aristó
teles, Teofrasto e os doxógrafos, esta imagem do rio foi empregada por 
Heraclito para sublinhar a absoluta continuidade da mudança em cada uma 
das coisas: tudo está num perpétuo fluir como um rio. Assim 21S Platão 
Crátilo 402 A Àéyti nov "UuáxAeixoç õxi návxa xai ovÔèv jxêvei, xai
tioxa/uov Qofj àneixáÇov xà ovra Myei c&ç Ôiç sç xòv avxòv noxa/xòv ovtt âv 
èfifSaírjç. (Heraclito diz algures que tudo está em mudança e nada permanece 
imóvel, e, ao comparar o que existe com a corrente de um rio, diz que se não pode
ria penetrar duas vezes no mesmo rio. ) É a esta interpretação que Aristóte
les se refere em 216 Aristóteles Fís. 0  3, 253 b 9 xai <paaí xlveç xiveío&ai xôjv 
ÕVTCOV ov xà juèv xà ô’ oií, à?.An Tiávxa xai âeí, ãkXà Xav&áveiv xovvo xrjv 
tj/ÁfíXfíoar auslhjoiv.. (E  afirmam alguns, não que algumas coisas que existem 
estão em movimento, e outras não, mas que tudo está em constante movimento, 
se bem que tal facto escape à nossa percepção.) Neste passo, Aristóteles expli
cita o que está implícito em Platão, a saber, que muitas coisas (as que pare
cem estáveis) devem estar a passar por transformações invisíveis ou desper
cebidas. Será possível que Heraclito tenha realmente pensado que uma 
rocha ou um caldeirão de bronze, por exemplo, estivessem invariavelmente 
a passar por transformações invisíveis de matéria? Talvez; mas nada, nos 
fragmentos que nos restam, sugere que ele assim pensasse, e a sua confiança, 
claramente expressa, nos sentidos, contanto que eles sejam interpretados 
inteligentemente, talvez sugira o contrário 1. Antes de Parménides e da sua 
prova manifesta de que os sentidos eram completamente falazes —  prova 
que, evidentemente, chocou os seus contemporâneos — , os desvios totais 
do senso comum só devem ser aceitos, estamos em crer, quando as 
provas em seu abono forem extremamente fortes. No caso presente, é 
de conceber que Platão tenha sido induzido cm erro pelos exageros e 
distorções pós-heraclíticos a respeito da importância dnda por Heraclito
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à eventual mudança; e em particular, talvez, por Crátilo, que, no dizer de 
Aristóteles, influenciou Platão, quando este era jovem {M el. A 6, 987 a 32),

1 Veja-se 197, 198. É verdade que Melisso, no fr. 8 (537), chamou a atenção 
para o facto de algumas coisas aparentemente «estáveis» realmente se transformarem:
o ferro é desgastado pela fricção do dedo, e assim por diante. Esta observação ocorre 
num contexto que talvez tenha referências verbais a Heraclito (e.g. tá  te  fteQfiòv 
fvjroòv yívea&at xal ró  yivxQÒv d-f.o/ióv, cf. fr. 126). Contudo, não há qualquer 
motivo para pensar que Melisso quisesse dizer que a mudança devesse, neste caso, ser 
contínua, mesmo quando pudesse ser invisível. Todas as vezes que o dedo fricciona o 
ferro, tira dele uma porção invisível; no’ entanto, quando ele não o fricciona, que 
razão há para pensar que o ferro está ainda assim a transformar-se? O ponto de vista 
de Melisso é antes o de que as aparências mostram que todas as coisas, mesmo as 
aparentemente estáveis, estão sujeitas a mudança. É isto precisamente o que Heraclito 
deve ter pensado; poderá ter ou não mencionado mudanças infra visíveis, mas em 
qualquer caso só as aceitaria, quando fossem deduzíveis —  e a mudança contínua 
não é deduzível em muitos objectos aparentemente estáveis. O argumento de Melisso 
consistia, certamente, em que os sentidos devem ser falazes; pois entre Heraclito 
e ele próprio, tinha surgido Parménides. Com a teoria dos eflúvios de Empédocles 
(pp. 323 e ss.) a situação muda uma vez mais. .

Contudo, a maioria dos estudiosos não aceita este parecer, por sentir que Platão 
deve ter razão —  devido não apenas à sua importância, como à época em que 
viveu (que é relativamente recuada, se a compararmos com a de Ario Dídimo, 
fonte do fr. 12), como ainda pelo facto de Aristóteles acreditar nele e ainda 
porque a emenda de Crátilo («não se pode entrar no mesmo rio uma vez 
sequer», Aristóteles M et. F  5, 1010a 13) depende, segundo parece, da forma 
platónica do que Heraclito afirmou, ou de algo semelhante. Mas não raro 
se vê Platão fazer Sócrates distorcer os seus predecessores por obediência às 
razões que lhe são próprias, ou às de Platão; e a emenda de Crátilo não 
depende necessariamente da versão platónica, mas podia ser facilmente uinn 
reformulação como comentário à versão de Ário. Talvez, neste caso, se devesse 
admitir o desenvolvimento geral de ideias acerca da percepção e da mudançit 
de cálculo, e também a implicação de outros fragmentos de Heraclito. Mit. 
subsiste também a questão do aparente modo de expressão heraclítieo «lo 
fr. 12, com os seus dativos do plural iónicos e as suas arcaicas «outras c ovtrus 
águas». Guthrie (tal como Vlastos em A JP  76, 1955, 338 ss.) objecta que 
tal forma de expressão é menos concisa e paradoxal, e consequentemente 
menos heraclítica, do que a versão platónica, mas, em suma, o nosso sentir 
é que o fr. 12 tem toda a aparência de pertencer a Heraclito, por estar em 
dialecto iónico, natural e não forçado, e por apresentar o ritmo caracterís
tico da prosa arcaica; ao passo que a última versão se afigura platónica e 
podia mais facilmente ser uma reformulação do fr. 12 do que vice-versa.

Umu certeza sobre esta questão é difícil de se obter; uma das interpretações 
uquí apresentadas tem muito de forçado, a outra é discutida, c.g,, por Guthrie,



H G P  i, 449-54. Uma futura reflexão sobre as implicações subjacentes às 
versões alternativas poderá reforçar a questão aqui avançada. A  formulação 

platónica implica que o rio nunca é o mesmo em momentos sucessivos 
(e, deste modo, Crátilo tinha realmente razão), e é acompanhada pela afir
mação categórica de que tado na natureza se assemelha ao rio neste aspecto —  
ovòèv ucvei, «nada permanece imóvel». A  formulação de Ário, a do fr, 12, 
é menos drástica; há tal coisa como o mesmo rio, mas é também, de certo 

modo, diferente. Isto traça um contraste entre ‘mesmo’ e ‘diferente’ numa 

situação específica e, por conseguinte, pertence à lista dos exemplos concretos 
heraclíticos sobre a coincidência dos contrários. Mas se a sua intenção vai 
mais longe (como, pelo menos, dá a entender Platão), então o significado 

não é que cada simples objecto deve ser como um rio, mas antes que um 

todo complexo, como o mundo, deve permanecer ‘o mesmo’, ao passo 

que as suas partes constituintes estão sempre a mudar —  o que teria uma 
animadora semelhança com as opiniões de Heraclito sobre física, infra dis
cutidas no § 7. Visto a esta luz, o aditamento ao fr. 12 (em 214), dos verbos 

que compõem o fr. 91 (que pelo contexto e pela sua própria natureza parecem 
indicar uma descrição do fluxo da água, com atenção especial para a regula
ridade da sua substituição) esclarece o que está implícito no fr. 12: que a 

unidade do rio como um todo está dependente da regularidade (também 
sugerida pela repetição êteça xai êreQa) do fluxo das águas que o consti
tuem. O rio, pois, pode fornecer uma imagem do equilíbrio dos constituin
tes do mundo. Como é óbvio, uma rocha ou uma montanha ou uma mesa 

são temporariamente estáticas, e assim permanecerão, talvez, durante muito 

tempo: o que importa à teoria de Heraclito sobre a reacção equilibrada e a 

discórdia é que eventualmente se há-de transformar e, deste modo, auxiliar 
a manter o processo dos elementos constitutivos do mundo. Entretanto, a 
estabilidade de uma montanha, por exemplo, é equilibrada por uma corres
pondente estabilidade, noutro local, de massas correspondentes de mar e de 

fogo ou de aither (visto a montanha ser, principalmente, terra); sobre este 

assunto, veja-se a próxima secção.

(7) O mundo é um fogo sempre a arder; algumas das suas partes estão sempre 

extintas para form ar as duas outras principais massas do mundo, o mar e a terra. 

As mudanças entre o fogo , o mar e a terra equilibram-se mutuamente; o fogo  

puro, ou etéreo, tem capacidade directiva

217 Fr. 30, Clemente Strom. v, 104, 1 xóa/xov róvôe [tòv avròv ânáv- 

tojv] 1 ovre rtç êewv ovre àv^QOiTtmv ènoírpev, â V ’ -Pjv áei xai eanv xai Sarar 
nvq àdÇcoov, âmófievov uérqa xai ãTioafSevvúfiEVov (ièxqa.

204
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218 Fr. 31, Clemente Strom. V, 104, 3 nvqòç t q o tv i í  tkkotov êáÀaaaa, 
êaMaarjç ôè rò  ijèv rjfiiav yfj rò Ôè rj/ttov xor]üTtjo ... <yfj> êáXaaaa ôiaxéerat, 
xal /leTQSETai eiç ròv avròv Ányov ôxoioç nQÓaêsv fjv fj ysvéoÕat. yrj.

219 Fr. 90, Plutarco de E. 8, 388 d  tivqóç re  âvTauaifh) rà  návra  y.nl 

tcvq ãnávrcmv okoígtieq %gvcrov ym\wxxa xai '/ptj/.iárojv %qvaóç.

220 Fr. 64, Hipólito Ref. IX, 10, 6 rà ôè návra oíatdÇei xeoavvóç.

217 Esta ordem do mundo [a mesma de todos] não a criou nenhum 
dos deuses, nem dos homens, mas sempre existiu e existe e há-de existir: 
um fogo sempre vivo, que se acende com medida e com medida se 
extingue.
218 As mudanças do fogo: em primeiro lugar, o mar, e do mar a metade 
é terra, e a outra metade «o  que queima» [i.e., o raio ou o fogo]... 
< a  terra >  dispersa-se em mar e mede-se de modo a formar a mesma 
proporção que existia antes de se transformar em terra,
219 Todas as coisas são uma igual troca pelo fogo e o fogo por todas as 
coisas, como as mercadorias o são pelo ouro e o ouro pelas mercadorias.
220 O raio governa todas as coisas.

1 Vlastos, A JP  76 (1955), 344 e ss., argumenta que «a  mesma de todas» é 
original, e põe em contraste o mundo físico real, da experiência comum, com as 
imaginações ilusórias e particulares dos que não seguem o Logos (cf. 195, etc.). Esta 
interpretação seria assaz aceitável, se (o que não parece particularmente provável)
o fr. 30 se seguisse directamente a uma referência aos enganos a que os homens 
estão sujeitos; mas nem Plutarco nem Simplício, que também citam a primeira 
parte do fragmento, fornecem a frase em questão. Mais importante ainda, Vlastos 
não refere que, no contexto da citação, Clemente segue uma fonte estóica ao 
procurar uma explicação satisfatória para a inconsistência deste fragmento e a 
interpretação da ecpyrosis estóica, (sobre este assunto veja-se mais adiante p. 207, 
nota), ao sustentar que «esta ordem do mundo» em Heraclito é o sistema eterno, que 
tudo abrange, ròv èS ânáar]ç zfjç ovrjía; iôCwç jioiòv xóa/iov, como Ciemente acabara 
de dizer, e não este mundo em particular. Deste modo, há um poderoso motivo para 
a interpolação; veja-se, ainda, Kirk, Heraclitus, the Cosmic Fragments, 307 e ss.

O fogo é a forma arquetípica da matéria. A  ordem do mundo como 
um todo pode ser descrita como um fogo, de que certas porções estão a 
cxtinguir-se, ao passo que porções equivalentes estão a reacender-se; nem 
todo o fogo está a arder ao mesmo tempo. O fogo sempre esteve, e estará, 
em tal estado (217). A  cosmogonia, no sentido milésio, não é, pois, algo 
que se possa encontrar em Heraclito. O fogo não pode ser uma substância 
originadora à maneira da água ou do ar para Tales ou Anaxímenes, e, segundo 
Aristóteles c seus discípulos, já nHo é indefinido ou infinito (cf. Teofrasto
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ap. Simpl. in Phys. 24, 1, D K  22 a 5); é, contudo, a origem ininterrupta dos 
processos naturais, em 218. Considerado como uma parte do cosmos, o fogo 
está em pé de igualdade com o mar (que representa, provavelmente, a água 
em geral, como em Xenófanes) e com a terra, como um dos três compo
nentes óbvios do mundo. O fogo cósmico puro foi, provavelmente, identifi
cado por Heraclito com o aid-rjq (aither), substância ígnea e brilhante que enche 
o céu resplandecente e circunda o mundo: este aither foi amplamente con
siderado não só como divino, senão também como lugar das almas *. A  ideia 
de que a alma pode ser fogo ou aither, e não um sopro como Anaxímenes 
pensara, deve ter auxiliado a determinar a escolha do fogo como a forma 
reguladora da matéria (cf. p. 164). 220 mostra que o fogo de Heraclito 
—  a espécie mais pura e mais brilhante, isto é, a do raio etéreo e divino —  
tem capacidade directiva. Em parte, isto reflecte o carácter divino atri
buído ao aither na concepção popular; mais importante, talvez, é o facto 
de todo o fogo (mesmo a sua espécie mais baixa e terrena), devido à regula
ridade com que absorve combustível e emite o fumo, enquanto mantém 
uma espécie de estabilidade entre eles, incorpora, de forma evidente, a regra 
da medida na mudança, inerente ao processo cósmico, da qual o Logos é 
uma expressão (pp. 193 e s.). Deste modo, o fogo é naturalmente concebido 
como verdadeiro constituinte das coisas, que determina, activamente, a 
sua estrutura e comportamento —  que garante não apenas a oposição dos con
trários, mas também a sua unidade através da «discórdia».

1 Cf. e.g. 221 Aristóteles de caelo B 1, 284 a Í1 róv õ‘ ovgavòv y.ai t ò v  ãvoj 
róitov oi fièv ãg%aíot toZç &eoíç ànévetfiav <bç õvra uávov à&ámrov... (O s antigos 
atribuíram aos deuses o céu e a região superior como único lugar imortal.) 222 Ins- 
criptionis Graecae2 I, 945, 6 (Atenas, séc. v  a.C.) atíh)Q fiêr yivxàç vjteôéíaro, aáfi[ara 
<5e %êÚ>v]. ( O  aither recebeu as almas, a terra, os seus corpos.) 223 [Hipócrates] 
de carnibus 2 Ôoxéei Ôê fioi 8 xaÀéo/iev ■&eyuòv à&ávaróv t e  etvai xaí voéeiv návTfi 
xcu ÓQf]v xai àxovEiv xaí eíôévai Tiávxa, êóvja re y.ai êaófteva. tov to  oüv tò  nkeíarov, 
ôre tiaoá'/Jh[ ãnavra, èÇE%cí>Qr)CtEV síç rfjv àvtoráno neQitpoQrjv, xai avTÓ /.tot ôoxíet 
atâéga to íç  naXatotç eÍQfjcjftac. (Aquilo a que chamamos « quente»  parece-me ser imor
tal e capaz de apreender tudo, e de ver e ouvir e conhecer todas as coisas, tanto presentes 
como futuras. A sua maior parte, pois, quando todas as coisas se tornaram confusas, 
retirou-se para a mais elevada órbita, e parece-me ser aquilo a que os antigos chamaram 
aither.) Cf. também Eurípides fr. 839, 9 e ss., fr. 941 (Nauck2), Helena 1014 e ss.; 
Aristóteles Paz 832 e s. Nenhum destes passos é, evidentemente, tão antigo como 
Heraclito, e 223 mostra claramente a influência de Anaxágoras e de Diógenes de 
Apolónia. Mas a crença é descrita como antiga em 221 e 223, e está tão largamente 
representada na poesia do século quinto, que devia estar bem estabelecida e gozar 
de ampla difusão por essa altura. É comparável à crença na divindade do Sol, que deve 
ser muito antiga.

O cosmos consiste, de uma maneira geral, de massas de terra (interpe
netradas de fogo secundário, como nos vulcdes) e mar, cercado pelo bri
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lhante invólucro de fogo ou aither. Este fogo, podemos nós conjecturar 
com base em 218, foi considerado por Heraclito como centro motor dos 
processos cosmológicos: da sua região parece vir a chuva, que em última 
análise alimenta o mar, sendo ela própria reabastecida (pois o fogo «con
some» humidade) pela evaporação húmida que ascende do mar. Este, como 
Xenófanes havia demonstrado, transforma-se em terra, e a terra em outras 
ocasiões e lugares dilui-se em água. Deste modo, o mar e a terra são aquilo 
em que o fogo cósmico e etéreo «se transforma» (218)1. As mudanças 
entre as três massas do mundo processam-se simultaneamente, por forma tal 
que a totalidade de cada uma delas permanece sempre a mesma. Se uma quan
tidade de terra se dissolve em mar, uma quantidade equivalente de mar 
condensa-se em terra, em outras regiões, e outro tanto se verifica com as 
mudanças entre o mar e «aquele que queima» (o fogo): parece ser este o 
sentido de 218. O Xóyoç ou proporção permanece o mesmo —  uma vez mais, 
é a medida e a regularidade da mudança, desta vez, da mudança cosmológica 
em grande escala, que é posta em evidência. A  única coisa surpreendente 
acerca desta cosmologia reside no facto de ela evitar, manifestamente, uma 
análise dos contrários, e bem assim a relação dos contrários com o fogo-mar- 
-terra. A  explicação provável é que os contrários são invocados no exame lógico 
da mudança, mas que ao considerarem-se as mudanças em larga escala é 
possível manter uma descrição mais empírica, particularmente com o Logos 
intimamente relacionado com o fogo. A  conexão entre os dois tipos de análise 
reside no conceito subjacente de medida e proporção, mas o fogo em si mesmo 
(como observa Guthrie, H G P  I, 457) é um mediador extremo, não potencial, 
como a água, o Indefinido ou o ar dos Milésios.

i Ou «se troca por», segundo a expressão de 219. Note-se que tanto 217 
como 219 tendem a invalidar a atribuição feita pelos Estóicos a Heraclito, de uma 
èxnvQcomç periódica ou destruição do mundo pelo fogo (que é, contudo, sustentada 
por Kahn, The A rt and Thought o f  Heraclitus, 134 e ss.). A  ordem do mundo é e será 
um fogo sempre vivo, que se acende e se apaga por medida (isto é, simultaneamente): 
e da imagem mercantil das trocas de mercadorias por ouro não podia advir a cir
cunstância de todas as mercadorias (o  mundo em seus diversos aspectos) serem 
simultaneamente absorvidas pelo ouro (o  fogo), até ao ponto de só haver ouro e 
nenhumas mercadorias. Teofrasto, depois de se referir a esta imagem, acrescentou 
«E le faz uma ordem e um tempo definido da mudança do mundo segundo certa 
necessidade predeterminada» (Simpl. in Phys. 24, 4 e ss., D K  22 a  5), possivelmente 
em relação com a observação de Aristóteles {de caelo A  10, 279 b 14, D K  22 a  10), 
de que Empédocles e Heraclito fizeram o mundo flutuar entre a sua condição pre
sente e a sua destruição. Mas é possível que Aristóteles estivesse a pensar num ciclo 
de um grande ano de 10.800 anos, aparentemente mencionado por Heraclito 
(D K  22 a  13); este, talvez, se aplicasse a um ciclo de almas privilegiadas, ou, mais 
provavelmente, ao tempo que uma porção singular de fogo leva a passar através 
do Iodos iis suas fases; em qualquer dos casos, podia induzir em erro, se apresen
tado incomplotumente. IMulAo (Sofista 242 d , DK 22 a  10) fez uma clara distinção

ifl
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entre a unidade e a pluralidade simultâneas do cosmos, de Heraclito, e os períodos 
separados do Amor e da Discórdia, de Empédocles. A o  mesmo tempo, os dois 
filósofos são mencionados juntos devido a ambos acreditarem igualmente na unidade 
e pluralidade do cosmos; e o facto de Aristóteles os ter associado podia, com- 
preensivelmente, ter sido motivado peia comparação platónica, sem ter em conta a 
importante distinção existente entre ambos. Veja-se também Guthrie, H G P  i, 455 es. 
e 458, com referências adicionais, e D. Wiggins, «Heraclitus’ conceptions o f flux, 
etc.», in Language and Logos, ed. Schofield and Nussbaum (Cambridge, 1982), 1 e ss.

( 8 )  A stron om ia . O s corpos celestes são taças de f o g o ,  a lim entados p o r  exa 

lações proven ien tes do m a r ; os fen óm en os  astronóm icos têm , tam bém , as suas 

medidas

224 Diógenes Laércio IX, 9-10 (D K  22 a 1) xò ôè neQié%ov ónolóv èanv  

ov ôrjAor slvai [lévxoi èv uvtvj  oxátpaç êTieoxQapfiévaç xará hoíXov hqòç 

rjfjiãç, èv alç à&QoiÇo/iévaç xàç ÀajmQàç àva&vfuácretç àmoreXelv (pXóyaç, 
âç ehat rà ãcrrga. (10 ) Xap,?CQorárrjV Ôè slvai r rt)v xov 'ijÃíov tpÂóya xai ■dv.q-
uoráxrjv___ êxXeÍTteiv xe rjÃiov xal ar.h)vi]v ãvco axQeçpofiévcov rwv oxaqxov'

xoéç xe xarà fifjva rfjç aehprjç a%rifiaxiO{iovç yívsa&ai aXQecpofxÉvrjç èv avrfj 
xaxà fitxQÒv xfjç oxá<prjç.

225 Fr. 6, Aristóteles M e te o r .  B 2, 355 a 13 â ijhoç  . .. véoç è<p’ Tjpéçr) èoxív.

226 Fr. 94, Plutarco de e x il.  11, 604 a "H fa o i; ov% v n s Q ^ o e x a i uéxfxv  

si ôè pt-r/, ’ E qivúsç  /m v  â lx r jç  êmKOVQOi èSevgtfoovoiv.

224 Ele não revela a natureza do circundante; este, todavia, contém taças 
com a parte côncava voltada para nós, sendo nesta que as brilhantes exala
ções são recolhidas e formam as chamas, que são os corpos celestes. 
A  chama do Sol é a mais brilhante e a mais quente ... E o Sol e a Lua 
eclipsam-se, quando as taças se voltam para cima; e as fases mensais da 
Lua ocorrem em consequência de uma rotação gradual da sua taça.
225 O  Sol ... é novo todos os dias.
226 O Sol não transporá os seus limites; caso contrário, as Erínias, 
executoras da Justiça, saberão descobri-lo.

Nenhum dos fragmentos subsistentes revela com clareza as ideias de 
Heraclito sobre a natureza dos corpos celestes; mas Teofrasto deu-nos, 
como é evidente, um relato razoavelmente pormenorizado, se bem que 
subjectivo, das suas opiniões, em que as partes não-peripatéticas devem ser 
moderadamente precisas —  embora Heraclito não estivesse, provavelmente, 
tão preocupado com a exactidão dos pormenores astronómicos, como tinham 
estado os Milésios. Diógenes conserva a mais completa vcrsflo deste reluto,
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de que o excerto 227 constitui uma parte; no que toca ao restante (as estrelas 
estão mais longe da Terra do que o Sol, a Lua mais perto), veja-se D K  22 a  1. 
Os corpos celestes são sólidas taças cheias de fogo. Este fogo é mantido pelas 
exalações húmidas ou evaporações do mar, que nelas são de certo modo 
recolhidas e queimadas como combustível i, E este, provavelmente, o modo 
pelo qual a água se transforma em fogo na interacção equilibrada entre as 
massas do mundo descritas em 218. Uma vez que a humidade é evaporada 
pelo fogo, a ideia de que este é fisicamente alimentado por ela é ingénua e 
popular. Semelhantemente, as taças celestes sólidas são, provavelmente, uma 
elaboração quase-científica do mito popular, de que o Sol navega todas 
as noites de ocidente para oriente numa taça dourada em redor da corrente 
norte de Okeanos (veja-se 7). Os eclipses e as fases da Lua foram expli
cados pela rotação das taças: mas não foi apresentada qualquer causa ver
dadeira (distinta de um mero mecanismo), e Diógenes (ix, 11, D K  22 a  1), 
provavelmente ainda na esteira de Teofrasto, afirmou que Heraclito nada 
disse acerca da constituição das taças; o que parece é que ele se contentou, 
de facto, com adaptar explicações populares, contanto que a sua teoria geral 
da mudança cosmológica fosse preservada. O fragmento de 225 está conforme 
com a versão de Teofrasto a respeito das taças celestes: o Sol é «novo» todos 
os dias no sentido de que o seu fogo é reabastecido todas as noites com exala
ções inteiramente novas. Naturalmente, este reabastecimento e consumo 
formam um ciclo regular, podendo, embora, admitir ligeiras variações. 
O princípio da medida na mudança natural é também ilustrado em 226, 
onde o Sol é impedido pela Dike, personificação da normalidade e, por conse
guinte, da regularidade, de exceder os seus limites —  por exemplo, de se 
aproximar demasiado da Terra ou de brilhar para além do tempo que lhe cabe.

> Em regra, Teofrasto e seus discípulos atribuíram a Heraclito duas exalações, 
uma húmida e outra seca: trata-se, com toda a probabilidade, de uma interpretação 
errada com base na explicação da dupla exalação que o próprio Aristóteles dava 
dos fenómenos meteorológicos (enquanto opostos, na opinião deste pensador, aos 
astronómicos). Aristóteles, segundo parece, elaborou esta teoria a partir das ideias 
de Heraclito sobre a importância da exalação proveniente do mar e de outras águas 
terrestres; mas afigura-se-rios, por certos passos dos seus Meteorologia, que Aristóteles 
considerava como descoberta sua a exalação seca proveniente da terra (Kirk, Bera- 
clitus, the Cosmic Fragments, 273 e ss.). Todavia, devido ao facto de ela estar em 
fogo, Aristóteles pôde encarar a exalação heraclítica como ígnea: veja-se p. 212, n. 1. 
A  explicação da noite e do dia (bem como do Inverno e do Verão), como sendo 
devidos ao predomínio alternado das exalações negras e brilhantes, e atribuída a 
Heraclito na versão de Teofrasto transmitida por Diógenes, é suspeita: Heraclito 
snbia, como qualquer outra pessoa, que o dia é devido ao Sol, e declarou no fr. 99 que 
«sc nflo houvesse Sol, seria noite».
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(9) A sabedoria consiste em compreender o modo como o mundo funciona

227 Fr. 41, Diógenes Laércio ix, 1 êv xò ao<póv èníaxo.a&ai yváp/rjv, ow] 
KvfÍEQvãxai návxa òwl Tzávxcov 1.

1 ÔTir] xvfÍEQvfjoai p ia , oV èyxvjÍEQvfjaai F ; (5t6íj éxvfiêQVrjae Diels, DK., 
ónfj KvflEijvãTOLi Gigon, Walzer, ôrérj xvfieQvãrcu Vlastos, fixt] xvfJtovãzat scrípsi. 
A  forma feminina órérj não se encontra, de facto; ôxrj é uma fonte evidente de cor
rupção. Esta partícula implica que se tome yváfiriv como acusativo interno com 
ÈJÚaraa&ai, segundo Heidel; «conhecer, cora juízo verdadeiro, como todas as coisas 
são dirigidas através de tudo». Tratar-se-ia de um desenvolvimento do fr. 16 Diehl 
de Sólon: yviofioavvrjç ô’ âtpavèç x^em óraróv èari vofjaat / fiérVQOv, 5 Ôrj mdvrtov 
neígara fiovvov lyj;i («O  mais difícil é apreender a medida não-aparente do juízo, 
que por si só mantém os limites de todas as coisas»). Por outro lado, os Estóicos 
consideraram yvé/xtjv, na máxima de Heraclito, como objecto directo de iníaraa&ai 
(cf. Clantes Hino a Zeus 34 e s.), representando assim a sua própria ideia de Razão 
divina; que eles haviam de atribuir esta interpretação à máxima de Heraclito, é facto 
que, em qualquer caso, nos não surpreende. Contudo, houve entre eles quem achasse 
improvável que Heraclito tivesse empregado yvíóurj por si só, sem artigo definido 
e sem possuidor expresso, para significar Fogo ou Logos (cf. 220). Cada uma das 
duas interpretações alternativas apresenta as suas dificuldades, mas o sentido resul
tante, em cada caso, não é muito diferente: a sabedoria consiste em compreender como
o mundo funciona —  o que, em qualquer caso, envolve a compreensão do Logos divino.

228 Fr. 32, Clemente Strom. v, 115, 1 ev xò aoipòv uovvov Xéyea&at ovh 
èftêXei xai êfiéXei Zrjvòç Ôvo /m .

227 A  sabedoria consiste numa só coisa, em conhecer, com juízo ver
dadeiro, como todas as coisas são governadas através de tudo.
228 Uma só coisa, a única verdadeiramente sábia, consente e não 
consente em ser chamada pelo nome de Zeus.

O fragmento de 227 fornece o motivo real da filosofia de Heraclito: 
não uma simples curiosidade acerca da natureza (embora, sem dúvida, ela 
também estivesse presente), mas a crença de que a própria vida do homem 
está indissociavelmente ligada a tudo o que o rodeia. A  sabedoria —  e, por 
consequência, podemos nós concluir, o viver de um modo satisfatório —  
consiste em compreender o Logos, a estrutura análoga ou elemento comum 
da disposição das coisas, que incorpora o /iáxonv ou medida, sendo esta a 
garantia de que a mudança não produz uma pluralidade desconexa e caótica. 
Uma compreensão absoluta, neste caso, só pode ser alcançada pelo deus 
(228; cf. também 206), que sob alguns aspectos, portanto (mas não evi
dentemente no que respeita ao antropomorfismo e à exigência de culto), 
se assemelha ao Zeus da religião convencional. Deus, com a sua visão
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sinóptica, é assim «a  única coisa que é (completamente) sábia». O fogo (220) 
e o próprio Logos (196) são em larga medida coextensivos com este ser com
pletamente sábio, ou diferentes aspectos dele.

Ficam por descrever as opiniões de Heraclito acerca dos homens —  sua 
alma, instituições e ideias. Mas para Heraclito este assunto não estava, 
de modo algum, separado do estudo do mundo exterior, já que em todas as 
esferas se encontram os mesmos materiais e as mesmas leis. O fragmento de 227 
depende claramente desta suposição, igualmente implícita em 194 (fr. 1).

(10) A alma compõe-se de fo g o ; provém da humidade, e nesta se converte, 
numa absorção total que é para ela a morte. A alma-fogo está aparentada 
com o mundo-fogo

229 Fr. 36, Clemente Strom. vi, 17, 2 ip.r/fjaiv êávaxoç vòoíq yevéa^cu, 
võart òè fiávaroç yrjv yevéaftai' èx yfjç ôè vôcoq ylverai, êç Sôaroç Ôè

230 Fr. 118, Estobeu Anth. til, 5, 8 aihj y>v%rj aocpcorárrj xai ãgurcr).

231 Fr. 117, Estobeu Anth. ui, 5, 7 àvijo ôxórav fiE&vaÕfj ãyerai ímò 
Ttaiôòç ãv/jfiov, a<palXófievoç, ovn ênataiv 8 ter} (iaívei, vygfjv tfjv ipv%?rv e%o)v.

232 Fr. 45, Diógenes Laércio IX , 7 y>vxrfjç neíçara lò v  ovx âv êÇevçoio, 
nãaav ènmoQEvófisvoç ôòóv &Srco paftòv Áóyov ê%ei.

229 Para as almas, a morte é transformarem-se em água, para a água, a 
morte é transformar-se em terra; a água nasce da terra, e da água, a alma.
230 Uma alma seca é mais sábia e melhor.
231 Um  homem, quando embriagado, deixa-se conduzir por uma criança 
inexperiente, a vacilar e sem saber para onde vai, com a alma húmida.
232 Não é possível descobrir os limites da alma, mesmo percorrendo 
todos os caminhos: tão profunda medida ela tem.

Anaxímenes tinha, provavelmente, extraído conclusões cosmológicas a 
partir da natureza da alma, que, na esteira da visão homérica, ele concebeu 
como alento. Heraclito abandonou esta ideia em favor de outra concepção 
popular da alma, segundo a qual ela era feita de aither ígneo. Sobre esta 
base, construiu uma teoria psicológica racionalista, em que pela primeira 
vez (a menos que o próprio Pitágoras tenha ido, nesta direcção, mais longe 
do que suspeitamos) a estrutura da alma é relacionada não só com a do 
corpo, mas também com a do mundo como um todo.

A alma, na sua verdadeira condição operativa, é feita de fogo: em 229 
substitui o fogo numa lista do que podia, aliás, ser considerado como as
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interacções principais das massas do mundo (cf. 218). Isto não implica 
apenas que a alma é ígnea, mas também que desempenha um certo papel 
no grande ciclo da mudança natural. Ela tem origem na humidade (e, se 
é análoga ao fogo cósmico, é mantida, pelo menos em parte, por certa espé
cie de humidade —  vejam-se pp. 208 e s.), e é destruída, quando se trans
forma inteiramente em água l . A  alma eficiente é seca (230), isto é, ígneà. 
Uma alma que está húmida, devido, por exemplo, ao excesso de bebida, 
como em 231 (que ilustra bem o carácter ainda ingénuo da psicologia de 
Heraclito), encontra-se diminuída na sua capacidade e faz com que o seu 
possuidor se comporte infantilmente, sem discernimento ou força física. 
Deste modo, o intelecto é explicitamente localizado na alma. Esta, que 
pode deslocar-se para todas as partes do corpo, que dela necessitem 2, 
tem limites que não podem ser alcançados (232); provavelmente, a ideia, 
neste ponto, não é tanto a do problema da autoconsciência, como a da 
alma considerada como uma porção representativa do fogo cósmico —  que, 
comparado com o individual, é, evidentemente, de enorme grandeza. Assim, 
foi possível concebê-la como um fragmento adulterado do fogo cósmico 
circundante 3, e, deste modo, possuidora, em certa medida, do poder direc
tivo desse fogo (218). Tudo isto, como já ficou indicado, é um desenvolvi
mento do que pode ser razoavelmente considerado como uma concepção 
popular da natureza do aither (cf. n. 1 na p. 206); mas disponível estava 
uma indicação mais simples e mais empírica da natureza ígnea da alma, 
porquanto deve ter sido da observação comum o facto de o calor estar asso
ciado ao corpo vivo, e de o corpo morto e sem alma ser frio (assim pensa 
Vlastos, op. cit. 364 e s.).

1 Uma reformulação estóica de 229, em que o ar é caracteristicamente acres
centado às três massas do mundo genuinamente heraclíticas {para produzir os qua
tro «elementos» da especulação posterior a Empédocles), diz que «a  morte do fogo 
é o nascimento do ar», etc.; esta máxima aparece como fr. 76 em D K , mas é total
mente falaz no que toca a Heraclito. Segundo parece, e apesar de Anaxímenes, ele 
ignorou o  ar como um constituinte cósmico da maior importância; contudo, a exa
lação proveniente do mar, por meio da qual este se transforma em fogo, podia ter sido 
designada por àrjo. Aristóteles (de an. A  2, 405 a 24, D K  22 a  15) escreveu que 
Heraclito identificou a alma com o princípio material, nomeadamente com a «exalação 
a partir da qual ele compõe as outras coisas». O próprio Aristóteles aceitou duas 
espécies de exalação, uma delas ígnea, de modo que a «exalação» representa, aqui,
o fogo; veja-se, também, a n. t da p. 209.

2 Segundo o escoliasta de Calcídio (fr. 67 a em D K ), Heraclito comparou 
a alma a uma aranha que acorre a qualquer parte da teia que se encontra danificada. 
A  alma é descrita como «firme et proportionaliter iuncta» ao corpo: a ideia de pro
porção é adequada a Heraclito. Cf., no que toca a Anaxímenes, pp. 161 e ss.

3 Assim, Macróbio S. Scip. 14, 19 (D K  22 A 15), «Heraclito disse que a 
alma é uma centelha da substância essencial das estrelas» (sclnllllam slellarls esscntiae) 
— sendo as estrelas indubitavelmente concebidas como coiiconlriiçôcs do aither,
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(11) A vigília, o sono e a morte estão relacionados com o grau de ignição 
da alma. Durante o sono, a alma está, em parte, separada do mundo-fogo e, 
por conseguinte, diminui a sua actividade

233 Fr. 26, Clemente Strom. iv, 141, 2 ãv&Qwnoç êv evyonvrj ipáoç ãnxE- 
xai éavrcõ [ãno&avfhv] oaioafieadelç õipeiç, toiv ôè am urai xeõve&xoç eõÔcov 
[âmoopeo&etç õipetç], iyprjyoQtbç ánxexai eSôovroç. (Texto como em DK, 
que segue Wilamowitz.)

234 Sexto adv. math. vil, 129 (D K  22 A 16) xovxov o ív  xòv êelov Xóyov 
xai¥ 'HoáxXsixov òi âvajivofjç anáaavxeç voegoí yiváiue&a, xai êv iièv vnvoiç 
Xrj&aloi, xaxà ôè êyeQaiv nakiv èurpooveç' êv yào xoiç vnvoiç pivoávxcov xcòv 
alaêrfxixmv tzÓqcov %coQÍÇEtai xfjç jiqoç tò tiem íjov  avpiipvtaç â êv rj/uiv vovç, 
fióvrjç xfjç xaxà âvaatvorjv nçoacpvaewç amÇoiiévrjç oioveí xivoç QÍfyç,
fteiç xe ànofíálXsi fjv nQÓXEQov eI%e pivrjpovitcrjv Ôéva/Mv. (130) êv ôè êyçrj~ 
yÓQoei náhv ôià xcov aloJhjxixãv nÓQWv coojceq ôiá xivcov (hmòojv srooxv- 
tpaç xai x m nsoiÉyovxi ov[i{iaAà>v ?.oyi>a)v èvôvsxai òvva/uv__

233 De noite, o homem acende uma luz para si próprio, ao extinguir-se
-lhe a visão; em vida, está em contacto com o que é morto, quando 
dorme, e com o que dorme, quando acordado.
234 Segundo Heraclito, tomamo-nos inteligentes por inalação desta 
razão divina [logos] através da respiração, e esquecidos, quando a dormir, 
mas recuperamos os sentidos, ao acordar de novo. E que, durante o sono, 
quando os canais da percepção estão fechados, o nosso espírito separa-se 
do seu parentesco com o circundante, e a respiração é o único ponto de 
ligação que se conserva, como uma espécie de raiz; ao ser separado, o 
nosso espírito abandona a sua anterior capacidade de memória. Mas, 
no estado de vigília, assoma de novo através dos canais de percepção, 
como através de uma espécie de janela, e, ao deparar-se com o circun
dante, reveste-se do seu poder de raciocínio ...

A luz acesa de noite, em 233, deve ser aquilo que o homem vê em 
sonhos, quando a escuridão parece iluminar-se; também se nos diz que 
«os que dormem trabalham» (fr. 75) e que «é o sono que vemos a 
dormir» (fr. 21). Naturalmente, esta luz é ilusória: veja-se a última frase 
do fr. 1 (194). É uma iluminação individual e própria que suplanta a 
iluminação real do Logos, que é comum a todos (195). Durante o sono, 
o homem está «em contacto com» a morte (há, em 233, um jogo de pala
vras típico de Heraclito, entre os dois sentidos de ãnxea&ai, «acender» c 
«tocar»); u sua alma-fogo, tio arder debilmente, cstü quase extinta, e cm
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muitos aspectos ele assemelha-se a um morto. O sono, portanto, é um estado 
intermédio entre a vida acordada e a morte.

As informações dadas por Sexto, em 234, são evidentemente impor
tantes, mas devem ser encaradas com precaução; como é natural, além de as 
suas fontes para Heraclito serem de influência estóica, atribuiu-lhe, além disso, 
interpretações epistemológicas próprias da escola céptica. Contudo, Sexto 
não deixa de fazer citações claramente exactas do íongo fr. 1 e do fr. 2 (194 
e 195). É de esperar de 229, que a alma-fogo tenha alguma espécie de afinidade 
física, e por consequência alguma conexão, com o fogo cósmico exterior. 
Sexto diz-nos que, no estado de vigília, a conexão é facultada por um con
tacto directo com o fogo eterno através dos sentidos —  com o «circun
dante», segundo a sua própria terminologia, pelo que se pode concluir que é 
ao aither circundante que ele se refere; ou antes, ao elemento-Logos das 
coisas, que pode ser encarado como uma ramificação directa do fogo etéreo 
puro. A  vista ocupa, como é de presumir, um lugar de especial importância 
entre os sentidos, visto receber e absorver as impressões ígneas da luz. Durante 
o sono, o único contacto possível é fornecido pela respiração; poder-se-ia 
perguntar, se ela inala tanto o fogo como a humidade (contudo, cf. n. 3 da 
p. 216), uma vez que «as almas provêm da água» (229) e devem obter o 
seu sustento da humidade. Segundo Écio iv, 3, 12, D K  22 a 15 (em que 
há uma certa influência estóica), as almas são alimentadas por exalações 
tanto externas como internas; as exalações internas, a existirem, proviriam 
do sangue e de outros humores do corpo, as externas seriam as absorvidas pela 
respiração, e igualmente húmidas. Infelizmente, os fragmentos subsistentes não 
nos ajudam neste ponto *. É possível que, durante o sono, o alimento húmido 
da alma-fogo, não já equilibrado pelas acreções ígneas directas recebidas atra
vés dos sentidos durante o estado de vigília, domine a aima e a conduza para 
um estado semelhante à morte. Podemos observar que a condição inteligente 
resultante da apreensão do Logos (veja-se fr. 1, 194) significaria, em termos 
psicológicos, que a parte activa e ígnea da alma entrou em contacto com o 
Logos ígneo, constitutivo da situação objectiva, e foi por ele incrementada 2.

1 Sexto prossegue com a comparação da reanimação da alma-fogo mediante 
a restauração do contacto com o Logos universal (aqui expresso em termos estóico- 
-cépticos), com o modo pelo qual as brasas brilham de novo, quando aproximadas 
de um fogo aceso. Esta imagem, já talvez empregada por Xenófanes (p. 179), pode 
bem ter sido usada uma vez mais por Heraclito. É admissível que a palavra âyxipaalrj, 
«aproximação», empregada por Heraclito (fr. 122) segundo a Suda, pertencesse à 
mesma imagem.

2 Calcídio, provavelmente na esteira de Posidónio, atribuiu a Heraclito uma 
opinião totalmente diferente da de Sexto, segundo a qual a alma só tem contacto 
com a razão cósmica, quando está livre, durante o sono, da interrupção dos sentidos 
(in Tim. cap. 251, D K  22 A 20), A  «razão cósmica» 6 estóica, c o resto dn interpreta 
ção principalmente platónico; contudo, cf. Plndaro fr. 131 b.
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(12) As almas virtuosas não se transformam em água quando da morte do 
corpo, mas sobrevivem para, eventualmente, se juntarem ao fogo  cósmico

235 Fr. 25, Clemente Strom. iv, 49, 3 uóqoi yàp fiè^ovsç, fié,'Qovaç uaÍQaç 
Xay%ávovai x a íf 'HgáxXsirov.

236 Fr. 63, Hipólito R e f ix, 10, 6 Yr':vf)a ò’ èóvnf ènaviarao&ai xai tpvAa- 
xaç ylvea&ai êyeçxt 'Çòvxojv naí vbxqcõv.

131 (Fr, 136), Z  Bodl. ad Epictetum, p. lxxxiii Schenkl 
ipv%ai àg?]í(paroi xa^agóregai fj êví vovootç.

235 É que as melhores mortes obtêm melhores porções, segundo Hera- 
clito.
236 f  Para ele [ou isso], que está lá, f  elas elevam-se e convertem-se em 
guardiãs vigilantes dos vivos e dos mortos.
237 As almas mortas em combate são mais puras do que as [que pere
cem] de doenças.

As «melhores porções» obtidas em 235 devem pertencer somente à 
alma, porquanto, após a morte, o corpo é «mais próprio para ser lançado fora 
do que o estrume» (fr. 96). Por consequência, nem todas as almas podem 
igualmente passar pela «morte» (229) de se transformarem em água, isto é, 
de deixarem de ser almas, que são essencialmente ígneas. O fragmento de 236 
(cujas primeiras palavras estão provavelmente corruptas) parece sugerir 
que certas almas sobrevivem à morte e se tornam dáimones; esta ideia é 
manifestamente desenvolvida a partir de um famoso passo de Hesíodo 
A chave desta crença de Heraclito pode ser fornecida por 237, que é clara
mente, não uma citação verbatim, mas um resumo em verso, talvez de 
uma data consideravelmente posterior ao próprio Heraclito (embora nós 
saibamos por Diógenes Laércio ix, 16, D K  22 A. 1, que Citino elaborou uma 
versão metrificada de Heraclito, nos finais do século quarto ou terceiro a.C.). 
Provavelmente, esse resumo deve alguma coisa ao fr. 24, «Os deuses e os 
liomens honram os mortos em combate», mas a comparação com os que 
morrem de doença é nova, e não é verosímil que tenha sido simplesmente 
inventada depois de Heraclito. Como podem as almas dos que morrem em 
combate ser «mais puras» do que as almas dos que morrem de doença? 
A resposta pode ser que estas últimas são húmidas e ineficientes, e que os seus 
possuidores estão num estado de semiconsciência, semelhante ao sono. 
()n mortos em combate, pelo contrário, são ceifados na fase da sua maior 
fictividude. quando í<s ulituts eatfio em logo, em consequíncia de uma uctivi-
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dade nobre e corajosa 2. No momento da morte, as almas debilitadas dos 
doentes perdem o seu último resíduo de fogo e tornam-se completamente 
aquosas, por forma tal que cessam de existir como almas; ao passo que as 
almas dos que morrem em combate (quase instantaneamente, na maior parte) 
são predominantemente ígneas. Aíigura-se-nos plausível, portanto, que 
estas escapem à morte, isto é, à sua transformação em água 3. Elas dei
xam o corpo e, podemos nós imaginar, reúnem-se ao fogo etéreo. Antes 
disto acontecer, permanecem, provavelmente durante certo tempo, como 
dáimones sem corpo, segundo o modelo hesiódico. Mas não há lugar 
para qualquer ideia de sobrevivência individual, além desta, nem certamente 
de sobrevivência perpétua como fogo etéreo: pois certas quantidades deste 
fogo estão a ser constantemente arrastadas para o interior do processo cos- 
mológico, e passam pelas transformações de 218 (veja-se n. da p. 207 para 
um possível período-alma de qualquer espécie). Assim, Heraclito não nos 
parece que esteja em dívida, neste porjto, para com Pitágoras.

1 238 Hesíodo Trabalhos e Dias 121 e ss. (da raça de ouro) avràg ènei Ôfj 
rovro yévoç y.axá yaV èxáXi<ipe / ro l /.tèv ôaí/uovéç eiai A iòç finyáÂov ôià (JovÀàç / 
indkoí, èmx^óviot qnÍAaxeç &vtjrcõv áv&gtôjwov. ( Mas, quando a terra ocultou os desta 
raça, eles são, por decreto do grande Zeus, dáimones eminentes, guardiões, na terra, 
dos homens mortais.) Veja-se, também, ibid. 252 e ss. Uma outra máxima de Hera- 
clito, conservada por Hipólito, é muito obscura: tem evidentemente alguma conexão 
com a doutrina dos contrários, mas também sugere a deificação de algumas almas 
(cf. 213): 239 Fr. 62, Hipóiito Ref. ix, 10, 6 Mhívmoi {hrjroí, 'for/roi â&ávaroi, 
twvreç ròv íksívoív õávavov ròv S i êxelviov píov re&vecüreç. ( Imortais mortais, mortais 
imortais [ou mortais imortais, imortais mortais; ou os imortais são mortais, os mortais 
são imortais; ou os imortais são os mortais, os mortais são os imortais, etc.], que vivem 
a morte deles e morrem a sua vida.) De interesse é o facto de uma das tabuinhas de 
osso de Ólbia, do século quinto a.C. (veja-se p, 25), tem rabiscado ‘Dio(nysos)', 
‘Orphikoi’ e fSloç ôávaroç flí.oç. Por consequência, Heraclito pode estar a dar uma 
interpretação especial de uma alternância entre vida e morte, que era amplamente 
aceite nos cultos-mistérios exóticos de sabor báquico ou órfico.

2 Embora tenha sido engenhosamente sugerido por W. J, Verdenius que 
uma outra máxima implica que &v/j.óç, cólera ou emoção, comporta um desgaste 
ígneo ou diminuição da alma-fogo (compare-se com as expressões «olhos flame
jantes», «respiração fogosa», etc. do nosso próprio idiom a): 240 Fr. 85, Plutarco 
Coriol. 22 íhi/xrõ fiáyeaíkii xciXetióv 8 yàç âv ftéXr/ y)v%fjç (bveirai. ( Épenoso combater 
com cólera; pois o que ela quiser, compra-o pelo preço da alma.) E difícil dominar 
a cólera, porque a alma-fogo (que provavelmente exerce tal domínio) foi diminuída 
por acção da referida cólera. Talvez esteja certo o que acabamos de dizer: mas 
quando a cólera, ou emoção, é nobre (como na concepção heróica da batalha), esta 
redução podia ser antes ocasionada por um aumento de fogo.

3 O fr. 98 descreve as almas como «fazendo uso do olfacto no Hades»: tam
bém esta afirmação sugere que algumas almas, pelo menos, existem depois da 
morte do corpo. O «Hades» não deve ser tomado demasiadamente à letra. 
A  ideia central desta obscura expressão è talvez a de que as alnms, que sobrevivem 
à morte, estão rodeadas de matéria soca (por outras palavra», do fogo); pois era umn
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opinião corrente que o sentido do olfacto actua sobre objectos mais secos do que o 
órgão olfactivo ([Hípócrates]) de carnibus 16; Aristóteles de semu 5, 444 a 22), 
É possível, contudo, que o fragmento contenha uma ilação absolutamente ingénua 
e queira significar apenas que a alma é, segundo uma concepção popular, alento, 
que o cheiro é inalado com o alento, e, por consequência, que o olfacto é o sentido 
usado pela alma, quando os outros órgãos tenham perecido com o corpo. Se 
assim é, a máxima podia ser irónica, ou um ataque à ideia da alma-alento.

(13) As práticas da religião convencional são insensatas e ilógicas, embora, 
por vezes, apontem acidentalmente para a verdade

241 Fr. 5, Aristócrito Theosophia 68 xaêaÍQOvxai Ô* ãXkoç <ál/na> atjiaxt 
[ucuvópevoi olov et xiç elç Ttrjkòv è/ifiàç jttjÀw ànovlÇoixo. /míveaêai <5’ ãv 
ôoxoírj, ei xiç avxòv àr&çámov êm<pgáaaixo ovxco noiéovta, xal xoTç ãyâX- 
[moi ôè xovxèoiaiv evyovxai, ôxoiov sl n ç  Ôó/uotai Ã80 '/rjvevotxo, ov xi yivwo- 
xmv fteoòç ovô1 tftMXiç oírtvéç elai. [<aljua> D, S, Robertson],

242 Fr. 14, Clemente Protrepticus 22 xà vo/LuÇó/j.eva xax’ âvíhmnovq fiva- 
xrjQia âviSQOjaxi pvevvxai.

243 Fr. 15, Clemente Protrepticus 34 el ui] yàg Aiovvcrqj no/Linrjv ènoiovv- 
xo xal v/ivr.nv arr/ia aidoíoaiv, avaiôéctxaxa rlqyaar ãv cbvxòç ôè ’Aíôrjç 
y.nl Aiávvaoç, óxécp paívovxai xal fap>atÇovaiv.

244 Fr, 93, Plutarco de Pyth. or. 21, 404 e é ãva£ ov xò [tavxeióv èaxi 
xò êv AeXfolç ovxe Myei ovxe KQÚnxei âXXà mj/uaívei.

241 Em vão se purificam do crime de sangue, conspurcando-se com 
sangue, como se todo aquele que se lançasse ao lodo, pretendesse lavar-se 
com lodo; seria tido por louco, se alguém desse com ele a fazer tal coisa. 
Demais, eles dirigem preces a estas estátuas, como se falassem com 
casas, sem reconhecerem a verdadeira natureza dos deuses e dos heróis.
242 Os mistérios praticados entre os homens são celebrados de uma 
forma ímpia.
243 Pois se não fosse em honra de Dioniso que eles realizavam a pro
cissão e cantavam o hino às partes pudendas, essa prática seria o acto 
mais vergonhoso; mas o Hades e Dioniso, por quem eles deliram e cele
bram as Leneias, são o mesmo.
244 O senhor, cujo oráculo está em Delfos, nem fala, nem oculta, 
mas manifesta-se por sinais.

Ileraclito seguiu os passos de Xenófanes ao ridicularizar o antropomor
fismo c u idolatria da religião olímpica contemporânea, Todavia, as últimas 
puluvrtm dc 241 (c também, e.g., 204 c 236) mostram quo clc nflo repudiou
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totalmente a ideia de divindade, ou mesmo algumas descrições convencio
nais dessa divindade. O fragmento de 242 dá a entender que os mistérios 
não seriam completamente inúteis, se fossem correctamente celebrados. 
O trecho 243 sugere como isto assim é: tais rituais podem possuir (e por 
vezes acidentalmente possuem, de facto) um valor positivo, porque guiam 
os homens indirectamente para a apreensão do Logos. As bases precisas, 
sobre as quais o Hades e Dioniso são aqui identificados, não se conhecem, mas 
provavelmente o primeiro representa a morte, o segundo, a vida exube
rante; e é a identificação implícita destes contrários especialmente significa
tivos (cf. 202, 239) que impede o culto de ser completamente vergonhoso l . 
O método adoptado por Apoio nas suas proclamações délficas é elogiado 
em 244, porque um sinal pode estar mais de harmonia com a natureza da 
verdade subjacente, a do Logos, do que uma afirmação ilusoriamente explícita 
(cf. 207-209). Talvez Heraclito pretendesse, por esta espécie de compa
ração, justificar o seu próprio estilo oracular e obscuro 2.

1 Uma possível referência aos ritos órficos/dionisíacos foi sugerida na n. 1 
da p. 216; uma outra tabuinha de Ólbia, de novo com a abreviatura de ‘Dionysos’, 
contém as palavras ‘guerra, paz, verdade, falsidade’, uma vez mais com um anel hera- 
clítico à sua volta,

2 Cf. 245 Fr. 92, Plutarco de Pyth. or. 6, 397 a EiftvXÂa Ôè /tat.voftévq> aró- 
liart y.aíf ’HgdnXeirov âyéXaara xal áxtMí&mffta -mi á/jtéguna qtâ-eyyo/tévt) yjlkov 
irw v êÇitcveZzai Tfj qxovjj Ôtà tòv &sóv. (A  Sibila, que, segundo Heraclito, profere, 
com a boca possessa, palavras sombrias, sem adornos e sem perfume, alcança com a sua 
voz m il anos, por intermédio do deus.) É impossível determinar com precisão, 
quanto desta citação é verbatim; H. Frãnkel, por exemplo, pensa que só o  é atéará/iati. 
Eu admito a hipótese de que até ip&eyyofiévíj (com a possível excepção de xal 
âxaXXtlmurta xal ã/i/ÓQiara) o texto seja provavelmente de Heraclito, e de que o 
restante é uma paráfrase muito livre de Plutarco. A máxima parece ser uma justifica
ção do singelo método oracular de exegese; mas a sua interpretação exacta é impossí
vel. O próprio Heraclito combinou, certamente, a sobriedade do estilo gnómico com 
a obscuridade do estilo oracular afim; a sua intenção fundamental era por vezes 
reforçada coro jogos de palavras (e.g. $vv vóm —  çvvw em 250) e perífrases etimo
lógicas. Um processo idêntico encontra-se em Esquilo, cujo estilo coral, especial
mente na Oresteia, tem algumas afinidades com Heraclito.

(14) Conselhos de natureza ética e política; o conhecimento de si mesmo,
o senso-comum e a moderação são ideais que para Heraclito tinham um lugar 
especial na sua explicação do mundo como um todo

246 Fr. 101, Plutarco adv. Colotem 20, 1118 C èôiÇrjoá/nr]v èfi&ovróv.

247 Fr. 119, Estobeu Anth. iv, 40, 23 r/floc; âvêpom.o* <Wfmv.

248 Fr. 43, Diógenes Laércio ix, 2 iSfloiv %q>) (f^BVVvvai /m/.kov fj jr.vyxatyv.
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249 Fr. 44, Diógenes Laércio ix, 2 uáyeaOai yjyij xòv Õfj/iov v jtè ç  xov  

vófiov otccoaneQ xeí%boç.

250 Fr. J14, Estobeu Anth. m, 1, 179 £vv vóco Asyovxaç laxvoíÇea&ou ym) 
tõ> Çvv ã  návxtov, õxaxmeg vóam nóhç xaí tioXv usyvQotéQcoç- tQÉcpovxai 
yào Jtávxes oí àv&omjTEioi. vófiot vtzò êvòç xov ês íov  xgaxel yàg tooovxov 
ôxóoov ê&ékei xai ê£agxsl nãm xal neQiyívExat,

246 A mim mesmo me procurei.
247 O carácter é para o homem um dáimon.
248 É mais necessário extinguir a insolência do que um incêndio.
249 O povo deve combater pela lei, como se das muralhas da sua cidade
se tratasse.
250 Os que falam com juízo devem apoiar-se no que a todos é comum,
como uma cidade deve apoiar-se na lei, e com muito mais confiança. 
Pois todas as leis humanas são alimentadas por uma só, a lei divina;
é que ela tem tanto poder quanto quer, e para tudo ela é bastante e
ainda sobra.

Os conselhos éticos de Heraclito são gnómicos na forma, e na maior 
parte semelhantes, quanto ao conteúdo geral, aos dos seus predecessores e 
contemporâneos; por vezes são expressos de uma maneira mais pictórica e 
frequentemente mais crua Sublinham a importância da moderação, que 
depende, também ela, de uma apreciação correcta das faculdades de cada 
um. Mas esta espécie de conselhos (a que naturalmente se comparam as 
máximas délficas «Conhece-te a ti mesmo» e «Nada em excesso») tem um 
significado mais profundo em Heraclito, porque se fundamenta (não expli
citamente, mas de forma claramente implícita em 194, etc.) nas suas teorias 
físicas, e é devida à sua crença de que só pela compreensão do modelo 
central das coisas pode um homem tornar-se sábio e completamente eli 
ciente: vejam-se 194, 196, 227, 234. É esta a verdadeira moral da íilosoOn 
de Heraclito, em que a ética é pela primeira vez formalmente entretecida 
com a física.

1 Heraclito era, sem sombra de dúvida, de um temperamento acentuada- 
mente crítico, e a sua linguagem censória dificilmente o pode ter tornado popular 
aos olhos dos seus mal-afortunados concidadãos: cf. e.g. 251 Fr. 29, Clemente 
Strom. v, 59, 5 (ííqcvvxcu yàg Sv àvxl ânávrmv oí ãotoxot, xAéoç áévaov {ItnjT&v ol 
fíi) noXXol xexÓQtjvrai ôxioaneg nxijvea, ( Os melhores escolhem uma só coisa em vez 
de Iodas as demais, a «eterna» glória entre os mortais; mas a maioria está saciada como 
alimárias.) As suas ideias políticas parecem ter sido antidemocráticas, embora, tal
vez, por ruzflcs mais empírica» do que ideológicas: «Para mim, um homem vale por 
dez mtl, ac for o melhor», iíímc de (IV. 49), e censurou nspcrnmentc o» iifíslos por exl-
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larem o seu amigo Hermodoro sob o pretexto das suas excepcionais aptidões 
(fr. 121). Sendo eíe próprio de nobre nascimento, recusou os privilégios tradicionais 
que lhe cabiam (191).

Assim, «a busca de si próprio» em 246 conduz, podemos nós concluir, 
à descoberta de que a alma se situa fora de cada um (vejam-se 232, 234). 
O  fragmento de 247 é um desmentido do parecer, comum em Homero, de 
que, frequentemente, o indivíduo não pode ser responsabilizado pelos 
seus actos. Aaí/Mov significa aqui simplesmente um destino pessoal do 
homem; este é determinado pelo seu próprio carácter, sobre o qual exerce 
um certo domínio, e não por poderes externos e frequentemente capri
chosos que actuam, talvez, por intermédio de um «génio» atribuído a cada 
indivíduo pelo acaso ou Sorte. Tradicionalmente, Helena culpava Afrodite 
da sua própria fraqueza, mas para Heraclito (como certamente para Sólon, 
que já havia reagido contra a falta de energia moral da mentalidade heróica) 
havia uma finalidade real no comportamento inteligente e prudente.
248 não contém agudezas de sentido especiais: mostra, isso sim, quão con
vencional era, com frequência, o lado prático da ética de Heraclito, e também 
que ele nem sempre pensou no comportamento humano em termos de natu
reza ígnea da alma (porquanto a vjiotç deveria implicar um humedecimento da 
alma, e não a sua conflagração). Por contraste, a insistência no respeito pela 
lei, em 249, apesar de uma vez mais expressa em termos convencionais, toma 
um significado muito mais profundo, e adquire uma séria justificação à luz do 
fragmento de 250 (que deve ser comparado com 194,195 e 196). As leis huma
nas são sustentadas pela lei divina universal; estão em concordância com o 
Logos, constituinte e regulador do cosmos. O termo «alimentadas» é, princi
palmente, mas não completamente, metafórico: o contacto entre as leis huma
nas e o Logos é indirecto, embora não desprovido de uma base material, visto 
as boas leis serem produto de homens sábios com almas ígneas (230), que, por 
isso, compreenderam, como o próprio Heraclito compreendeu, a relação 
correcta entre os homens e o mundo.

CO NCLU SÃO

A  despeito de muitas obscuridades e incertezas de interpretação, é 
evidente que o pensamento de Heraclito possuía uma compreensiva unidade, 
que (admissivelmente, devido à carência de informação sobre Anaximandro) 
se afigura inteiramente nova. Praticamente, todos os aspectos do mundo 
são explicados de forma sistemática, relativamente a uma descoberta cen
tral —  a de que as mudanças naturais de todas as coisas são regulares e 
equilibradas, e que a causa deste equilíbrio é o fogo, constituinte coinuni
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das coisas, o seu Logos, como era também denominado. O comportamento 
humano, tanto como as mudanças do mundo exterior, é governado pelo 
mesmo Logos: a alma é feita de fogo, parte do qual (bem como parte da 
ordem do universo) se extingue. A  compreensão do Logos, da verdadeira 
constituição das coisas, é necessária, se as nossas almas não vierem a ser 
excessivamente humedecidas e não se tornarem ineficazes devido à insensatez 
de cada um. A  relação que Heraclito estabeleceu entre a alma e o mundo 
foi mais digna de crédito do que a de Pitágoras, por ser mais racional; ela 
apontou um caminho que, de uma maneira geral, só foi seguido pelos Ato- 
mistas e, posteriormente, por Aristóteles. Entretanto, uma nova tendência, 
voltada para a rejeição da Natureza, floresceu com os Eleatas, Sócrates e 
Platão.
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A  F I L O S O F I A  N O  O C I D E N T E

Os dois primeiros filósofos que se sabe terem ensinado nas cidades gregas do 
Sul de Itália, foram dois emigrantes da Jónia, Xenófanes e Pitágoras, que floresceram 
por volta dos finais do século sexto a.C. Mas as filosofias que se desenvolveram no 
Sul da Itália foram desde o início muito diferentes das dos Milésios na motivação 
e carácter. Enquanto os Milésios foram impelidos pela curiosidade intelectual e des
contentamento com as velhas narrativas mitológicas para uma tentativa de explicação 
física sistemática dos fenómenos físicos, o impulso subjacente ao Pitagorismo era de 
natureza religiosa, e os eleáticos Parménides e Zenão propuseram paradoxos meta
físicos que cortaram pela raiz a crença numa verdadeira existência do mundo natural.
O único pensador de vulto no Ocidente a continuar a tradição jónia da inves
tigação da natureza em moldes semelhantes ao espírito jónio fo i o filósofo siciliano 
Empédocles. Contudo, fo i profundamente influenciado tanto pelo Pitagorismo como 
pelo pensamento de Parménides; e o seu sistema está marcado por preocupações 
metafísicas e religiosas, bem como por uma ousada (para não dizer bizarra) imagina
ção que é absolutamente individual.

É tentador conjecturar que estas diferenças entre filosofia grega ocidental e 
filosofia jónia estejam relacionadas com, ou sejam até funções de, diferenças nas con
dições sociais e políticas de vida nestas distantes paragens do mundo grego. O Sul 
da Itália e a Sicília eram, certamente, a pátria dos cultos-mistérios relacionados com a 
morte e com a adoração dos deuses do Além, ao passo que pouco ouvimos falar desta 
espécie de actividade religiosa nas cidades costeiras da Jónia. E tem-se sugerido que 
as cidades do Ocidente eram inerentemente menos estáveis, e a entrega dos seus 
cidadãos aos valores políticos, característicos da polis grega, menos firmemente radi
cada do que em qualquer outra parte da Grécia (certamente, as guerras entre esta
dos italianos e sicilianos parecem ter sido invulgarmente duras, conduzindo à depor
tação de populações inteiras e ao arrasamento dos seus lares: a destruição de Síba- 
ris em 510 a.C. foi a mais celebrada destas atrocidades). Seja qual for a verdade 
que possa haver nestas especulações, fo i no Sul da Itália, não na Jónia, que nasce
ram os dois mais distintos elementos <Ja moderna concepção de filosofia. Pitágoras 
é o arquétipo do filósofo considerado como o sábio que ensina aos homens o 
significado da vida e da morte, e Parménides, o fundador da filosofia entendida, 
não como uma investigação de primeira ordem sobre a natureza das coisas (pre
sentemente, esfera de acção das ciências da natureza), mas como estudo de segunda 
ordem do que quer dizer que algo existe ou está em movimento ou é uma plura
lidade. É significativo que desde o princípio estas duas preocupações tenham estado 
associadas a dois tipos de mentalidades totalmente diferentes, tendo, contudo, per
manecido como características de uma e mesma denominação, a filosofia.



CAPÍTULO  VII 

PITÁGORAS DE SAMOS

OS TESTEM UNHOS

252 Platão República 600 a -b (D K  14, 10) ’ A XXà Ôrj ei jxrj Ôrjfiooía, iôía 
tujív 'fjyefirhv naiôeíaç avròç ’C/ítv Xêyerai ’'O/trjQoç yevécrdm, oi èxslvov rjyá- 
Ticov ènl avvovaía xal roíç vcrrégoiç óòóv riva Ttagéôoaav (jÍov 'OfirjQixrjV, 
waneq Uv&ayógaç a/òtóç rs ôwupeQÓvrcoç ènl raórcp riyamjfrr], xaí o í varegoi 
ên  Hal vvv üvêayÓQeiov rgónov ènovoptáÇovTeç zov flíov òiayavetç nr) doxov- 
oiv eivai èv ro íç  ãÃÀoiç;

253 Platão República 530 d  (D K  47 b 1) Kivòvvséei, è<pr)v, ã ç  ngòç ào- 
roovojjiav õuuara nénrjyev, <2>ç ngòç èva/j/ióviov <pogàv ã>ra nayfjvac, xaí 
aézm òlt.rf/xxw ãôeÀcpal rivsç ai ijunrfj/iai ehai, mç ot re üv&ayágeioí cpaai 
>cai fjjj,eíç, oj l  'Âavzcov, ovyyojtjovuev.

252 Mas se não foi na vida pública que Homero alcançou fama, não 
é voz corrente que, durante a sua vida, ele foi o guia pessoal e o edu
cador de alguns, que o estimavam pela sua companhia e que transmiti
ram às gerações que se lhes seguiram um estilo de vida homérico, como 
o próprio Pitágoras, que foi particularmente apreciado por esse mesmo 
motivo, e até os seus seguidores ainda hoje chamam pitagórico a esse 
regime de vida e por ele se distinguem no meio dos outros homens?
253 É sabido, disse eu, que, assim como os olhos foram moldados 
para as astronomia, assim também os ouvidos foram formados para 
a harmonia, e que estas ciências são irmãs, tal como afirmam os Pita- 
góricos e nós, ó Gláucon, com eles concordamos.

Os passos 252 e 253, os únicos em que Platão se refere expressamente 
a Pitágoras e aos Pitagóricos, mostram-nos as duas faces do Pitagorismo 

a religioso-ética e a filosófico-científica. Que relação tinham entre si estes 
dois aspectos do ensino dos Pitagóricos? Tiveram ambos origem no pró
prio pensamento de Pitágoras? Estas duas questões irão dominar a nossa 
discussão não apenas neste capitulo, como ainda no capítulo xi, tal como têm

ui
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dominado o estudo do Pitagorismo durante o último século, se não mais: 
a prová-lo aí estão títulos como «Mysticism and science in the Pythagorean 
tradition», de F. M. Cornford, e Weisheit und Wissenschaft, de Walter Bur- 
kert, (obra-prima dos estudos clássicos do pós-guerra, agora disponível numa 
boa tradução timidamente intitulada Lore and Science in Ancient Pythagorea- 
nism (Cambridge, Mass., 1972)). A  controvérsia tem-se arrastado devido ao 
facto de os testemunhos serem singularmente insatisfatórios. Disso é Platão 
amplamente culpado, se bem que indirectamente.

De notar é que a própria metafísica de Platão está profundamente 
imbuída de ideias por nós reconhecidas (apesar de ele o não confessar) como 
pitagóricas. O Fédon, por exemplo, recria eloquentemente uma autêntica 
mescla pitagórica de ensinamentos escatológicos sobre o destino da alma 
com uma prescrição ético-religiosa, e situa-a no contexto pitagórico de uma 
discussão filosófica entre amigos. (Feliz é a sugestão de Bumet, ao afirmar 
que «o  Fédon é, por assim dizer, dedicado à comunidade pitagórica de Fliunte», 
EGP, 83 n. 1). Mas precisamente porque Platão reelabora materiais pitagó- 
ricos, o historiador da filosofia pré-socrática deve usar de cautela no que 
toca à utilização do Fédon como testemunho até mesmo do pitagorismo dos 
princípios do século quarto, para não falar já da própria filosofia de Pitá- 
goras. Simultaneamente, seria errado, e em qualquer caso impossível, não 
permitir que o Fédon e outros diálogos influenciassem o nosso quadro das 
primeiras manifestações do Pitagorismo.

Do mesmo modo que Platão influencia a nossa compreensão de Pitá- 
goras, assim também afectou e infectou uma grande parte do que na Anti
guidade foi escrito e pensado a seu respeito. Particularmente influente foi a 
adesão de Platão às ideias numerológicas no Timeu, no Filebo e nas famosas, 
se bem que obscuras, «doutrinas não-escritas» (a este respeito veja-se, e.g., 
W. D. Ross, Plato's Theory o f  Ideas (Oxford, 1951), capp. ix-xvi). Tais 
ideias instauraram, para a metafísica, uma moda na Academia ao estilo «pita
górico». Seus discípulos cultivaram-na com mais sinceridade que o próprio 
Platão, a julgar pela pseudoplatónica Epinomis e pelo que sabemos dos 
escritos de Espeusipo e Xenócrates. Uns e outros não estiveram interessados 
em fazer a destrinça entre os seus próprios desenvolvimentos platonizantes 
dos princípios pitagóricos e a doutrina do próprio Pitágoras. A  sua marca 
distintiva de Platonismo provavelmente nunca careceu de simpatizantes, e 
foi ressuscitada, desde o século primeiro a.C. em diante, por autores «neo- 
-pitagóricos» como Moderato e Numénio. É isto o que a maioria dos autores 
da era cristã oferece como autêntico ensino metafísico dos Pitagóricos ou, 
como é evidente, do próprio Pitágoras (e.g. Sexto adv. math, x, 248-309). 
Apenas Aristóteles opôs enérgica resistência à interpretação platónica do 
Pitagorismo na sua própria imagem. Toda a sua preocupação foi mostrar 
o que de primitivo e confuso representava 0 modo de pensar do Pitagorismo
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s quão diferente ele realmente era do Platonismo que o explora. No cap. xi, 
buscaremos um forte apoio nas suas informações, copiosas e relativamente 
objectivas, sobre a metafísica e cosmologia pitagóricas. N o  presente capítulo 
utilizaremos os fragmentos das suas monografias sobre os Pitagóricos, no 
tocante à informação que tiveram sobre o próprio Pitágoras e as doutrinas 
e tradições pitagóricas mais antigas.

Pitágoras nada escreveu l. Daqui o ter-se criado um vazio que havia 
de ser preenchido por um enorme corpo de obras, a maioria das quais sem 
qualquer valor como testemunho histórico dos ensinamentos do próprio Pitá
goras. Nele se incluíam informações sobre a física, ética e teoria política 
pitagóricas, e bem assim sobre metafísica; biografias de Pitágoras; e algumas 
dezenas de tratados (muitos deles chegados até nós), cuja autoria foi atri
buída aos primeiros Pitagóricos —  embora todos eles (com excepção de alguns 
fragmentos de Filolau e Arquitas) sejam hoje considerados ficções pseudó
nimas de origem tardia 2. Deste enorme acervo de material, apenas as três 
Vidas mais importantes, da autoria de Diógenes Laércio, Porfírio e Iâmblico, 
serão aqui objecto da nossa atenção. Sendo elas recortes e decalques da era 
cristã, contêm, no entanto, juntamente com alguma matéria extremamente 
crédula, extractos ou epítomes de autores do período entre 350-250 a.C., que 
tiveram acesso a tradições razoavelmente antigas sobre Pitágoras e os 
Pitagóricos: nomeadamente, Aristóxeno, Dicearco e Timeu (que é igualmente 
citado nas fontes históricas).

í 254 Josefo contra Apionem i, 163 (D K  14, 18) uvrov (jc. Hv&ayógov) fiÈv 
ovv ovôèv óuokoyetrcai avyyQafifia, jioÀÀoi Ôè rà  jieqí avtòv íoTOQrjxaai, xai rovzwv 
èmarjnáraTÓç êartv "EQfimnoç. (N ão existe livro que seja geralmente considerado 
como obra de Pitágoras, mas muitos autores houve que escreveram a sua história, e 
desses o mais notável fo i Hermipo.) Esta opinião céptica a respeito de Pitágoras como 
autor de livros fo i aceite e.g. por Plutarco (Ale;c. fort. 328 a )  e Posidónio (Galeno, 
Plac. Hipp. et Plat. 459 m ) ,  mas rejeitada por Diógenes Laércio (viii, 6 ) : textos em 
D K  14, 18-19.

2 Uma extensa colecção de uma pseudónima literatura pitagórica fo i publi-
O

cada por H. Thesíeff, The Pythagorean Texts o f  the Hellenistic Período (Abo, 1965).

REFERÊNCIAS ANTIG AS A  PITÁG O RAS

Perante a natureza dos testemunhos que possuímos, particularmente 
afortunado é o facto de que tenha sobrevivido um bom número de refe
rências a Pitágoras e aos seus seguidores em autores do século quinto. Tais 
referências dão-nos um quadro composto de três elementos principais.
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(i) Dúbia reputação de sábio

255 Heraclito fr. 40, Diógenes Laércio ix, 1 noAvfm&ír) váov e%biv ov
ÔiÔáaasi' 'Haíoòov yò.ç ãv êôíÔaÇs xal IJvêayÓQ7]v afixlç rs Zevotpávsá re xal 
’Exaraíov. .

256 Heraclito fr. 129, Diógenes Laércio viu, 6 TJvífayócrqc Mvrjaágxov 
ioxoQÍrjv yjaxrjasv âvÔQÓncuv /.iáXiaxa návrmv xal èxXei-áfievoç rama ênoitf- 
aaro éavxov aocpírjv, TcoXvfui&ÍTjv, xaxoxe%vírjv i .

257 Heródoto iv, 95 (D K  14, 2) <hç ôè èya> nvvdávoum xwv ròv 'EXArja- 
jiovrov xai U óvrov oixeóvxcov 'EXArjvtov, ròv UáÀ/io£it’ xovxov èóvxa ãv- 
Õoojtt.ov ôovXevaai êv Uá/iw, ôovXevaai ôè IlvDayáprj t o )  Mvrjaáo%ov ... lixe 
ás yjixojjíoyv rs  êóvrojv rãv Oqtjímov xal ímacpQovsoxsQwv, ròv EáApoÇiv 
rovrov êmoxáfievov ôíaixáv rs ’IáÔa xal fj&ea fiadúxsQa fj xarà ©QTjixaç, 
ola "EXXrjaí re ójucXr/aavxa xal rEXXr/vcov ov r ã  áaêsvsaxáxco ooqpufxfj Hv&a- 
yófft], xaxaaxeváaaa&ai ãvÔQsõjva, êç ròv navòoxevovxa xíòv áarcõv xovç 
TiQwxovç xal £va>%éovxa uvaòiôáaxstv á>ç olhe avxòç ovxe oi avjxnóxai avxov 
ovxs ot êx xcmxmv aisl yivójXBvoi rmo&avAovrai, ãX)’ rjÇovcri êç y/J)QOV xovxov 
tva alsl Tzsgisóvxeç êÇovon xà návxa áyaêá.

258 íon fr. 4, Diógenes Laércio i, 120 *I(ov iY ô X lóç <prjai tisqI avxov
(SC. 0EÇSXVÒOv)

coç 6 fièv fjvoQéri xs xexaafiévoç rjòè xal alòot 
xal <f/lííusvoç ipvyrj xeqtcvòv è%si flíoxov, 

stnsQ IJv&ayógrjç êxv/Mjç ao<póç, <  õç >  nsgl návxcov 
àv&QÓmov yvmj.iaç slÔs xal èÇé/xafisv. 2 ( — 45)

i Em vez da nossa emenda xavxa, os mss. apresentam xaútaç ràç ovyyçaipáç, 
«estes escritos». Mas é difícil conceber uma anterior referência a livros específicos; 
a expressão não soa a Heraclito e compromete o ritmo da frase; e é duvidoso que o 
particípio ÈKÀí^á/1'óvoç possa significar ‘ tendo feito uma selecção de / a partir de’, 
como tem sido usualmente interpretado com base na lição dos manuscritos. Prova
velmente, essas palavras procedem de um leitor desejoso de encontrar provas da obra 
de Pitágoras como autor de livros. Leia-se, pois, zavtn com o sentido de ‘estas qua
lidades’, como antecipação de ao<pltjv xxk.

i  Para a emenda zTv/imç ó aótpoç dos mss., veja-se F. H. Sandbach, PC PS  
n . s. 5 (1958-9), 36.

255 A  aprendizagem de muitas coisas não ensina a ter compreensão; 
se assim fosse, teria ensinado Hesíodo e Pitágoras, e depois Xenófnncs 
e Hecateu.
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256 Pitágoras, filho de Mnesarco, praticou a investigação mais do que 
todos os outros homens e, tendo feito uma selecção destas qualidades, 
adoptou-as como suas —  sabedoria, aprendizagem de muitas coisas, 
astuciosa velhacaria.

257 Segundo ouvi dizer aos Gregos que vivem no Helesponto e no 

Mar Negro, este Salmoxis era um homem, escravo em Samos, de facto 

escravo de Pitágoras, filho de Mnesarco... Os Trácios levavam uma 

vida miserável e não eram lá muito inteligentes, ao passo que Salmoxis 

conheceu o modo de viver da Jónia e mentalidades mais profundas do 

que as dos Trácios, visto ter tido contactos com os Gregos e, entre estes, 
com Pitágoras, não o mais débil dos seus sábios. Deste modo, mandou 

construir uma grande sala, onde recebia os mais destacados cidadãos e 

lhes oferecia banquetes, e lhes ensinava que nem ele mesmo nem os seus 
hóspedes nem qualquer dos seus descendentes morreriam, mas que 

haviam de ir para um lugar, onde sobreviveriam para sempre e possuiriam 

tudo quanto há de bom.

258 íon de Quios diz acerca dele [Ferecides]: «Assim ele avultou em 

valor e em honra, e agora, que está morto, tem uma existência aprazí
vel para a sua alma —  se é que Pitágoras foi verdadeiramente sábio, 
ele que, mais do que todos os demais, conheceu e aprendeu com profun
didade as opiniões dos homens.»

Em 256, Pitágoras é ironicamente apresentado como um expoente 

máximo da prática, insaciável e crítica, da investigação característica dos 

intelectuais jónicos e que Heraclito não desprezava {cf. fr. 35: «Os homens 

que amam a sabedoria {<pdoaó<povç) devem ser investigadores de muitas 
coisas»). A  sua investigação consistia simplesmente em seleccionar e explo
rar idiossincraticamente as habilidades que encontrava noutros. O terceiro 

elemento da tríade, que lhe serve de remate, a astuciosa velhacaria, abala 

ainda mais o crédito dos dois primeiros: o seu saber era falso, a mui 
polimatia carecia de compreensão (255), Será que o fragmento de 256 
sugere que Pitágoras se fez passar por praticante de íaroglrj, investigaçilo, 
ou que foi, em qualquer caso, popularmente considerado como tal? Ou 

ter-se-ia ele proclamado um «amante da sabedoria» (cf. de novo Heraclito 
fr. 35)?

íon, que escreveu em meados do século quinto, faz eco, em 258, das 

palavras de Heraclito em 256. Afigura-se-nos ele mais disposto a considerar 
Pitágoras como um autêntico sábio e a aceitar a doutrina de uma segunda 
vida, que lhe atribui. Também Heródoto alude à questão de saber se Pitá- 
goras era um charlatão, quer na escolha ambígua de palavras que faz cm 257
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(«não o mais débil dos seus sábios»), quer em virtude do contexto do passo 
em questão (que retrata Salmoxis como um mero embusteiro). 

Completamente diferente é o fervor de Empédocles:

259 Empédocles fr. 129, Porfírio Vida de Pitágoras 30 rovroiç xai 'Euns- 
SoxXfjç f.iaorv(jet Xéywv neqi avrov (sc. HvõayÓQOv)

•7jV Ôé riç  èv y.eívoiaiv âvrjQ negióata eiÔóç 
nnvxomv rs (xáfoora aoqwv < t ’ >  èmtfgavoç êçycov 
Ôç ôrj jxrjxiarov nqamôcov èxrrjaaro nXovxov 
ônnórs yàq jiáajjaiv ôgéÇairo ttQamòeaotv, 
oeta ye rwv ovrcov návrojv Xevaaeaxsv ê>caarov 
xai xs ôÉk ãvífoámmv xai x elxoaiv alchvsamv. 1

1 Os versos 2 e 3 encontram-se transpostos da ordem que apresentam nos mss.: 
veja-se G. Zuntz, Persephone, 208.

259 Também Empédocles testemunha isto, ao escrever a seu respeito: 
«E  havia entre eles um homem de um saber sem igual, mestre, em par
ticular, de toda a espécie de obras sábias, que adquirira um enorme 
cabedal dc conhecimentos: pois sempre que empenhava todo o seu saber, 
facilmente via cada uma de todas as coisas que existem em dez ou até 
mesmo vinte gerações de homens.»

Tal como Heraclito, Empédocles dá a impressão não apenas de que 
não havia assunto algum sobre o qual Pitágoras não tivesse algo a dizer, 
como ainda de que os seus métodos não eram exclusivamente racionais ou 
científicos. A  expressão «toda a espécie de obras sábias» sugere que ele era 
um homem tanto de habilidades e sagacidade práticas, como um teórico. 
Veremos este tema diferentemente desenvolvido na literatura miraculosa 
respeitante a Pitágoras e nos testemunhos das suas actividades em Crotona.

(ii) Doutrina da reencarnação

260 Xenófanes fr. 7, Diógenes Laércio vm, 36 jisqí òè rov ãÀÀor’ ãÀ/.ur 
yeysvfjo&ai Ssvoyávrjç èv èXsyda TtQoapiaQxvQéi, rfi àoyjfj,

vvv adx’ aklov suei/u Xóyov, òeíÇco òè xéXsvtiov. 

ô òè negl avrov (sc. ITv&ayÓQOv) tprjffiv ovxojç ê%ei'
xai norè fuv errvtpefoÇofiévov axóXaxoç noQióvra 
qjaaiv snoixrtgax xai róôe cpáo&ai snoç' 
liavam  [irjòè qÓjiil’, ênel fj (fü.ov ávégoç èarlv 

WVXV> Tí)v ?yv'mv (p^eySa/tévrjç Atcov,
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261 Heródoto li, 123 nqãxoi ôè xai tóvôb xòv aóvov A iyvnxioí elaiv oi 
shtóvxsç d>ç âvÚQwnov ipv%r] â&ávaróç èan, xov oojp/iroç ôè xaxa<púivovxoç 
èç oXko Çãov aiel yivóar-.vov èaÔvexai, èneàv Ôè návxa TtsQiélê-r) xà %eqaom 
xai xà ■duXáxjma xai xà nexeivà avxiç êç àvúpámov am fia yivóftevov êaÔv- 
VEIV, ri/v TiÊQtrjXvaiv ôè avxfj yívec&ai êv xqi/j j iXÍou>í  èxem. rov to.) rô> Ãóyca 
r.lai dl ’EXXrjVmv è%Qijoavxo, o l [ièv tiqóxsqov oi ôè voreoov, á>ç lôíqj écovxãv 
êóvxr TMV êyà) eiôcbç xà ovvófmxa ov yqá(po).

260 Sobre o tema da reencarnação, dá testemunho Xenófanes numa 
elegia que começa: «Agora vou passar a outra história e mostrar o cami
nho.» O que diz de Pitágoras reza assim: «Diz-se que certa vez, ao 
passar por um cachorro que estava a ser espancado, cheio de pena disse: 
“Pára, não lhe batas mais, porque é a alma de um amigo que eu reconheci, 
ao ouvir a sua voz” .»
261 Além disso, os Egípcios foram os primeiros a sustentar a doutrina 
de que a alma humana é imortal e de que, quando o corpo perece, ela 
entra noutro animal, que esteja a nascer nesse preciso momento, e de que, 
quando tiver completado o ciclo das criaturas da terra firme e do mar 
e do ar, volta a entrar no corpo de um homem que esteja a nascer; e de que 
o seu ciclo se completa num período de 3.000 anos. Alguns Gregos há 

que adoptaram esta doutrina, uns em tempos antigos, e alguns outros 
mais tarde, como se fosse da sua própria invenção; os seus nomes 
conheço-os eu, mas abstenho-me de aqui os referir.

Nenhum destes textos cita o nome de Pitágoras, mas é provável que 
ambos a ele se refiram, embora Heródoto pudesse ter também em mente 
Empédocles (cf. 401). O comentário de Xenófanes é um gracejo, mas, como 
observa Barnes, «o gracejo não teria sentido, se o seu alvo não fosse um 
transmigracionista» (The Presocratic Philosophers I, 104). Heródoto atribui 
aos Egípcios a paternidade da doutrina. Mas, enquanto a crença na reencar
nação pode ter sido importada do estrangeiro pelos Gregos (e.g. da India ou 
da Ásia Central ou do sul da Rússia), a metempsicose, ao contrário da meta
morfose em formas animais, não se encontra atestada nos documentos ou na 
arte egípcios: não raro Heródoto pressupõe uma origem egípcia para ideias 
e práticas verdadeiramente gregas.

Os trechos 260 e 261, juntamente com o 258, dão como provável o facto 
de ter sido o próprio Pitágoras quem deu expressão à doutrina da reencar
nação em termos de y>vyiq, alma. O Fédon de Platão demonstra bem quão 
elástico pode ser o vocábulo "ifv jr f, que umas vezes significa ‘princípio de 
vida’, outras ‘mente’, outras ‘o eu’. Pitágoras refere-se claramente ao eu 
CNNcncial, à  pessoa, ao mesmo tempo que explora o sentido de ‘princípio vital’, 
ton, cm 25H (cf. 257), sugere que Pitágoras tinha em vista um destino bem-aven-
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turado para algumas almas humanas após a morte. Como é que esta ideia 
estava relacionada com a noção de um ciclo de transmigrações, e se o Dia 
do Julgamento Final era também um pressuposto, eis duas questões que 
serão mais bem consideradas à luz de ulteriores testemunhos indirectos da 
doutrina pitagórica (veja-se infra, pp. 247 e s.).

(iii) Associação com cultos e escritos órficos

262 Clemente Strom. i, 131 (D K  36 B 2 ; 15) "Icov òè 6 X ioç èv rolç 
Tgiayuoíç xai Uvêayógav eiç J Ogyéa âveveyxéív riva laxogei. ’Emyévrjç 
òè èv xotç jceoi rfjç eiç 'Ogtpéa < ;ãvcupegofiévtjç>  jzoitjaecüç Kégxoinoç eivai 
Xéyei rov TTv&ayogeíov rrjv eiç "Atâov xaxáfíaaiv xaí xàv iegòv láyov, xòv 
ôè néniXov xai rà (pvaixà Bgovrívov.

263 Heródoto II, 81 (D K  14, 1) ov /xévroi êç ys rà ígà èa<pégercu eigívea 
ovòè avy xaraí) á-jrr Kr aí açpr ov yàg Saiov. ófioXoyéei1 òè ravra rolai ’ Ogtpi.- 
xolai xaXeo/xévotai xai tíax%bxoloi, èovai òè Atyvnríoiai xaí IJví}ayogelotai. ovÕè 
yàg rovrojv rãiv ôgyúüv /neré%ovra Saióv êari èv elgivêoiai eljMtai ftacpôfjvai, 
êori ôè TTEçí avr0)v igòç Xóyoç Xeyó/uevoç.

> Sobre o texto do segundo período, veja-se Burkert, Lore, 127-8.

262 íon de Quios refere nos Triagmoi que também Pitágoras atribuiu 
certos escritos a Orfeu. Mas Epígenes, na sua obra sobre a poesia 
atribuída a Orfeu, diz que a Descida ao Hades e a História Sagrada 
são obra do pitagórico Cercops, e que o Peplos e a Física são de Brontino.
263 Contudo, artigos de lã nunca são levados para o interior dos tem
plos, nem com eles são sepultados, por ser um sacrilégio. Estas práticas 
concordam com as chamadas órficas e báquicas, mas, na realidade, são 
egípcias e pitagóricas. Pois é um sacrilégio para quem participa nestes 
ritos ser sepultado com roupas de lã. Há uma história sagrada que se 
conta sobre este assunto.

Havia, nos séculos quinto e quarto a.C., um certo número de «livros» 
órficos (cf. Eurípides Hipólito 953-4, Aristófanes Rãs 1030-2, Platão 
Rep. 364 E). O nosso limitado conhecimento desses poemas foi já exposto 
anteriormente, no cap. I, § 4, Tais composições foram, sem dúvida, atri
buídas a Orfeu, com o intuito de explorar a reputação de um poeta que se 
julgava ter vivido antes de Homero. Uma paternidade pitagórica para essas 
obras não é muito mais provável, mas do trecho 262 é possível inferir que 
o seu conteúdo devia ter tido alguma alinidadc com as doutrina» pitagóricus i,
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O passo 263 mostra que também em questões de culto deve ter havido 
uma considerável semelhança entre as práticas pitagóricas e as descritas como 
órficas. O que era tido precisamente como ritual «órfico» não se sabe ao 
certo, mas podemos afirmar com segurança que o nome de Orfeu foi asso
ciado, a partir pelo menos do século quinto em diante, com a instituição de 
variados ritos (reXexcd), que incluíam uma iniciação nos mistérios que des
creviam os terrores do Hades, e cujo objectivo era conseguir uma feliz con
dição para os iniciados antes e depois da morte. Presumivelmente, Heródoto 
reivindica neste passo, não para Orfeu, mas para Pitágoras, a instituição de 
tais ritos, por este importados do culto egípcio.

Havia, sem dúvida, diferenças entre Órficos e Pitagóricos. Por exemplo, 
era em livros que os Órficos apoiavam a autoridade das suas doutrinas, ao 
passo que os Pitagóricos renunciavam à palavra escrita. Estes constituíram 
indubitavelmente uma seita (ou seitas), ao passo que a designação «Órficos» 
parece indicar, de modo geral, praticantes individuais de técnicas de purifi
cação. Em regra, nem Órficos nem Pitagóricos são identificados ou estrei
tamente ligados entre si nos testemunhos do quinto e quarto séculos. Prova
velmente, melhor é pensar em movimentos religiosas distintos que trocaram 
entre si grande número de ideias e de práticas.

Podemos fazer algumas suposições sobre a natureza dessas trocas. Os 
Órficos ensinavam que o corpo é uma espécie de prisão, na qual a alma é 
preservada (acò^srai: donde aãt/m) até ter purgado as suas faltas (Platão 
Crát. 400 b-c ). Afirmavam eles que, por intermédio de processos rituais, 
lhes era possível purificar e libertar homens e cidades dos seus delitos (Pla
tão Rep. 363 c-e ). E não comiam nem sacrificavam animais, ao mesmo 
tempo que ensinavam os homens a absterem-se de derramamento de sangue 
(Eurípides Hipólito 952; Aristófanes Rãs 1032; Platão Leis 782 c). Todas 
estas ideias e práticas ecoam e encontram eco na primeira fase do Pitago- 
rismo. Demais, os poemas órficos incluíam elaboradas cosmogonias, parcial
mente compostas através da exploração de materiais hesiódicos, e concebi
das sob forma mítica (vejam-se pp. 15-28). Além disso, alguns dos acusmata 
pitagóricos denunciam sinais de especulação mitológica deste tipo 2.

1 Segundo Dióg. L. vm, 8 (êvia noirjaavza âvevByxéiv eiç ’OQCpéa), parece 
provável que o que íon queria dizer era que os poemas realmente escritos peio próprio 
1’ itàgoras foram por ele postos a circular sob o nome de Orfeu. Epígenes (prova
velmente do século quarto a.C.), confiante de que Pitágoras nada escrevera, buscou, 
presumivelmente, à sua volta associados do grande homem como adequados subs
titutos.

1 Para uma mais ampla discussão do tema desta secção, cf. W. Burkert, «Craft 
versus sect: tlie problem o f Orphics and Pythagoreans», in Jexvish and Christian Self- 
dr/itililon, ed. R. F. Mcyer and E. P. Sanders, ITT (London, 1982), 1-22.
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CO NTEXTO  H ISTÓ RICO  D A V ID A  E OBRA DE P ITÃG O RAS

Chegado é o momento de apresentar o seguinte bosquejo de Pitágoras 
e das suas doutrinas, num quadro histórico baseado em testemunhos pos
teriores.

(i) Aristóxeno sobre a vida de Pitágoras

264 Aristóxeno fr. LI a  Wehrli, Diógenes Laércio viu, 1 (D K  14, 8)
... Hv&ayóçaç MvtjoáQxov ôaxxvXioyXvipov, wç <prjoiv "EQfimnoç Uáuioç, 
fj ô ç  'AptoxóÇevoç Tvggrjvòç ànò fitãç xãiv vtfomv, âç myov ’Aêrjvaioi Tvggrj- 
vovç éxfJaAóvxeç.

265 Aristóxeno fr. 14, Diógenes Laércio i, 118 (D K  14, 8) ’AgtoxóÇevoç 
ó5 êv Tq> jIrol üv&ayógov xal xmv yvmgífutív avxov rprjm vocnjaavta avxòv 
(sc. <Peptxvôrjv) w iò üv&ayógov rcupfjvai èv Aq?.q>.

266 Aristóxeno fr. 16, Porfírio Vida de Pitágoras 9 (D K  14, 8) ysyoróra 
ô’ êxmv xeaaagáxovxa, qrr}ah> ó ’ AgiaxóÇevoç, xal ógmvxa xijv xov FIoXvxgá- 
tovç xvqavvlôa ovvxovcoxégav ovam’ waxe xaXwç eyetv tXevdéqu) àvôpl xijv 
tmoxaxeíav rs  xal ôeanoxelav \urj\ vno/uéveiv, ovxmç òfj ri/v eiç ’IxaXíav 
ajtagaiv noirjoaoftai.

267 Aristóxeno fr. 18, Iâmblico Vitae Pythagorae 248-9 (D K  14, 16) 
KóXcov, ãvr/Q Kgoxmviáxrjç, yévei uèv xal ôó£f] xal nXovxm ngmxevcov xmv 
nohxwv, ãXXajç ôè yjiXejióç xiç xal fivaioç xal 'áoQv(í<hÒrjÇ, xal xvgavvixòç 
xô fjêoç, nãaav Ttoo&vpiúiv jianaaxóuEvoç TtQÒç xò xoivmvfjoat xov Ilvê a y o - 
qeíov fiíov xal TiQooeXftòv TT.qòç avxòv xòv llnd-ayóoav rjôt] ngeofivxrjv õvxa, 
àneòoxifxáadx] Ôià xàç Tigosigrj/iêvaç alxíaç. ysvouévov Ôè xovxov 7ióXe/MV 
laxvQÒv rjQaxo xal avxòç xal oi (píXoi avxov ngòç avxóv xe xòv IJv&ayógav 
xal xovç êxaígovç, xal ovxoi aipoòoá xtç syévexo xal axgaxoç xj ipiXoxifiía 
avxov X6 xov KvXmvoç xal xmv fiet” exelvov xexayfjiévmv, cóaxs ôiaxelvai fiéxQt 
xmv xeXevxaúov IIv&ayogeímv. ó fièv ovv üv&ayógaç òià xavxrjv xi]v alxíav 
ájif/X&ev etç xò Mexanóvxtovf xãxeT Xéyexai xaxaoxgéipac xòv fiíov.

264 ... Pitágoras, filho do cinzelador de anéis Menesarco, natural de 
Samos (no dizer de Hermipo) ou (como afirma Aristóxeno) Tirreno, 
proveniente de uma das ilhas que os Atenienses ocuparam após a expul
são dos Tirrenos.
265 Mas Aristóxeno, na sua obra sobre Pitágoras e sais Companheiros. 
diz que Ferecides caiu de cama e foi sepultado por Pitágoras cm Dclos.
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266 Aristóxeno diz que ele (í c . Pitágoras), com a idade de quarenta 
anos, ao ver que a tirania de Polícrates era demasiado opressiva para 
um homem livre poder suportar um tal domínio e despotismo, partiu, 
por esse motivo, para Itália.
267 Cílon, membro de uma das antigas famílias de Crotona, era o 
seu cidadão mais destacado pelo nascimento, reputação e riqueza; mas, 
por outro lado, era uma pessoa de trato difícil, violento, turbulento e 
de um carácter tirânico. Manifestou todo o empenho em partilhar do 
estilo de vida dos Pitagóricos e acercou-se do próprio Pitágoras, que era 
já um ancião, mas foi rejeitado como indigno pelos motivos acima 
referidos. Quando tal aconteceu, ele e os amigos declararam uma 
guerra feroz contra o próprio Pitágoras e seus companheiros, e tão 
excessiva e descomedida se tornou a rivalidade do próprio Cílon e dos 
seus partidários, que perdurou até ao tempo dos últimos Pitagóricos. 
Foi por este motivo que Pitágoras se retirou para o Metaponto e aí 
morreu, segundo consta.

Aristóxeno, discípulo de Aristóteles e versado em teoria musical, era 
originário de Tarento, cidade em que os Pitagóricos sobreviveram mais tenaz
mente do que em qualquer outro lugar do sul da Itália, e onde o pitagórico 

Arquitas, amigo de Platão, foi a principal figura política por muitos anos, 
durante a primeira metade do século quarto (Dióg. L. v i i i , 79). O mesmo 
Aristóxeno conheceu muitos dos Pitagóricos da «última geração» —  i.e. dos 
que traçaram uma linha directa de sucessão até às dispersas comunidades 
italianas do século quinto (Dióg. L. vm, 46 ( =  421); Iâmbl. V. P. 251). 
Possível é supor que ele se tenha valido da tradição oral por eles conser
vada, e bem assim das reminiscências de seu pai Espíntaro (Iâmbl. V. P. 197).

Não é possível confirmar ou refutar o seu testemunho em 264-7. Cabe
-lhe o mérito de incluir, de uma forma relativamente sóbria e crível, a 
maior parte dos aspectos da biografia de Pitágoras, que outros autores tra
tam de maneira mais elaborada. Já comentámos a suposta relação de Pitá
goras com Ferecides (pp. 47 ss.). Mais de crer são a sua ligação com 
Samos e o facto de ter emigrado durante a tirania de Polícrates, emigração 
que se prolongou, provavelmente, desde uma data situada entre 540 e 532 
até c. 522. (Uma maior precisão cronológica sobre a biografia de Pitágoras 
é impossível: as antigas conjecturas contradizem-se entre si e complicam-se 
em virtude de uma cronologia pormenorizada e improvável para as suas ale
gadas viagens ao Ocidente, e.g. Iâmbl. V. P. 11-19). Crotona era um destino 
natural, por ser a cidade mais célebre do sul da Itália, notável pela sua série 
de vitórias olímpicas. É possível que Pitágoras tenha conhecido o médico de 
Polícrates, Ocrnócedes, membro da famosa «escola» crotoniata de médicos 
(HeródotO III, 125, 131-2). Nüo há lugar para dúvidas de que, durante a vida
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de Pitágoras, os seus seguidores granjearam grande influência política nessa 
cidade, bem como considerável impopularidade, embora este facto seja mini
mizado por Aristóxeno, empenhado que estava em retratar Pitágoras como 
inimigo da tirania. Aristóxeno atesta ainda a extensão da influência ou con
trolo dos Pitagóricos sobre outras cidades do Sul da Itália no período de 500
-450 (quando Crotona, a avaliar pela numismática, era certamente o estado 
dominante nessa área) e o seu eventual derrube (c. 450; cf. Políbio n, 39, 
com Walbank ad. loc.), É bem claro que ele estava particularmente bem infor
mado acerca da sorte de dois sobreviventes da catástrofe, Arquipo e Lísis.

268 Aristóxeno fr. 18 (continuação), lâmblico V ita  Py tha gora e  249-51 
(D K  14, 16) o i òr. Kvfabveiov X eyófisvo i ô iexéXovv tcqòç fTvd a yooelovq  

ffrounáCorrsç x a l nãaav êvôeixvv/uevot ôvopiéveiav. ãXX’ 8/jmç ènexgá xe i 

fié%Qi x ivò ç  r) xcõv flvdayooE Ícuv xaXoxaya& ía xa l rj xcov itóXecov a v x ã v  jio v - 

Xrjaiç, coaxe vn sxelvcov otnovofie laO ui fjovXeadai xà n eg i  ràç noX ixsíaç. xéXoç 

ôè e iç xoaovxov  ènepoéXevoav x o lç  àvÔQácnv, maxe èv r f j  M ÍXcovoç o ix ía  èv 

Kgóxcovi gvveÔqevovxcov xcõv ITv&ayoQEÍcov m i  (jnvXFVOur.vmv jie q í noX i- 

rcxcõv Tcqayfiáxcov vcpáyxxvxeç xrjv o ixtav  xaxéxavoav xovç ãvôgaç nXi]v ôvelv, 

*A q jJ .t ijio v  xe xa l A v o iô o ç . ovxo i ôè vem xaxoi õvxeç x a l svgcooxóxaxot ôist-e- 

na laavxo ê£co tkoç. yevo/iévov Ôè ro v x o v  xa l Xóyov ovôéva nuifjtíauévoyv xãtv 

TtóXsojv n eg i xov  ov fif iá vxoç  ttá& ovq ênavaavxo xrjç êm/iieXeíaç o i TJvOnyá- 

qe io i  . . .

... xcõv ôè òvo xcov Jiegiouy&êvxruv, âatpoxépojv Tagavxívcov ôvxcov, ô 
/lèv ™AQ%i7tnoç âvexdÓQfjoev elç Tágavxa, o ôè Avaiç /xior/oaç xrjv ôXtycoglav 
aTifjQsv eiç xrjv 'EXXáÔa xal èv ’A.yaía òiérgifie xf) IJeXoTtovv^otaterj, èneixa 
siç Orjfiaç piExcpxlaaxo anovôrjç xivoç yevo/névrjç, oúneg êyévexo * Ena/ieivcóv- 
ôaç àxQoaxrjç xal tiaxéga xòv Avoiv êxáXsoev. cTiòe xal xòv flínv xaxéa- 
rompev. oi ôè Xoiiioi xcõv llvDayooskov à&goia&èvXEç eiç xò rPrjyiov èxel ôié- 
xoiBov fiex’ áXXrjXcov. ngolóvxoç ôè xov ygóvov xal x<7:>v TCoXixevpiáxcov èni 
xò yjãoov TCQOpcuvóvxmv ãjcéaxrjoav xfjç ’IxaXíaç nXijv JAgyfnov xov Tagav- 
xívov. 1

1 Para o texto dos dois últimos períodos (que envolvem a transposição do texto 
do ms.), veja-se K . von Fritz, Pythagorean Politics in Southern Italy (New  York, 1940), 
13, 103-4.

268 Os Cilónios (conforme eles eram conhecidos) prosseguiram com 
as suas intrigas contra os Pitagóricos e a demonstrar-lhes toda a espécie 
de inimizade. Contudo, durante algum tempo prevaleceu o nobre carác
ter dos Pitagóricos, juntamente com o desejo das próprias cidades em 
terem os seus negócios administrados por eles. Mas eventualmente os 
Cilónios levaram as insídias contra eles a um tal extremo, que, quando 
os Pitagóricos estavam reunidos em conselho em casa do Milílo, cm Cro
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tona, e deliberavam sobre matéria política, deitaram fogo à casa e quei
maram-nos a todos eles, com excepção de dois, Arquipo e Lísis. Como 
eram os mais jovens e os mais fortes de entre eles, estes dois conseguiram 
de uma ou de outra forma escapar. Quando isto aconteceu e dado que as 
cidades não se importaram com a calamidade que tinha ocorrido, os 
Pitagóricos abandonaram o seu envolvimento na política ... Dos dois 
(ambos tarentinos) que sobreviveram, Arquipo regressou a Tarento, mas 
Lísis partiu para a Grécia, magoado com a indiferença das cidades, 
e viveu algum tempo na Acaia, no Peloponeso, mas depois mudou-se 
para Tebas, onde se tinha gerado um certo interesse pela sua pessoa. 
Aí, Epaminondas tornou-se seu pupilo e chamou-o de «pai». Foi aí 
também que morreu. Os demais Pitagóricos reuniram-se em Régio e aí 
passaram algum tempo, em convívio uns com os outros. Porém, com o 
decorrer do tempo e como a situação política se tivesse deteriorado, 
abandonaram a Itália, com excepção de Arquitas de Tarento.

(ii) Actividades de Pitágoras em Crotona

269 Iustinus ap. Pomp. Trog. Hist. Phil. Epit. xx, 4, 1-2 e 5-8 Post haec 
Crotoniensibus nulla virtutis exercitatio, nulla armorum cura fuit. oderant 
cnim quae infeliciter sumpserant, mutassentque vitam luxuria, ni Pythagoras 
philosophus fuisset... quibus omnibus instructus Crotonam venit populum- 
que in luxuriam lapsum auctoritate sua ad usum frugalitatis revocavit. 
tandabat cotidie virtutem et vitia luxuriae casumque civitatium ea peste 
perditarum enumerabat tantumque studium ad frugalitatem multitudinis 
provocavit, ut aliquos ex his luxuriates incredibile videretur. matronarum 
quoque separatam a viris doctrinam et puerorum a parentibus frequenter 
habuit.

270 Dicearco fr. 33 Wehrli, Porfírio Vida de Pitágoras 18 (D K  14, 8 a) 
èná òè rfjç *IxaXíaç ènèjir} xal èv Koóxnjvi éyévsxo, (prjalv o Aixaíaoyoç, 
óíq àvÒQo<; àfpixofiévov noXvnXávov xe xal tvsqixxov xal xaxà x-i)v iòíav qivaiv 
ict<) xrjç xvy/iq f.ii m%oçrriyr)tiévov, xrjv xe yàg lôéav eivai èkevêéçiov xal fjiéyav 
%<iffiv xe JiXeíaxrjv xal xóofxov ènL xe xfjç (pmvfjç xal rov rjftovç xal êm xãv 
ãXXxov ânávxcov êyj.iv, ovxcoç ôla&eívai xi)v Kgoxooviaxcõv nóXiv, max’ ènel 
rò X(üv  yeQÓvxítíV ãoyelov èfv%aywyr]aev noXXà xal xaXà òiaXtyjíeíç, xolç 
v io ii náXiv fjfírjxtxàç ènoi^aaxo naQaivéaeiç ênò xãtv ápyóvxojv xeXevaêeíç, 
[.ti rà ÒÈ xavxa xotç Tiaialv èx xcov âidaaxaXeícov â&ffóoiç avveX&ovaiv, alxa 
Títlt yvvaizí, <  êjtsl >  xal yvvaixcõv avXXoyoç avx q> xaxeaxeváo{frj.

269 Após estes acontecimentos [sc. a batalha de Sagras] os Croto- 
nialus abandonaram a prática das virtudes varonis e o exercício das
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armas. Começaram a odiar o que tinham empreendido com tão mau 
sucesso, e ter-se-iam entregado a uma vida de sensualidade, se não tivesse 
sido o filósofo Pitágoras ... Equipado com toda esta experiência 
[.sr. a sabedoria oriental e as leis de Creta e Esparta], veio para Crotona; 
e ao deparar-se com a população entregue a hábitos sensuais, atraiu-a, 
com a sua autoridade, para a busca da simplicidade. Todos os dias 
exaltava a virtude, e enumerava os males da sensualidade e o destino 
das cidades arruinadas por essa peste. Provocou no homem comum um 
tal entusiasmo pela simplicidade de vida, que parecia impossível acreditar 
que alguns deles se tivessem entregue à sensualidade. Ministrou, com fre
quência, ensinamentos a mulheres casadas, sem a presença dos maridos, 
e a rapazes, separadamente dos pais.
270 Dicearco diz que, quando ele desembarcou em Itália e chegou a 
Crotona, foi recebido como homem de notáveis poderes e experiência, 
devido às suas muitas viagens, e como pessoa bem dotada pela fortuna, 
no tocante às suas características pessoais. É que a sua aparência era 
imponente e própria de um homem livre, e na sua voz, no seu carácter 
e em tudo o mais da sua pessoa havia graça e harmonia em profusão. 
Por consequência, foi capaz de organizar a cidade de Cortona, por tal 
forma que, depois de ter persuadido o conselho governativo dos anciãos 
com a nobreza de numerosos discursos, por ordem do governo fez aos 
jovens adequadas exortações, após o que se dirigiu às crianças, trazidas 
das escolas, e por fim às mulheres, pois também tinha convocado uma 
reunião delas.

Os trechos 269 (procedente de Timeu historiador siciliano do século ter
ceiro) e 270 (de Dicearco, outro discípulo de Aristóteles) assemelham-se 
mais a extractos da Vida de São Pitágoras que a uma história séria. 
Contudo, é possível que neles haja um fundo de verdade. Uma interpreta
ção plausível infere que «Pitágoras, ao atingir a cumeeira dos seus poderes 

e de reputação de sophos, foi imediatamente solicitado a apresentar as suas 
credenciais ao equivalente crotoniata do Areópago ateniense. Foi então con
vidado, como Epiménides o havia sido em Atenas, a fazer o possível por res
taurar a moral da cidade [debilitada, segundo Justino, após a inesperada der
rota em combate]» (J. S. Morrison, CQ N.s. 6 (1956), 144-5). É difícil saber 
que interpretação dar às alocuções que, segundo consta, Pitágoras dirigiu 

seguidamente aos jovens, às crianças e às mulheres. Talvez a história 

«possa ... reflectir uma organização arcaica da sociedade, semelhante a um 

clube» (Burkert, Lore, 115). Em qualquer caso, poucas dúvidas pode haver 
de que se tenha constituído, em redor de Pitágoras, uma sociedade ou hetaireia 
de jovens.
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271 Timeu fr. 13a Jacoby, Escól. in Plat. Fed.ro 279 c <p]OÍ yovv ó Tíjiaioç 
èv rfj J} w ro r '  nQoaióvxwv <5S ovv a v rã  xwv vecoxégcov xal fíovXo/iévmv avv- 
ÔwttQÍfisiv, ovx svêvç avvE%WQr)oev, àXX’ S<pr] Ôelv xal ràç ovaíaç xoivàç ehai 
xwv èvxvy%avóvxmv.’ rira  fisxà noXAà cpTjoí' ' xal òi sxeívovç tiqcüxov prjêfjVai. 
xaxà xfjv IxaXlav õxi "xoivà  xà xcóv qjíXcov” ’

272 lustinus ap. Pomp. Trog. Hist. Phil. Epit. XX, 4, 14 Sed CCC ex 
iuvenibus cum sodalicii iure sacramento quodam nexi separatam a ceteris 
civibus vitam exercerent, quasi coetum clandestinae coniurationis haberent, 
civitatem in se converterunt.

271 Em todo o caso, diz Timeu no livro vm: «Ora, quando os mais 
jovens foram ter com ele com o desejo de a ele se juntarem, não esteve 
logo de acordo, mas disse que os seus haveres deviam ser tidos em comum 
com quem quer que viesse a ser admitido como membro.» Depois, 
após muitos outros assuntos de permeio, diz: «E  foi por causa deles que 
pela primeira vez se disse em Itália: «O  que pertence aos amigos é pro
priedade comum.»
272 Trezentos dos jovens, unidos entre si por juramento como uma 
confraria, viviam separados dos demais cidadãos, como se formassem 
uma sociedade secreta de conspiradores, e puseram a cidade [íc . Cro- 
tona] sob o seu controlo.

A  referência de Políbio aos awéògia, «clubes», em várias cidades de Itá
lia (n, 39, 1) sugere que era por meios semelhantes aos descritos em 272 
que os Pitagóricos alcançaram poder noutros locais. A  existência de hetaireiai 
como corpos religiosos, entregues a um estilo de vida, particular e exclusivo, 
ajuda a explicar fenómenos tão diversos como a forma e a substância dos 
acusmata, o secretismo que os aderentes deviam mantsr, e os testemunhos 
<lc um ritual pítagórico distinto. E o lema xoivà rà rcov cptA/ov («O  que per ■ 
tcnce aos amigos é propriedade comum») encontra ecos nas anedotas sobre a 
iimizade pitagórica, contadas por Aristóxeno e outros autores (Iâmbl. V. /' 
233-7 fr. 31 Wehrli; cf. e,g. V. P. 127, 239).

IIINTÔKIAS DE M ILAG RES

n.\ Aristóteles fr. 191 Rose, Eliano V. H. n, 26 (D K  14, 7) ’ AgíaxoxéXrjç 
À/y a. vnò x&v K qotcúvioltcôv ròv Uv&ayÓQav ’ AnóXhxtva '  Yjiegfíógeiov n  qo~ 
<\<tyt){\tvraíhu. xáxetva Òè ngoaemXéyei á rov Nixop,á%ov ôxi xfjç avxfjt;

m n i xal xaxà vfjv nvrrjv coqciv xal èv Mexanovxlw òxpíhj mtò TtoXhm' 
hui iV KqóxuiVí. xal h 'O Xvfin lq. òè èv>  t w âyãtvi èÇavtcrxáfievoç èv i}r.árgo>
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nal tcõv [Ã,r}QÕ>v 6 Ilvdayáqaç nagéqrrjvs ròv êregov %gwrovv. Xéyei ôè ô avròç 
xat o ri éjzò rov Kóoa rov norauuv ôiafiaívcov jiooaeçtyrjÕrf xal noXXoúç qnjoiv 
àtcrjHoévat vrjv nQoaQr]atv ravryv, 1

274 Aristóteles fr. 191, Apolónio Hist. M ir. 6 (D K  14, 7) náXiv ô’ èv 
Ko.vAcavía, mç q/tjaiv 3AQtaroréXrjÇ, <7iQova^/j,rjVe xijV Xsvx-fjv oqxtov. xal 
6 avròç ’ AQiororéXr]ç> ygáfpmv n sqI avrov jioXÂà akv xal ãXXa Xéyei xal 'ròv  
êv TvQQYjvía, (prjGtv, ôáxvovra iJavánii/.o v o<piv avròç òáxvoiv ânéxreivev. 
xal rijv yivo/iévrjv òè aráaiv rolç HvflayaoEÍoiç ngoemelv. Òw xal slç M sra- 
nóvnov ámjQSV vnò iMjÔevòç OeojWfíhíç. 2

1 Para o suplemento, veja-se V. H. iv, 17.
2 Suplemento de Dieis, apoiado na comparação com lâmbl, V.P. 142.

273 Aristóteles diz que Pitágoras foi chamado Apoio Hiperbóreo pelo 
povo de Crotona. O filho de Nicómaco [i.e. Aristóteles] acrescenta que 
Pitágoras foi visto certa vez por muita gente, no mesmo dia e à mesma 
hora, tanto no Metaponto como em Crotona; e que em Olímpia, durante 
os jogos, ele se pôs de pé em pleno teatro e mostrou que uma das suas 
coxas era de ouro. O mesmo escritor diz que Pitágoras, ao atravessar o 
rio Cosas, foi saudado por este, e que muita gente ouviu essa saudação.
274 Novamente em Caulónia, segundo afirma Aristóteles, profetizou o 
advento de uma ursa branca; e é ainda Aristóteles que, em aditamento a 
muitas outras informações a seu respeito, diz que na Tuscânia matou à 
dentada uma serpente, cuja mordedura era fatal. Refere ainda que Pitá
goras predisse aos Pitagóricos o próximo conflito político; foi essa a 
razão que o levou a partir para o Metaponto sem que ninguém se tivesse 
dado conta disso.

É claro que o sucesso de Pitágoras não foi o de um simples mago ou 
ocultista, que apenas atrai a atenção dos fracos de espírito e dos inseguros. 
Contudo, os fragmentos 273-4 sugerem que ele reclamou para si, e talvez 
tenha possuído, poderes psíquicos fora do comum. O certo é que, desde a 
Antiguidade, Pitágoras tem sido comparado com várias figuras nebulosas dos 
finais da Época Arcaica, tais como Aristeas, Abáris e Epiménides, aos quais 
credulamente se atribuía um determinado número de estranhas proezas espi
rituais, em que se incluíam profecias, exibições de poder sobre o mal, jejuns 
e desaparições e reaparições misteriosas. O seu nome acabou, provavelmente, 
por ser emaranhado, no Metaponto, com o do exótico viajante Aristeas, que 
Heródoto relacionou com a introdução do culto de Apoio Hiperbóreo nessa 
cidade (Heródoto iv, 15; Burkert, Lore, 147 ss,). Com base nesta espécie de 
testemunhos, Pitágoras tem sido por vezes apelidado dc xamunc. Mus é dc
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duvidar que um caso histórico possa ser determinante de uma influência das 
culturas xamanísticas da Ásia Central sobre a Grécia arcaica, ou até que 
ponto uma instituição central para a vida de povos nómadas, politicamente 
primitivos, pudesse, em qualquer caso, fazer luz sobre as actividades de um 
sábio grego numa sociedade mais complexa de uma cidade-estado rica e 
poderosa l.

i A  interpretação xamanística é adiantada por E. R. Dodds, The Greeks and 
the Irrational (Berkeley, 1951), cap. v ; podia, talvez, ser mais desenvolvida com o 
auxílio da obra teorética de I. M, Lewis, Ecstatic Religion (Harmondsworíh, 1971).

«A C U S M A T A »

Vários autores tardios conservam colecções de máximas, por eles apresen
tadas como parte das doutrinas pitagóricas. Tais máximas foram, como é evi
dente, transmitidas verbalmente, conforme a designação acusmata («coisas 
ouvidas») indica. Provavelmente, exigia-se aos iniciados pitagóricos que as 
memorizassem, por conterem um catecismo doutrinal e prático. A  deno
minação alternativa symbola, «contra-senhas» ou «sinais», sugere que era 
crença que tais acusmata lhes asseguravam o reconhecimento da sua nova 
condição por parte dos seus companheiros e dos deuses, deste mundo e do 
próximo. Muito do material das nossas colecções é manifestamente de uma 
considerável, se bem que indeterminada, antiguidade: os acusmata eram já 
objecto de eruditas interpretações por alturas do século quarto, e.g. por parte 
de um Anaximandro de Mileto, conhecido de Xenofonte (cf. a Suda s.v. =  

DK 58 c 6; Xenofonte Symp. 3, 6). Podemos, por conseguinte, conce
der um certo crédito, mas não absoluta certeza, à inclusão de alguns desses 
textos num capítulo dedicado à vida e pensamento do próprio Pitágoras.

(i) Regras de abstinência

275 Aristóteles fr. 195, Diógenes Laércio viu, 34-5 (D K  58 c 3) (prjal fi' 
ÍQUjroréXt]ç sv r ã  nsgi rcov IIvêayoQsúov naQayyèXXeiv avròv áné%ROÍhu 

rtüv xvd/uov rjrot ôrt alÒoioiç shrlv ouoioi f\ ôn  "A iôov wóXaiç <  ãyóvarov 
/ióvov , >’ í) õu  qj&sÍQsi fj Srt rfj rov ôXov cpvaei ouoiov rj 8ri ôXiyapyixóv' xXrp 
yoflvrat yoOv avrolç. rà  <5è neaóvra firj àmioelottai, êjièo rov ê&iÇea&ai U't) 
ii ioXAarcoç èa&letv rj 6n  èni reXevrfj n v o ç  r.al ’AQurco<pávr)ç ôè rãv rj(mH’>v 
•j i/trlv elvat rà nlnrovra, Xéycov êv rotg "Hqoksi

fjtrjòè y&jizaíf ã rr  âv êvròç rrjç rgajzéÇrjç xarcmèarj.

tWtiHTqvÓvoç (tf) ãnreaêcu Xevxov, Sn tegòç rov Mrjvòç xal íxérrjç' rn ò' ÍJ»1 
fáU> áyaõibv' rã> t f  Mrjvl If.q ó ç '  otjftalvst yàg ràç ójquç, xal rò fièv Xevttòr

17
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tf/ç ráyaêov (pvaecoç, rò òs uá/.av rov naxov. rcõv í%&vk>v ftrj ãnreodcu. 
6001 íeqo í' urj yàfi ÔEtv rà avrà rerá%&ai õeoíç xai ãv&QÓTioiç, &aneq ovÒ' 
êXr.viléfjoiç xai ôov/.oiç. (35) áorov pÀ) xarayvósiv, õri fcii Sva [sc. ãçrov] 
oi Tiáhu rcõv ipí/MV ètpoírojv, xaiiájisq ên r.al vvv oi páofianoi- firjòè òwliqsív, 
ôç avváyei avrovç' oí Ôi noòz rr\v êv "Atòov xoíoiv, oi ô’ eiç tzóÀb/xov ôsiAíav 

71 oisTv oi Ôé, stieI àjiò rovrov ão/srai rò o/.ov,

275 Afirma Aristóteles, na sua obra Sobre os Pitagóricos, que Pitá- 
goras prescrevia a abstenção de favas, tanto por elas se assemelharem às 
partes pudendas, como por se parecerem com os portões do Hades 
(é que esta planta é a única que não tem nós), como por serem destrutivas, 
ou por serem semelhantes à natureza do universo, ou por serem oligãi- 
quicas (pois é por meio delas que os governantes são tirados à sorte). 
Vedado lhes era apanhar o que tombava das mesas —  para os habituar 
a comer com moderação, ou porque isso indicava a morte de alguém. 
E também Aristófanes diz que o que cai pertence aos heróis, quando nos 
seus Heróis adverte: «N ão  provem o que cai no meio da mesa.» Não 
devem tocar num galo branco, em virtude deste animal ser consagrado 
ao Mês e ser um suplicante, e a súplica ser uma boa coisa. O galo era 
consagrado ao Mês, porque anuncia as horas; além disso, a cor branca 
é da natureza do que é bom, a preta, da natureza do mal. Não deviam 
tocar em qualquer peixe que fosse sagrado, por não ser justo que os 
mesmos alimentos fossem servidos aos deuses e aos homens, do mesmo 
modo que se procedia entre os homens livres e os escravos. Não  
deviam partir o pão (por ser à volta de um único pão que os amigos 
antigamente se reuniam, como ainda hoje fazem os bárbaros), nem 
deviam dividir o pão que os reunia. Outros há que explicam esta norma 
como uma referência ao julgamento no Hades; dizem outros que a 
divisão do pão dava origem à cobardia na guerra; outros ainda expli
cam que é pelo pão que começa o universo.

Algumas destas regras (respeitantes às favas, galos e peixe) assemelham-se 
às precauções rituais que eram prescritas aos iniciados de vários cultos-mis- 
térios gregos, quando se preparavam para participar nos ritos. Nos outros 
casos (migalhas, pães), Aristóteles tinha indubitavelmente razão ao estabele
cer a comparação entre crenças populares e práticas bárbaras. Em linhas 
gerais, afigura-se-nos significativo que as explicações por ele dadas sejam 
tantas e tão diversas: provavelmente os Pitagóricos eram mais claros no que 
tocava às proibições, que deviam respeitar, do que na sua fundamentação 
racional. Em particular, importa observar que as regras de 275 não prescre
vem o vegetarianismo absoluto, que é um corolário natural da doutrina du 
transmigração (cf. Dióg. L. viu, 19 (Aristóteles fr. 194), que mostru que
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apenas eram proibidas partes específicas do corpo). Não há, de facto, no 
século quinto, prova alguma da renúncia pitagórica ao sacrifício de animais, 
que foi, no final de contas, o ponto fulcral de grande parte da religião da polis 
grega, em cujos negócios os Pitagóricos do Sul da Itália desempenharam um 
papel tão notável. Os desentendimentos nos testemunhos do século quarto 
(D K  14, 9; 58 e)  mostram que grandes controvérsias iam surgir dentro do 
movimento.

(ii) Outras proibições

276 Aristóteles fr. 197, Porfírio Vida de Pitágoras 42 (D K  58 c 6) f/v Òè 
xal ãXXo slòoç rã v  Uvufíáhjyv roiovrov, r£vyóv ur/ vnRofialveiv, rovréan  
/ii] jtXeovBKTelv,'ftfj rà twq rfj jmyaiQq. axnXcveiv, Ônsç fjv /xfj xnv âvoiÔovvta 
m l ÒQyiÇófievov tcivelv Xóyoiç nagared^y/iévoiç, ‘oréipavóv rs /nr) ríXXew’, 
rovréan roi)ç vófiovç fir/ Xvfmívea&ai' aré<pavoi yò.p jióXecov ovroi. náXtv ò’ 

ireoa roiavra ' p,r/ xaQÔÍav èaêíeiv', olov fiíj Xime.lv êavròv âvíaiç, rp>]Ò~ 
to l xoívixoç xa&éÇetr&w’, olov [xr/ áoyòv ’Çf/v, '  jir/Ò’ ànoòr/p,ovvra êmorgé- 
(prrfíhu, /rfj ê%ea$ai rov fiíov rovrov ãjr.oíhf/axovrn.

276 Havia também outra espécie de símbolos 1, ilustrados pelo que se 
segue: «N ão  passes por cima de uma balança», i.e. não sejas ambicioso; 
«Não atices o lume com uma espada», i.e. não humilhes com duras pala
vras um homem a rebentar de cólera; «N ão  desfolhes a coroa», i.e. não 
violes as leis, que são as coroas das cidades. Ou ainda, «Não  comas
0 coração», i.e. não te atormentes com o sofrimento; «N ão  te sentes 
numa ração de trigo», i.e, não vivas na ociosidade; «Quando viajares, 
não voltes para trás», i.e. quando estiveres para morrer, não te apegues 
à vida.

1 Sc. além dos referidos em 281.

Estes acusmata (a primeira metade de uma longa lista conservada por 
Porfírio) tem ecos da sabedoria proverbial, embora hajam sido seleccionados e 
interpretados com os olhos postos numa ética puritana muito mais consumada, 
do c|ue a maioria dos Gregos teria tido consciência de aceitar. Tais provér
bios não eram obviamente para serem alguma vez tomados à letra i, mas 
ulguns dos significados fornecidos (e.g. os concernentes às leis e à vida e morte) 
iclkctcm nitidamente preocupações pitagóricas: é possível que as máximas 
.mim explicadas tenham tido originalmente uma mais ampla aplicação.

* Contudo, encontram-se, em outras obras, acusmata que têm toda a apa-
1 ê iid i do superstições primitivas, tais como «Cospe nas aparas do teu cabelo e das tuas 
imlui»» c «Quando te calçares, começa pelo pé direito; ao lavares os pés, pelo 
o«|iiordo» (Iflrnbl. Protr. 21, D K  58 c  6).
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(iii) Número e harmonia

277 lâmblico Vi ta Pythagorae 82 (D K  58 c 4) návxa òè rà aSrwç cy.ahyó- 
jíEva> ’Axovafiara òirjmjtai eíç rqía elôtj' rà  fisv yào avr&v r i  êan cnj/mívEi, 
rà ôè r í  fiáXiara, rà ôè r i  òeZ noárreiv fj jj,ij jigárrsiv. rà /jèv ovv r i  êan rot- 
avra, olov r í  èanv ai fiaxá(mv vfjaoi; rjhoç xal aehjvi], r í  êan rò  èv A e/.(poZç 

fiavreiov; rzroaxrvç’ õtieo èariv rj àQfiovía, èv fj aí ZsiQfjVEç, rà òè r í  (láfaoiia, 
olov r í  rò  òixaiórarov; dveiv, r í  rò aoqxórarov; àpi-djuóç, òsvreçov ôè ó roíç  
nqáyfxaai rà ôvó/xara flêfiEvoç. r í  ao<párarov rcóv jiap’ r/uív; iargizrj. r í  wíX- 
faarov; âg/iovía. r í  xçánarov; yvéfir}. r í  (ioiarov; svòatuovía. r í  òè àXrjdèa- 
rarov Aéyerai; ori jiovr/çoi oi áviJ-Qomot.

277 Todos os chamados acusmata se dividem em três categorias: uns 
indicam o que uma coisa é, outros o que é o mais importante, outros o que 
se deve ou não fazer. Exemplos da categoria «o  que é?» são: O que são 
as Ilhas dos Bem-Aventurados? O Sol e a Lua. O que é o oráculo de 
Delfos? A  tetractys: que é a harmonia em que cantam as Sereias. Exem
plos da categoria «O  que é o mais ...?» são: Qual é a coisa mais justa? 
Fazer um sacrifício. O que é mais sábio? O número; mas, em segundo 
lugar, o homem que deu nomes às coisas. Entre nós, qual é a coisa mais
sábia? A  medicina. Qual é a mais bela? A  harmonia. Qual é a mais
poderosa? O conhecimento. Qual a melhor? A  felicidade. Que de 
mais verdadeiro há no que se diz? Que os homens são perversos.

Não se sabe quem foi originalmente responsável por esta tríplice clas
sificação, embora os modernos estudiosos a tenham, por vezes, atribuído a 
Aristóteles. Já estudámos exemplos de lâmblico (275-6), referentes ao ter
ceiro grupo. Os exemplos que dá para a segunda categoria, apesar de 
antiga como forma de sabedoria proverbial, parecem profundamente 
influenciados pela filosofia posterior, tanto no conteúdo, como na termino
logia. Mais claramente pitagóricas são as ilustrações do grupo «o  que é?», 
e particularmente importante a que diz respeito ao oráculo de Delfos1. 
A verdadeira fonte de sabedoria acerca das coisas é a tetractys, i.e. os qua
tro primeiros números naturais, concebidos como ligados em várias rela
ções. O significado da tetractys, como o do oráculo, carece de interpreta
ção (cf. Heraclito 244); damos, a seguir, uma sugestão do seu significado:
a partir destes quatro números é possível construir as razões harmó
nicas da quarta, da quinta e da oitava (cf. o acnsma a respeito da formo
sura) 2. A  importância capital destas razões para os primeiros Pitagóricos 
pode ser vislumbrada na referência às Sereias, cujo canto Platão identifica 
com a música das esferas, em que sc movem os corpos celestes (Rep. 616 n-



243

-617 e; cf. infra, 449). A  harmonia ou «afinação» tinha para eles um signi
ficado genérico, certamente cósmico.

1 É possível que a doutrina de Pitágoras estivesse em dívida para com Apoio 
Délfico numa medida menos metafísica. Assim 278 Aristóxeno fr. 15 Wehrii, Dió- 
genes Laércio vm, 8 (D K  14, 3) tprjoi ôè »a i  ’AQicnótlevoç rà nXúaxa xcóv ■fj&ixwv 
ôoy/xároov Xajietv ràv IIv&ayÓQav iiagà @e/j.taroxXeíaç rfjr h> Ae.Xcpolç. (E  diz Aris
tóxeno que Pitágoras recebeu a maior parte das suas doutrinas éticas da sacerdotisa de 
Delfos, Temistoclia,) Tais doutrinas podem ter encontrado um acolhimento par
ticularmente favorável em Crotona e no Metaponto, cidades devotadas ao culto de 
Apoio «Purificador» (veja-se Burkert, Lore, 113-14; cf. também 273).

2 Veja-se ainda 279 Sexto adv. math. vn, 94-5 xai xovro èp,<paívovxeç oí Hv&a- 
yoQixol norè juèv sMt&aai Ázyeiv rà 'rm ftiim  Sé xe návx’ íir.Éoimv , órè ôè xòv 
.vaixcóxarov ôpvévai 5qxov ovrmaí, 'o í  /ià xòv áperégç xEcpaXq. naqaôóvxa xexQax- 

zvv, I  Tirjyfjv àeváov cpvaEtoç õiQmjiá r  êxovaav’J ròv j.iè.v naçaõóvra Xéyovxeç 
Hv&ayÓQav (rovrov yàfi è&eojzoíovv), reroaxròv ôè âçi&f.iáv riva, ôç h i reoadfmv 
xcóv TiQcbrmv ágttifitòv avyxEÍ/ievoç xòv reXeiórarov ãm)QXit,m>, waitEQ ròv ôétca' êv yaQ 
xal Siío xal xgía xal xécmga ôéxa yív&xai. êaxi re ofiroç â ãQiêfiòç itQtúxr) revjxm- 
tv ç ,  Ttrjyfj ôè âevdov qmaecoi XéXexxai nagócrov xax’ avxovç ô avpTtaç xóffftoç 
xarà âQfiOVÍav 0ioiwJr.ru, i) ôè án/wvia avarrj/zd icm  tqicóv ov/itpamãv, rfjç rs- ôià 
TeaadQCúv m i rijç  ôià névxe xal rijç  ôià maamv, rovrwv ôè rcõv xqicóv crv/Mpamóáv ai 
ãvaXoyíat êv roiç TtQoeiQtj/^évoiç rêxxaçaiv ãüift/ioíç f.voicsKovrm, êv te  tú> ív i xáv rcp 
ôvo xâv túj roía xãv rã> récraaga, ( E, ao darem esta indicação, os Pitagóricos costuma
vam, por vezes, dizer «Todas as coisas são como o número», e por vezes proferir o seu 
mais poderoso juramento: «Não, por aquele que nos deu a tetractys, que contêm a fonte e 
a raiz da inexaurível natureza.» Com a expressão «aquele que deu»  referem-se a Pitá
goras (pois o deificaram): e por «a  tetractys», a um número que, sendo composto dos 
quatro primeiros, produz o número mais perfeito, como por exemplo o dez (já  que um 
mais dois, mais três, mais quatro fazem dez), Este número é a primeira tetractys, e é 
chamada «fon te da inexaurível natureza» ,  do mesmo modo que todo o universo é orde
nado segundo uma afinação, e a afinação é um sistema de três acordes, o de quarta,
o de quinta e o de oitava, e as proporções destes três acordes encontram-se nos qua
tro números acabados de mencionar—  no um, no dois, no três e no quatro.)

Muito provavelmente esta doutrina sobre a harmonia e a razão numé
rica procedia do próprio Pitágoras. A  aplicação da teoria do número à 
música era certamente uma preocupação central dos Pitagóricos no tempo 
«Ir Platão e de Aristóteles; e é tentador considerar Pitágoras como um pensa- 
ilor que estimulou o fascínio da ideia de harmonia como princípio da ordem 
du* coisas, princípio que encontramos em filósofos tão diversos como Hera
' IIto (207-9), Empédocles (em particular 348-9, 360, 373-4, 388) e Filolau 
(424, 429). Testemunho explícito de que Pitágoras descobriu que as relações 
imiNicuis básicas da oitava podem ser representadas por simples razões numé- 
itniN cncontra-se apenas em autores tardios e de pouca confiança, talvez 
i1i'|u*iidcntes, em última análise (mas nem por isso dignos de crédito), de 
Hmócmtcs (fj-, 9 Heinze, Porfírio in Ptol. 30, 2 e ss.). Aristóxeno associou 
iiimt demonstração física da ideia (mediante a utilização de discos de bronze),
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não a Pitágoras, mas a um Pitagórico dos começos do século quinto, chamado 
Hípaso (fr. 90 Wehrli, Escol. Patão Fedro 108 D  =  D K  18, 12). O conflito 
de testemunhos sobre este ponto está provavelmente relacionado com uma 
antiga divisão de opiniões entre os Pitagóricos acerca das origens do elemento 

científico ou teórico da sua tradição:

280 lâmblico Comm. math. sc. pp. 76, 16-77, 2 Festa Ôvo Ô’ êarl rfjç 
’IxaXixfjç qiiXoaocpíaç eiÔrj, yjiXov/.iévr/ç ôè HvftayaQixrjç. ôvo yàg fjv yévrj 
xai, xmv jie.xayj.iQiÇo/iêvcov avxrjv, oi fièv àxova[laxixoí, o i ôè i.tafhj/.iaxixoL 
xovxcov ôè oi jxèv áxova/iaxixol (huoXoyovvto Ilv&ayÓQEioi ehai viiò xmv 
êtéçcov, rovç Õe uadrjuarixovç oSroi ov% óuoXóyovv, ovrs rifjv jzQay/Mtefav 
avrãv eivai T lv&ayóçov, ri/.Án 'Innáaov. xòv ô’ "Innaaov oi /.lèv Kçoxcaviá- 
XTjV fpojjív, o i ôè Mexanovxlvov. oi ôè Titpi xà fimWjjmxa t&v JIv&ayoQsícov 
xovxovç te  ôuoÁoyovat.v slvai IIvfiayoQBÍovç, xal avxoí (paatv exi imlXov. 
xai & Aéyovmv avtol ãÀrfâfj eivai.

280 Dois são os tipos de filosofia itálica, chamada pitagórica. Pois 
duas foram também as categorias dos seus praticantes, os acusmatici 
e os mathematici. Destes, os acusmatici eram aceites como pitagóricos 
peio outro grupo, mas não admitiam que os mathematici fossem pita
góricos, ao sustentarem que as suas actividades intelectuais derivavam, 
não de Pitágoras, mas de Hípaso. Uns * dizem que Hípaso era natural 
de Crotona, outros do Metaponto. Mas os Pitagóricos que se ocuparam 
das ciências concordam que os acusmatici são pitagóricos, e afirmam 
que eles próprios o são numa escala ainda maior, e que o que dizem é a 
verdade.

Segue-se uma exposição (que pretende proceder dos mathematici), 
segundo a qual havia desde todo o principio uma distinção entre os segui
dores de Pitágoras, distinção essa que separava os homens mais velhos, 
ocupados com a política e que adoptaram o Pitagorismo apenas como estilo 
de vida (ao fazerem, sem dúvida, dos acusmata seu guia), dos homens mais 
novos que dispunham de mais tempo e aptidão para o estudo. Ficamos a 
saber que os mathematici renegaram Hípaso e atribuíram ao próprio Pitá
goras o crédito da doutrina, que lhe fora negada pelos acusmatici.

A  alegação de que as especulações pitagóricas sobre a música e o número 
tiveram origem com Hípaso é intrinsecamente improvável. Contudo, não 
podia ter sido feita, se o próprio nome de Pitágoras tivesse estado tão firme
mente ligado à (por exemplo) descoberta das razões harmónicas, como à 
(por exemplo) crença na reencamação. Afigura-se-nos, pois, plausível a

* Este período não se encontra traduzido no original tnglfs. N. T,
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seguinte explanação: (1) As razões numéricas dos três acordes mencionados 
em 279 eram já conhecidas na época de Pitágoras —  provavelmente a partir 
da observação das diferenças de altura entre cordas com a mesma tensão e 
cujos comprimentos diferem segundo as razões da tetractys. (2) Pitágoras 
atribuiu um enorme significado geral à aplicabilidade destas razões aos inter
valos musicais. (3) Por consequência, um dos primeiros Pitagóricos, como 
Hípaso, talvez tivesse procurado descobrir novas e impressivas provas da sua 
aplicabilidade (daqui a famosa história do ferreiro harmonioso, e.g. Iâmbl. 
V. P. 115 e ss., Macróbio S. Scip. H, 1, 9 e ss.; sobre este assunto, veja-se 
Burkert, Lore, 375-7).

O acusma sobre o oráculo de Delfos contém uma promessa mística 
de que o universo apresenta ordem e racionalidade. Essa doutrina é susceptí
vel tanto de um desenvolvimento metafísico e cosmológico e matemático por 
parte dos espíritos cultos, como de uma elaboração numerológica e pueril 
por parte dos crédulos (duas categorias de pessoas que se não excluem uma 
il outra). A  presença de ambas as tendências no pensamento pitagórico 
Inrdio só é natural, se a doutrina fosse do próprio Pitágoras.

(iv) O destino da alma

281 Aristóteles fr. 196, Porfírio Vida de Pitágoras 41 (D K  58 c 2) êXeye 
Òi xiva xai //.vatix q> rgÓTtm avfj,poXim>ç, â òf] ènt nXéov ’AQujxoxêXrjç àvêyça- 
ipr.v, olov ÕTi xrjv ‘&áÀarxav jiÈv êxáXei eivai Koóvov Òár.pvov, tàç òè ãox- 
Tovç ’ Péaç yEUM.ç, rr)v òè UÀsiáóa. Mova&v Xvqav, xovç òè TcÂav/jzaç xvvaç 
rfji ITeQae<póvrjçf tòv Ô’ eh yjiXxov xQovofiévov ytvófievov rjxov <pdt>v̂ v flvaí 
tivoç xõ)v Òatuóvmv èvaTzeiXrj/luéwjV x ã  yjú.x õ>.

282 Aristóteles fr. 196, Eliano V. H . iv, 17 (D K  58 c 2) ?cai xòv oeig/liòv 

fyKvr.aXdyei ovÔèv ã/.Xo elwu rj avvoôov rcõv rsx)vE(órojv} fj ôè Iqiç êq>aoxsv 
ífj£ aíy^j xov tfXíov eotI xai ô noX/.áxiç ê/mázTwv xolç òaiv r/y/iç qmvfj xãv 
XQBÍTTÓVCOV.

2H.I Aristóteles An. Post. 94 b 32-4 (D K  58 c 1) ei pQovxã . . .e i  coç oi 
I ! vthiyÓQEiol (paoiv, âneiÀrjç êvexa xolç êv rã> TaQxáçu), Sthoç tpofiã>vxai.

281 Pitágoras fez certas afirmações de um modo místico e simbólico, 
c Aristóteles recolheu a maior parte delas; e.g. que ele chamava ao mar 
lágrimas de Cronos, às Ursas, mãos de Reia, às Plêiades, lira das Musas, 
nos planetas, cães de Perséfone; o som produzido pelo bronze, quando 
percutido, era, dizia ele, a voz de um ser divino (dáimon) aprisionado no 
bronze.
282 A origem dos tremores de terra, no dizer de Pitágoras, não era 
outrn coisa scn8o um encontro de mortos; o arco-íris, o brifho do Sol,
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e o eco, que frequentemente fere os nossos ouvidos, a voz de seres mais 
poderosos.
283 Se troveja, então —  se é verdade o que afirmam os Pitagóricos —  
isso é para ameaçar os que se encontram no Tártaro, por forma a ame
drontá-los.

Em virtude da sua conduta escrupulosa (275-6) e da sua superior com
preensão da natureza das coisas (cf. 277), o iniciado no Pitagorismo deve ter 
tido esperança de alcançar a bem-aventurança para a sua alma após a morte. 
Os passos 281-3 (juntamente com o acusma de 277 sobre as Ilhas dos Bem
-Aventurados), e bem assim muitas das máximas práticas (cf. Iâmbl. V. P. 85), 
dirigem o seu espírito para pensamentos explícitos sobre a morte. Tais 
pensamentos constituem uma sistemática interpretação racionalizante do mito 
(em que vêm incluídas algumas remodelações da nomenclatura das constela
ções), interpretação essa amplamente elaborada em função de uma escatologia 
distintiva. Personagens e acontecimentos míticos são interpretados como 
aspectos do mundo natural que nos rodeia, mas de um mundo concebido 
não realmente como natureza, mas como um teatro povoado de seres espiri
tuais invisíveis, empenhados num drama de vida ou de morte. N o  seu todo, 
o esquema não nos é agora completamente inteligivel, mas os seus pontos 
fulcrais são claramente o Sol e a Lua, lugar de descanso para os Bem-Aventu
rados, e a região subterrânea dos Infernos (cf. a escatologia eleusiana do 
Hino a Deméter 480-2). Encontra-se também reflectido num famoso epinício, 
que Píndaro escreveu para Terão de Agrigento (na Sicília) em 476 a.C.:

284 Píndaro Olímpicas II, 56-77

êavóvTojv fièv êv-
'dá<y avd.x ánáÀafj,voí çpQéveç ' 

noivàç êreiaav — rà ò’ êv rãôs A iòç ãQ%ã 
àhroà xaxà yáç ÔixáÇa xiç ê%$Qã 
Xóyov tpgáctaiç áváyxq,' 
íaaiç ôè vvxTeaoiv alei,
ícraiç <Y â/tégaiç o.Xiov t/ovtBÇ, ujiovéarsoov 
êaXol Ôéxovrai píoxov, ov %&óva ta- 

oáaaovzBç êv %sqòç àx/m 

ovôè nóvriov võcoq

xeivàv Tiagà ôíatxav, âXXà Jiauà fièv xtfitotç 
■&ewv olxtveç eyaiQov evoQxíaiç 
ãôaxQvv véfiovrcu
auòva, toí (5* ãnijoaóiju.xov ôx%èovxi nóvov,
$çqi íf èxáAfi/iaav èarnlç
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íxaTéfKú&t, fieívavt s ç  ànà nájinnv ã ò íx c o v  e%eiv 
yw%áv, êtsiÀav Aiàç óóòv no.QÒ. K qó- 

vov xvQcsiv êv&a fiaxáoow 
vãaov wxeavlÔeç
nvnm nsQinvéoiaiv ãv&e/m Ôè yqvam tpAêyet, 
tà  uÈv xeQffófiev ãn áyXacov òevòqecov, 
flôcoQ ò ” nXXa (p é o f ls i.

õg/MiGi tcüv %égoç âvajiÀÉxovri jtal arecpávovç 
fiovXalç êv ÒQ&alai ' PaÔafiárdvoç, 
ov TtarrjQ e%ei /xéyaç êrot/j,ov avr ã  náosÔQov, 
nóaiç ô jiávrtov 'Péaç  
V7T,Éq t<ito v  è%oíoaç OqÓvov.

284 De entre os mortos, aqueles, cujas mentes são injustas, pagam 
imediatamente a pena aqui [sc. na Terra] — , mas os delitos cometidos 
neste reino de Zeus são julgados debaixo da terra por quem profere 
sentenças com odiosa necessidade. Os bons, sobre os quais o Sol brilha 
sempre, com noites iguais e dias também iguais, recebem uma vida 
menos penosa, sem revolverem o solo com a força do seu braço, nem 
a água do mar, em virtude do estilo de vida naquele lugar; mas na 
presença dos deuses venerados, todos os que se compraziam em res
peitar os seus juramentos partilham de uma vida que não conhece lágri
mas, ao passo que os outros suportam um sofrimento, para o qual 
ninguém pode olhar. E aqueles que, enquanto moradores em ambos 
os mundos, tiveram por três vezes a coragem de conservar suas almas 
puras de todos os actos de injustiça, esses percorrem o caminho de Zeus, 
em direcção à torre de Cronos, onde sopram as brisas oceânicas em 
redor da Ilha dos Bem-Aventurados; e brilham flores de ouro, umas na 
praia em árvores resplandecentes, ao passo que outras a água as cria; 
e com grinaldas as mãos entrelaçam, e com coroas, segundo as justas 
sentenças de Radamanto —  pois, sempre prestes com seus conselhos, 
sentado está ao lado do Pai poderoso, o esposo de Reia, com seu trono, 
entre todos mais excelso.

Este poema, como mais adiante o fr. 410, foi provavelmente escrito para 
um patrono com crenças claramente pitagóricas. Apesar de subsistir uma 
nnindc obscuridade no que toca às relações entre julgamento, castigo e reen-
...... .. os versos de 284, juntamente com os passos 281-3, sugerem que
IMhiKoras ensinou uma escatologia segundo a qual: (1) a alma, após a morte, 
mlíi sujeita a um julgamento divino; (2) a seguir vem o castigo no mundo 
Multtcrrflnco para os perversos (talve/ esperançados numa eventual liberta
d o  410), mus (3) há um mcllior dcNtino para os bons, que —  se se mantive
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rem isentos de maldade no próximo mundo e numa posterior reencamação 
neste —  podem finalmente alcançar as Ilhas dos Bem-Aventurados (cf. Pla
tão Górg. 523 a-b).

CONCLUSÃO

285 Porfírio Vida de Pitágoras 19 (D K  14, 8 a) â jiÈv oí)v êXsys roíç 
avvovaiv, ovôè elç êyei tpgáaai fieftaicoç' r.ai yào ovt5’ ry xv/ovaa tfv naq avtoiç  
awDTirj. (láhuxa fiêvxoi yvcÓQi/m naqà nãaiv êyévero hq&xov f,ièv <bç âêáva- 
tov elvaí (prjoi xrjv ipvyrjv, elxa jxexafiáXXovoav siç ãXXa yêvrj Ç cíxav, ngòç ôè 
xovxou; 8xi xaxà Ttegtóôovç xivàç rà yevóuevá noxs náXiv yívsxat, vêov ò' 
ovòèv ânhJyç saxt Hat õxt návra rà yivó/ueva êftipvya ó/noyevfj ôel vofiítetv. 
tpaívexai yàfj elç ti)v  'EXXáÒa rà ôóyaaxa tiqcúxoç nofiíaat xavxa IIv&ayÓQaç.

285 O que ele dizia aos seus companheiros, ninguém o pode referir 
com segurança; é que entre eles reinava um invulgar silêncio. Mesmo 
assim, tornou-se universalmente conhecido o seguinte: em primeiro 
lugar, que ele afirma que a alma é imortal; depois, que ela se muda 
para outras espécies de seres animados; além disso, que os aconteci
mentos ocorrem em determinados ciclos, e que nunca nada é absoluta
mente novo; e por fim, que todos os seres vivos devem ser considerados 
como aparentados. Segundo parece, Pitágoras foi o primeiro a intro
duzir estas crenças na Grécia.

O trecho 285 (provavelmente originário de Dicearco) resume o quadro 
dos ensinamentos de Pitágoras, que o nosso estudo das fontes confirmou, 
embora deixe de fora um ou dois aspectos, a que demos um certo destaque 
(nomeadamente, as ideias acerca do número e da harmonia), e inclui alguns 
outros não mencionados até agora, tais como o silêncio pitagórico (cf. Aris
tóteles fr. 192, D K  14, 7; Dióg. L. vm, 15) e a crença na recorrência cíclica 
(cf, Eudemo ap. Simpl. in Phys. 732, 30, D K  58 b 34). Tal como as demais 
fontes, não fornece a mínima indicação de nenhuma das razões que Pitá
goras pôde ter apresentado para qualquer das suas doutrinas. Do mesmo 
modo que essas fontes, este passo dá pouco aso a que se reconheça algo 
de determinantemente filosófico ou científico no conteúdo do seu pensamento. 
Pitágoras, força é concluir, era um filósofo apenas na medida em que era um 
sábio (cf. supra, p. 222). Contudo, a sua contribuição para o pensamento 
grego, considerado num sentido mais lato, foi original, atraente e duradoura.



CAPÍTULO  VIII 

PARMÉNIDES DE ELEIA

DATA E V ID A

286 Platão Parménides 127 a (D K  29 a 11) êqrr) ôè Ôfj ô ’Avnrpãv Aéyeiv 
xòv ÍTv&dÔíogov Sxi âfpíxoivxó noxe slç ITava&rjvaia xà jusyáAa Zrjvmv xe 
xal Ilag/LievíÔrjç. ròv jièv oilv Tfa.Qaevlârjv e í  jicú.a ôrj ngEafivxrjv eivai, atpóôga 
nofoóv, xaAòv ôè r.àyadòv xrjv otpiv, negl êxrj jiáAiaxa névxe m i éÇrfxovra.’ 
Zrfvcova ôè èyyvç êxcõv xerxagáxovxa xóxe eivai, svur/XYj ôè xal yagísvxa 
lôetv m l  Aéyea&ac avxòv naiÔixà xov JJagp,evíÔov yeyovêvai. xaxaAveiv ôè 
urhoiç ècprj nagà xã> TTvãoÔcóga) èxxòç xr,l%ovç èv Regafieix ãf o l  ôfj m l  
ihpixéofiai xóv xe Zwxgáxr] m i  &AAovç xivàç /.iex '  avxov noAAovç, ènrdv- 
fiotivxaç ãxovaai xmv xov Zrjvcovoç yga/xfiáxaiv —  xóxe yàg avxà tcqcóxov vit 
txe lw v Ko/Mofrfjvai —  Eomoáxrj ôè eivai xóxe acpóôga véov.

287 Diógenes Laércio ix, 21-3 (D K  28 a 1) Eevoipávovç ôè ôrfxovaE Ila g - 
/iivlôrjç IIvQrjXoç ’EAeáxrjç (xovxov 1 0eóqoqaaxoç èv xfj ’Em xofifj ’Ava£i- 
/távôgov (prjalv âxovaai), 3/uuç <5’ ovv áxoéaaç xal Sevo<pávovç ovx rjxoAov- 
IhjiTEV avxã. êxoivá>vt]cre Ôè xal ’AfÂSivlq. âio%alxa x(p TTvdnyoQixã>, mç êfprj 
Lunlcav, ávÔgi névrjxi j.ièv, xaAã ôè xai ãyaftoj. cfj m i juãAAov rjxoAovõrjcfE 

xal ánoêavóvxoç rjgcõov lôgvaaxo yévovç xe vnág%cov Aa/mgav xal tiáovxov, 
x<ü vn ’Afieivíov, ãlA’ vnò Eevotpávovç elç t)m>yjm’ ngoergám ]... rjxfuiCE 
ô i xaxà xrjv èváxrjv xai ê^xoaxfjv òAvfimáôa . ., Aéyexai Òè xai vó/xovç d-eivai 
nifc noAlxatç, &ç (prjoi Sneéamnoç èv xã> Tlegi tpiAoaóqxov,

286 No dizer de Antifonte, Pitodoro afirmou que Parménides e Zenão 
chegaram certa vez a Atenas para as Grandes Panateneias. Parmé
nides era já de idade bastante avançada —  cerca de sessenta e cinco 
anos —  e com muitas cãs, mas muito bem parecido. Zenão andava 
então pelos quarenta, e era alto e com uma bonita figura. Dizia-se 
ler sido o favorito de Parménides. Estavam hospedados em casa de 
Pitodoro, fora dos muros da cidade, no Cerâmico. Aí compareceram 
Sócrates e vários outros com ele, na esperança de ouvirem falar do tra
indo de Zenão, pois era esta a primeira vez que Parménides e Zenão o 
linham trazido a Atenas. Sócrates era então ainda muito jovem.
287 Parménides de Eleia, filho de Pires, foi discípulo de Xenófanes 
(e ente. segundo Teofrnsto, no seu Epítome, foi-o de Anaximandro).
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Mas apesar de discípulo de Xenófanes, não o seguiu. Juntou-se também, 
como refere Sócion, ao pitagórico Amínias, filho de Dioquetas, homem 
pobre mas nobre, a quem preferiu seguir. Quando Amínias morreu, 
Parménides, que provinha de uma ilustre família e era rico, mandou eri
gir-lhe um templo. Foi graças a Amínias, e não a Xenófanes, que ele 
se converteu à vida contemplativa ... Atingiu a sua plenitude na sexa
gésima nona Olimpíada [íc. 500 a.C.] ... Também se diz que estabe
leceu leis para os cidadãos de Eleia, segundo refere Espeusipo na sua obra 
Sobre os filósofos.

1 A  afirmação de Teofrasto deve ter-se referido a Xenófanes, mas Diógenes 
escreve como se de Parménides se tratasse.

Quer Parménides e Zenão tivessem ou não visitado alguma vez Atenas 
e encontrado aí o jovem Sócrates, Platão não presisava de ter sido tão exacto 
no tocante às idades de cada um deles. O facto de ele fornecer estes porme
nores é uma forte sugestão de que está a escrever com exactidão cronológica. 
Sócrates acabava de fazer setenta anos, quando foi condenado à morte, 
em 399 a.C., o que significa que nasceu em 470/469. Se admitirmos que as 
palavras aipóôga vèov, «muito jovem», querem dizer que ele andava pelos vinte 
anos, então o encontro deve ter ocorrido em 450 a.C., o que situa o nasci
mento de Parménides por volta de 515 a.C., e o de Zenão cerca de 490 a.C. 
É certo que a data fornecida por Diógenes, derivada provavelmente de Apo- 
lodoro, não está em exacta concorcância com estes cálculos; mas, como 
assinala Burnet (E G P , 170), «a  data indicada por Apolodoro baseia-se uni
camente na da fundação de Eleia (540 a.C.), que ele adoptara como floruit 
de Xenófanes. Parménides nasce nesse ano, tal como Zenão nasce no ano 
em que Parménides ‘floresceu’». Por insatisfatório que um diálogo plató
nico tardio possa ser como testemunho em questões de cronologia, dificil
mente se poderá duvidar de que seja mais fidedigno do que os cálculos acima 
referidos.

Os outros pormenores de informação contidos em 287 derivam provavel
mente de antigas tradições, que podem bem ser verdadeiras, em particular a 
história circunstancial de Sócion. Se foi um Pitagórico que converteu Par
ménides à filosofia, poucos são os indícios de que qualquer preocupação com 
as ideias pitagóricas tivesse continuado no seu pensamento da maturidade, 
excepto, talvez, na sua descrição do nascimento como algo de «odioso» 
(306) e nas suas doutrinas sobre o destino da alma, que Simplício resumida 
e alusivamente regista em conexão com o fr. 13 (in Phys. 39, 18). 
A noção de que ele foi discípulo de Xenófanes foi-a colher Teofrasto em 
Aristóteles, que pode tê-la derivado, por sua vez, dc uma referência, tulvcz 
não inteiramente séria, do Sofista dc Plutão (vcja-se 163, com a discussão nus



pp. 169 e ss.). Há, certamente, em Parménides, ecos, não meramente verbais, 
da teologia (170 e 171) e da epistemologia (186-9) de Xenófanes. E a 
decisão de Parménides de escrever a sua filosofia em hexâmetros pode bem 
ter sido inspirada, em parte, pelo exemplo de Xenófanes, que passou a úitima 
parte da sua longa carreira na Sicília e no Sul da Itália.

O POEMA EM HEXÂMETROS DE PARMÉNIDES
Um único «tratado» é atribuído a Parménides (Dióg. L. i, 16, D K  28 a 13). 

Fragmentos substanciais desta obra, um poema em hexâmetros, chegaram até 

nós, graças, em grande medida, a Sexto Empírico (que conservou o proémio) 
e a Simplício (que transcreveu outros extractos nos seus comentários ao 
de caelo e à Física de Aristóteles «devido à raridade do tratado»). Tanto 
antigos como modernos estão de acordo no seu reduzido apreço pelos dotes 
de Parménides como escritor. Pouca era a sua facilidade de dicção e a luta 
que travou para submeter ideias filosóficas, novas, difíceis e sumamente 
ubstractas, a uma forma métrica resulta frequentemente numa inextirpável 
obscuridade, particularmente sintáctica. Por outro lado, nos passos menos 
nrgumentativos do poema atinge uma espécie de tosca pomposidade.

Após o proémio, o poema divide-se em duas partes. A  primeira expõe 
«o  ânimo inabalável da rotunda verdade» (288, 29). A  sua argumentação é 
radical e poderosa. Parménides afirma que em qualquer investigação há duas, 
c apenas duas, possibilidades logicamente coerentes, que se excluem mutua
mente ■— a de que o objecto de investigação existe ou a de que não existe, 
lím bases epistemológicas, ele rejeita a segunda alternativa como ininteligí
vel. Em seguida, ataca o comum dos mortais por demonstrarem com as suas 
iTcnças que nunca escolhem entre as duas vias «é» e «não é», mas que 
neguem ambas sem discriminação. Na secção final desta primeira parte, 
explora a única via segura, «é», e prova num surpreendente tour de force  
dedutivo que, se alguma coisa existe, não pode nascer ou perecer, transfor
mai se ou mover-se, nem estar sujeita a qualquer imperfeição. Os argumentos 
de Parménides e as suas paradoxais conclusões tiveram uma enorme influên-
■ iii na filosofia grega posterior; tanto o seu método como o seu impacto têm 
ildn comparados com razão aos do cogito de Descartes.

A metafísica e a epistemologia de Parménides não deixam lugar algum 
piiui cosniologias tais como os seus predecessores jónios haviam construído, 
mi ui certamente para qualquer espécie de crença no mundo que nos é revelado 
pelou sentidos. Contudo, na segunda parte do poema (mais escassamente 
prrmrrvuda), Parménides dá-nos uma relação das «opiniões dos mortais, 
iili'* quais nflo há verdadeira convicção.» A  importância e o motivo desta 
iiiiioiçSo silo obscuros.

251
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O PROÉMJO

288 Fr. 1 (Sexto adv. math, vn, 3 (versos 1-30); Simplicio de caelo  557,25 e ss. 
(versos 28-32))

Tnnoi ra l pie (péçovaiv Ôaov r  êm &v/,iòç íxávoi 
néjinov, èneí pt êç âôòv firjaav jioXvcprj/iov ãyovaai 
òaífiovoç, rj xarà návr' ãaxr) 1 tpéqst eiòóra <pãra' 
rfj (pefjófirjv rfj yáo fie noXútpQaxnot (péqov Innoi 

5 Sqjucl xixaívovaai, xovqcu ô’ óòòv fjyeptóvevov.
ã£ojv ô’ êv %voír]otv let avpiyyoç àvxrjv 

od§ófi£voç (ôoiolç yòíQ ènsíyexo ôivcüxoíoiv 
xvxXoiç ãfi<poréQW&ev), ore G7ieo%olaro népmeiv 
'HXtáòeç xovQaif nQoXtnovaat ôá piara N vxróç

10 etç (páoç, áoápievai xgáxcov ano %eç>ol xaXvnrQaç.
ev&a jrvXai. N v x x á ç  r e  xal “H /M t ó ç  elat xeZeú&eov, 

xa í atpaç v jiég tlvgov âpiiplç £%ei xal Xáivoç ovòóç. 

a vra l ô ’ ai&éQuu nXfjvrai fieyáXoiai dvQéxq o iç ' 

rãiv ôè A íx t] noA ím oivoç èyei xXrjiÔaç áfioifíovç.

15 x'f/v Ôíj nagtpápievai xovgai piaXaxoíai Xóyoiatv

■jieíaav êntçigaôécoç, utç acpiv flaXavcoxòv ô%fja 

ãnXEQÉoiç ójoeie nvXécov ã n o ‘ ra l òè &v q 6vqw v  

y á a j/  ây/.tvèç noírjoav àvam áptevai jioXv% áXxovç  

ãÇovaç êv avQiyÇiv AuoifiaÒav eIXÍÇoxjoi 

20 yófMpoiç xaí jieQÓvjjatv âgrjgóxe - rfj §a òi avxécav

Id vç  êyov xovqai x a x ' â /m Çixòv ãopua xal b m o vç .

xal fie 'Oeà nçótpQcov vneÒèÇaro, %elqa ôè x eiQl 

òs^ixEQffjv êXev, 5>òe ò’ êjr.oç (paro xa l fie TtgoorpóÒa- 

tò xovQ3 à&avárouti avváogoç rjvióyoiacv,

25 ÍTinotç ral GE (pégovGiv ixávcov rjfiérsQov ôw,

X<ü q ’> ênel ottn ae fioloa xaxfj TiQoüneptne vêea&ai 

rrjvÔ’ ôôóv  (?J yàg <w  àv&ommov èx ròç  uzárov èarív ), 

ãXXà ftépuç r e  òíxrj rc. XQe<*> ae niávra nvd-êa&ai 

1fjfièv ’AXrjfisírfÇ e v x v )(X éoç 2 áxQSfièç fjroQ  

30 r/ôè (}porã )V  Ô ó (aç , ralç o vx  êvi tzÍg t iç  âXrj&rjç.

ãXX’ êpurrjç xal ravxa  p ia ^a ea i, (bç rà  ôoxovvra  

Xfffjv òoxípuoç eivai ôià üiavròç n á vra  TcsQcovra. 3

> Para a lição conjecturai ãarrjj veja-se A . H . Coxon, CQ  n . s, 18 (J968), 69; 
A. P. D. Mourelatos, The Route o f  Parmenides (N ew  Haven, Conn., 1970), 22 n. 31.

2 evxvxÃéoç Simplicio, defendido por Diels, Parmenides Lehrgedicht (Berlim, 
1987), 54-7; s&ne.tõéoç Sexto (lectio facilior) tem alguns defensores contemporâneos, 
e.g. Mourelatos, Route, 154-7.

3 7ieQwvza Simp!. A ; jisq Svra DBF,
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288 As éguas, que me transportam, tão longe quanto o meu coração 
alguma vez podia almejar, rapidamente me conduziram, depois de me 
terem levado e colocado no afamado caminho do deus, que conduz o 
homem sabedor por todas as cidades. Por esta estrada fui eu levado, por 
este caminho os sensatos animais me transportaram, puxando o carro, 
e donzelas me guiavam. E o eixo, levado ao rubro, nos cubos soltava o 
silvo de uma siringe, pois de ambos os lados com força era impelido 
pelas duas bem torneadas rodas, enquanto as filhas do Sol se apres
savam por levar-me para a luz, depois de abandonarem a morada da 
Noite e de com suas mãos terem retirado os véus das cabeças.

Aí se encontram os portões dos caminhos da Noite e do Dia, enci
mados por um lintel e com pétrea soleira. Eles mesmos, bem altos no ar, 
são fechados por grandes batentes, e a Justiça vingadora empunha os 
ferrolhos alternados. A  ela seduziram as donzelas com brandas palavras 
e habilmente a persuadiram a retirar rapidamente a tranca aferrolhada 
dos portões. E, ao escancararem-se, fazendo, cada um por sua vez, 
girar nas chumaceiras os gonzos de bronze, ajustados com pregos e cavi
lhas, mostraram um abismo hiante, na moldura da porta. Directamente, 
através deles, no amplo caminho, as donzelas guiaram os cavalos e o 
carro.

E a deusa acolheu-me afavelmente, tomou-me a dextra na sua e 
dirigiu-se-me com estas palavras: «Ó  jovem, tu que vieste à minha morada 
na companhia de aurigas imortais, com corcéis que te transportam, salve. 
Não foi uma má sorte que te impeliu a percorrer este caminho —  pois bem 
longe ele fica do trilho dos homens — , mas o Direito e a Justiça. Con
vém que tudo aprendas, tanto o ânimo inabalável da rotunda verdade, 
como as opiniões dos mortais, em que não há verdadeira confiança. 
Todavia, aprenderás isto também, como aquilo em que se acredita deve 
NÊ-lo sem qualquer dúvida, fazendo passar todas as coisas através 
dc tudo.

O principal objectivo de Parménides nestes versos é o de reivindicar o 
conhecimento de uma verdade não alcançada pelo comum dos mortais.
I ui reivindicação é dramaticamente expressa por meio de motivos derivados, 
mi (j.runde medida, de Homero e Hesíodo, ao harmonizar a dicção com o 
inrtro. Tem-se sugerido por vezes que a viagem de Parménides até junto da 
iIhimi traz à lembrança as mágicas viagens de xamanes. Mas, como já antes foi 
iihNcrviulo (pp. 238 e s.), os testemunhos que possuímos de uma tradição xama- 
nUtu li na Grécia primitiva são de pôr em dúvida. Sexto, seguido por grande 
muni u) de modernos estudiosos, considerou a viagem como uma alegoria 
«li Iluminação, uma passagem da ignorância da Noite para o conhecimento 
iln I u/ Mas Parménides inicia já a sua viagem em plena luz, como convém
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a alguém que «sabe». O objectivo da narrativa é antes sugerido pelo obstá
culo que tem de ser transposto e pelo destino da jornada, os dois aspectos 
(afora a descrição do carro e do seu movimento) sobre os quais o Poeta se 
detém. Parménides procura deixar o mundo familiar da experiência comum, 
onde alternam a noite e o dia, alternância regulada —  como Anaximandro 
teria admitido (110) —  pela lei ou «justiça». Em troca, dirige-se para uma 
via de pensamento («uma estrada principal») que conduz a uma compreensão 
transcendente tanto da imutável verdade como da opinião mortal. Não  
menos importante é a sua mensagem acerca do obstáculo à realização do seu 
objectivo: a barreira para escapar à opinião mortal é de respeito, mas cede 
perante uma «branda argumentação».

Os motivos dos portões do Dia e da Noite e da revelação divina, mode
lados sobre materiais da Teogonia de Hesíodo, são bem escolhidos para 
exprimir tanto o imenso abismo, que, na opinião de Parménides, separa a 
investigação racional da compreensão humana comum, como o inesperado 
do que a sua própria razão lhe revelou (cf. para ambos os casos Heraclito, 
e.g. 205, 206, 210). E a revelação religiosa igualmente sugere a profunda 
seriedade da filosofia e um apelo à autoridade —  uma autoridade que, apesar 
de tudo, não está isenta de controvérsia: «Julga com a razão a minha tão 
contestada refutação», diz a deusa mais adiante (294).

289 Fr, 5, Proclo in Parm. i, p. 708, 16 Cousin
... çvvòv òé fio i èativ 

ÔTino&ev uofyjjjMi' xá'0% yàp nakiv It-opai cvõêtç.

289 Comum é para mim o ponto por onde começo; pois aí hei-de 
voltar novamente depois.

Este fragmento encaixa-se perfeitamente no seguimento de 288 e ime
diatamente antes do de 291, se, em todo o caso, o seu objectivo é o de mos
trar que todas as provas de 296-9 fazem a escolha especificada em 291 como 
ponto de partida comum (cf. também 294)^.

1 Cora 289 pode ser comparado o fragmento de 290 Heraclito fr, 103, Por- 
fírio in lliadem xrv, 200 Çvvòv àoyij uai nÉQaç èm xtfxAov. (Num círculo, principio 
e fim  são comuns.) Mas a despeito do que disse acerca da «rotunda verdade», Par
ménides não quer necessariamente significar neste ponto que O seu próprio pensa
mento seja circular.
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A VERDADE

(i) A escolha

291 Fr. 2, Proclo in Tim. I, 345, 18; Simplício in Phys, 116, 28 (versos 3-8) 
ei <55 ày êycbv êoém, xóiuaai âè ffv fivd-ov ãnovoaç, ,
iMTiso ôôol fiovvat Ôitrjotúç ehri vofjaou• 
rj jjxv ÕTKúç èanv te xai mç ovx eaxi /xi] eivai,
TiEi&ovç èaxi xêXev&oç ( ’AX^fteír) yàg ômjôsT),

5 r) S’ (nç ovk êaxiv xs xal ã>ç %qe(üv èaxi eivai,
xr)v ôrj xoi (pgáÇw navanev&èa êfifisv âxaQnóv 
ovxe yào âv yvofyç xó ye /Mj êóv (ov yàg âvvaxóv) 
oihs (pQáaaiç.

291 Anda daí e eu te direi (e tu trata de levares as minhas palavras 
contigo, depois de as teres escutado) os únicos caminhos da investigação 
em que importa pensar. Um, [aquilo] que é e que [ihe] é impossível 
não ser, é a via da Persuasão (por ser companheira da Verdade);
o outro, [aquilo] que não é e que forçoso se torna que não exista, esse te 
declaro eu que é uma vereda totalmente indiscernível, pois não poderás 
conhecer o que não é —  tal não é possível —  nem exprimi-lo por palavras.

A  deusa começa por especificar as únicas vias de investigação que deve
rão ser tidas em conta. Tais vias são claramente assumidas como logicamente 
exclusivas: se seguires uma, não consegues, consequentemente, seguir a outra. 
Não são menos evidentemente exclusivas por serem contraditórias (cf. 296, 16: 
«Acerca disto a decisão assenta no seguinte: é ou não é» ) 1. O que é o ‘[aquilo]’ 
que a nossa tradução acrescentou como sujeito gramatical do verbo estin de 
Parménides? Provavelmente, um qualquer assunto de investigação —  em 
qualquer investigação deve admitir-se que o assunto escolhido existe ou não. 
A interpretação do próprio estin, aqui grosseira, mas neutralmente, traduzido 
por «é», oferece maiores dificuldades. As duas paráfrases evidentes são a exis
tencial («existe») e a predicativa («é [uma ou outra coisa]»). Para se tentar 
uma decisão por uma ou por outra, força é considerar os argumentos em que 
estin figura com maior relevo, em particular o argumento contra a via nega- 
liva de investigação nos versos 5 a 8 de 291.

Infelizmente, o exame deste argumento não é decisivo. Afigura-se-nos 
por certo impossível conhecer ou mostrar o que não existe: ninguém pode 
conhecer pessoalmente Mr. Pickwick * ou apontá-lo a qualquer outra pessoa.

* Personagem criada por Charles Dickens (veja-se, e.g., The Posthumous Papers 
of Tht Pickwick Club). N. T.

IN
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Mas uma leitura predicativa da premissa de Parménides é também plausível: 
impossível é, segundo parece, conhecer ou dar a conhecer o que não é uma 
coisa ou outra, i.e. o que não possui atributos e não tem predicados verdadei
ramente seus. Mais claro é 296, 5 -2 1 , onde uma premissa análoga —  «é indi
zível e impensável o que não é», versos 8-9 —  é utilizada para argumentar 
contra a possibilidade de nascer ou morrer. O ponto em que Parménides 
insiste é que, se alguma coisa nasce, então não deve ter previamente existido —  
e nessa altura teria sido verdade dizer dela «não é»; mas a premissa proibe 
fazer tal afirmação; portanto não há nascimento. Ora «nascer» neste con
texto deve ser manifestamente interpretado como «chegar a existir». Aqui, 
pois, «não é» significa «não existe».

Contudo, em 296, 10, Parménides prossegue imediatamente com a refe
rência ao que não existe (por hipótese, naturalmente) como sendo «o  nada» 
(cf. 293, 2 ), Isto sugere que ele entende a não-existência como sendo absolu
tamente nada, i.e. sem atributos; e que, portanto, para ele, existir é efectiva
mente ser uma coisa ou outra. Quando mais adiante (e.g. 297, 2 2 - 5 ;  299, 46-8) 
emprega o particípio eon « o  que é», é muito mais fácil interpretá-lo como 
«realidade» ou «o  real», que como uma simples designação de existência. 
E o que torna alguma coisa real é seguramente o facto de ela ter algum pre
dicado verdadeiramente seu (e.g. «ocupa espaço»). Se esta linha de interpre
tação está correcta, o emprego que Parménides faz de estin é simultaneamente 
existencial e predicativo (como K R  defendeu), mas nem por isso confuso 
(como concluiu KR).

A  partir da incognoscibilidade do que não existe, Parménides conclui 
directamente que a via negativa é «indiscernível», i.e. que nenhum pensa
mento claro é expresso por uma afirmação existencial negativa. Poderíamos 
pôr a questão deste modo: «Escolhe, à tua vontade, qualquer matéria a inves
tigar (e.g. Mr. Pickwick). Neste caso, a proposição «M r. Pickwick não existe» 
é totalmente incapaz de exprimir um pensamento genvíno. Pois se ela o 
fosse, deveria ter sido possível conhecer o seu sujeito, Mr. Pickwick. Mas esta 
possibilidade não prevalece, a menos que Mr. Pickwick exista —  que é exac
tamente o que a proposição nega.» Esta linha de argumentação tem, num 

ou noutro aspecto, exercido uma poderosa atracção sobre grande número de 
filósofos, desde Platão a Russell. A  sua conclusão é paradoxal, mas, como 

todo o paradoxo que se preze, obriga-nos a examinar com mais profundidade 
a nossa capacidade de compreender os conceitos que emprega —  nomeada
mente, neste caso, as relações entre significado, referência e existência 2.

1 Uma dificuldade: Parménides especifica mais adiante a primeira via como 
«é  impossível para [isso] não ser»,e a segunda como «é  forçoso que [isso] nSo seja», 
proposições que não são contraditórias. Uma solução: talvez estas ulteriores espe
cificações constituam, não caracterizações das duas vias, mus indicações du m u i
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incompatibilidade. O verso 3 dirá: o primeiro caminho é «[issojé»; e segue-se 
necessariamente que, se alguma coisa é, não é caso para não ser. Assim, mutatis 
mutandis para o verso 5.

2 Os editores completam frequentemente o verso 8 de 291 com um fragmento, 
apenas conhecido através de fontes inteiramente distintas: 292 Fr. 3, Clemente 
Strom. VI, 23; Plotino V, 1, 8 rò  yàp a vrò  voelv êaziv te  xcá eivai, ( Pois a mesma 
coisa é ser objecto de pensamento e existir.) Se traduzido deste modo (alguns há que 
interpretam: «Pensar e existir são a mesma coisa»), parece poder-se ajustar aqui; 
293, 1 mostra que Parménides faz considerações explícitas sobre o que pode ser objecto 
de pensamento, não exactamente o que se pode conhecer, no contexto de uma argu
mentação contra a via negativa. Mas se assim é, surpreende-nos que nem Proclo 
nem Simplício o citem no final de 291. E dificil é descortinar que contribuição possa 
ele acrescentar ao raciocínio de 291, 6-8. (Se, neste passo, noein significasse «conhecer», 
como e.g. pensa C. H. Kahn (Review o f  Metaphysics 22 (1968-9), 700-24), então tal
vez 292 fosse simplesmente um outro modo de expor as ideias de 291, 7-8. Mas noein 
é usado por Parménides em paralelo com simples verbos de dizer (293, 1; 296, 8; 
cf. anõnymon em 296, 17), e por isso deve ser traduzido por «pensar».)

(ii) O erro dos mortais

293 Fr. 6, Simplício in Phys. 86, 27-8; 117, 4-13

yjyfj rò Xéyeiv te voelv r  êòv êpipievar êori yàg eiva/., 
firjòèv ò’ ovh eanv rá a' eyò cpoáÇeo&m ãvcoya,
TiQwrrjç yán a ãcp’ õòov toótrjç Ôit^aioç <_eÍQyio~>, 
avràg êneir’ ãuiò Trjç, fjv ôrj fÍQorol eíòóteç ovôèv 

íi Tt/ÁTTOvrai. òÍHQavor áíir]%avírj yàg êv avrãv
axrpõeatv l&vvei nXaxròv vóor oi òè <p0Q0VVrou 
xaxpol ófiãç xwpXol te, Te{h)7tóreç, ãxQira cpríXa, 
olç rò 7iAXr.iv te nal ovx eivai ravTÒv verópiioTai 
hoò to.vtov, TiávTcov òè jiaXívr qooióç èan néXev&oç.

293 Forçoso é que o que se pode dizer e pensar seja; pois lhe é dado 
ser, e não ao que nada é. Isto te ordeno que ponderes, pois é este o pri
meiro caminho de investigação, do qual eu te afasto, logo, pois, daquele, 
cm que vagueiam os mortais que nada sabem, gente dicéfala; é que a 
Incapacidade lhes dirige no peito o pensamento errante, e são levados 
simultaneamente surdos e cegos, aturdidos, em hordas sem discerni
mento, que julgam que ser e não ser são e não são a mesma coisa; e que
o caminho que todos eles seguem é reversível.

A síntese que Parménides faz da sua argumentação contra a via 
nriintiva (versos 1-3), em que afirma, com efeito, que qualquer objecto de 
peiinimonto deve ser um objecto real, vem confirmar, a despeito da sua obs
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curidade, que a rejeição que faz de «não é» é motivada por uma preocupação 

acerca do que é um conteúdo possível para um pensamento genuíno. A  essa 
síntese segue-se uma advertência contra um segundo caminho errado, identi
ficado como sendo a via de investigação seguida pelos mortais. Nenhuma 
referência a este terceiro caminho é feita em 291, e a razão não é difícil de 
descortinar. A  deusa estava a especificar, nesse passo, alternativas logicamente 
coerentes entre o que os investigadores racionais devem decidir. O terceiro 
caminho é simplesmente a via, em cujo percurso cada um se há-de achar, se, 
como sucede com a generalidade dos mortais, se não tomar essa decisão 

(293, 7) por incapacidade em usar as faculdades críticas (293, 6-7). Daremos 
connosco a dizer ou a dar a entender que uma coisa é e não é (e.g. ao admitir
mos que existem mudança e nascimento); e assim andaremos a vaguear desam
parados de um dos caminhos diferenciados em 291 para o outro. Daqui, os 
nossos passos hão-de ser «reversíveis», i. e. contraditórios. Certamente se 

reconhecerá que «é » e «não é» não são a mesma coisa. Mas, ao sermos 

incapazes de decidir entre eles, tratá-los-emos como se a mesma coisa 
fossem.

É provável que ao fragmento de 293 se seguisse, após um intervalo, um 
outro em que a deusa pedia a Parménides que tomasse uma decisão (contra
riamente aos mortais rejeitados em 293) sobre a refutação que fizera da 
segunda via:

294 Fi. 7, Platão Sofista 242 a (versos 1-2); Sexto adv. math. vil, 114 
(versos 2-6)

oii yàg u?'/7iors ro iiro  òa/nfj eívai ;iij èóvxw 
âXXà oò rrjoÔ’ &q> óôoõ ÔiÇrjaioç slgye vórj/m 
/irjòs a’ Zíkiz tioXvtib iq o v  óôòv xaxà Ttjvôe (íió.aOw 

vco/iãv âoxonov õ/Lt/j,a xal Y jy jrjF .aaav âxovrjv

5 xal yXãcraav, ■>iglvai âè Xóyco jioXvôr/fliv êXeyxov

s i êfxéêev órj-d-êvro..

294 Pois nunca à força será mantida a demonstração de que existe
o que não é, mas deves afastar o teu pensamento desta via de investigação, 
e não permitir que o hábito, filho da muita experiência, te obrigue a seguir 
este caminho, ao fazer com que uses um olhar que para nada se dirige 

ou um ouvido e uma língua cheia de sons sem significado: julga com 

a razão a prova muito contestada, a que me referi.
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(iii) Indícios de verdade

295 Fr. 8, 1-4, Simplício in Phys. 78, 5; 145, 1
/âÓvoç Ò’ frxi fxvêoç ôÒolo 

Xebrsrai áç êanv Tavry Ô' em arf/tax’ saai 
n o llà  [iáX , wç âyévrjtov sòv xai dcrcóAeêçóv êanv, 
ofiÀov fxovvoyevêç rs m i aTçsjuèç ■fjôè réÂscov 1

1 rjô' dréXeUTOV Simplício: para a emenda, veja-se G. E. L. Owen in Studies 
in Presocratic Philosophy II, ed. P . E. Ailen and D. J. Furley (London, 1975), 76-7, 
que convincentemente rejeita também a lição proposta por K R  (recebida de D K ): 
Kiyri yòç ovAousMç re xai ârgefiêç ... (Plutarco).

295 De um só caminho nos resta falar: o do que é. Neste caminho há 
indícios em grande número de que o que é ingénito e imperecível existe, 
por ser completo, de uma só espécie, inabalável e perfeito.

Tendo nós que evitar o caminho «não é», a nossa única esperança como 
investigadores reside em seguirmos o caminho «é». À  primeira vista, pode
ria parecer que, se adoptássemos esta alternativa, se nos abririam possibilidades 
ilimitadas de exploração: o requisito de que qualquer assunto a investigar 
deve existir quase nenhuma restrição parece impor ao que sobre ele podere
mos ser capazes de descobrir; e o argumento de que aquilo que está ao nosso 
dispor para ser pensado deve existir (293, 1-2) leva-nos a crer que a série de 
assuntos possíveis de investigação é por assim dizer enorme, nela se incluindo 
centauros e quimeras, e bem assim ratazanas e restaurantes. Mas ao longo 
dc apenas 49 versos, Parménides consegue reduzir esta infinidade de pos
sibilidades a uma só. Pois os «indícios» programaticamente enumerados 
em 295 constituem, de facto, outros requisitos formais, que qualquer assunto 
passível de investigação deve satisfazer; e impõem enormes restrições (note-se, 
a seguir, a metáfora das correntes em 296 e 298) à interpretação do que é 
compatível com o dizer-se de alguma coisa, que ela existe. O resultado do 
iirgumento subsequente de Parménides para estes requisitos é uma forma de 
monismo: o que dá, certamente, a entender que tudo o que existe deve ter 
iiiii só e mesmo carácter; e é de duvidar que alguma coisa possa ter, de facto, 
cise carácter, excepto a realidade como um todo.

(iii) (a) Ingénito e imperecível

2% Fr. 8, 5-21, Simplício in Phys. 78, 5; 145, 5 (continuação de 295) 

fi ovÕé no r fjv ovS" êarat, ênel vvv èaziv 6p.ov nãv,
Fr, avvE%éç‘ riva yò.o yévvav ôiÇtfoecu, avrov;
Jtfj jió&ev avfy&év; ov if èx pij èávroç èáaau)
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rpáa&ai a’ ovôè voelv ov yàq cparòv ovòè vorjtòv 
êanv 6üicoç ovx êan. r í  ò' ãv /mv xai %q£oç ã>goev

10 vorsqov ij TiQÓaêsv, rov urjôevàç àq^á/ievov, (pvv;
o8ra)ç fj náfinav neXévai %qeóv êanv fj ov%í. 
ovÔé noi? êx /.«)1 êóvroç étptjaei níanoç layvç 
yíyvea&aí r i naç? avró' rov elvexsv ovre ysvéo&ai 
cwt’ òAAvcs&ai ãvfjxe A íxrj yaAáaaaa Tzêôjjaiv,

15 à7.X ê%er r) ôè xgíoiç izegl rovrcov èv rã)Ô’ êarív
eariv ij ovx êanv xêxQirai ô’ ovv, &ansg àváyxrj, 
rr jv  jxr.v êãv àvórjrov âvóvvfj.ov (ov yÒQ ãXrjê-fjç 
sanv óÒóç), rr jv  <$’ ójors néXeiv xal êrr/rvuov eivou, 
mõç <Y ãv e tc  Eira TiéÀoi rò  èóvj itíóç <T ãv xe yêvotro;

20 ei yào eyevr, ovx ear% ovô’ el nore juéXkei êaeaêai,
rcbç yêveatç /uèv oméofiearai xal ãnvaroç ôAs&qoç.

> Muitos são os estudiosos que seguem a emenda de Karsten e Reinhardt, 
j.írj para rov.

296 Nunca foi nem será, pois agora é como um todo, um só, contínuo. 
Pois que origem lhe poderás buscar? Como e donde cresceu? Não te 
permitirei que digas ou que penses a partir do que não é : pois é indizí
vel e impensável o que não é; e que necessidade o teria levado a surgir mais 
tarde, em vez de mais cedo, se viesse do nada? Assim, força é ou que seja 
inteiramente, ou absolutamente nada. Nem a força da persuasão consen
tirá que, junto do que é, algo possa surgir alguma vez do que não é. 
Por isso a Justiça jamais soltou as grilhetas para lhe permitir nascer ou 
perecer, antes as segura firmemente. E a decisão acerca disto reside no 
seguinte: é ou não é. Mas decidido está, de facto, como é necessário, 
abandonar um dos caminhos por impensável e inexprimível (pois não é 
caminho verdadeiro), mas que o outro é real e autêntico. E como pode
ria ser no futuro o que é? Como poderia gerar-se? É que, se se gerou, 
não é: nem é, se alguma vez vier a ser no futuro. Assim se extingue 
a geração, e a destruição é coisa inaudita.

Estes versos (como se vê pela conclusão, verso 21) têm por finalidade 
provar que o que é não pode nascer nem perecer l, Parménides contenta-se 
em enumerar argumentos explícitos apenas contra o nascer, considerando 
como óbvio que se podia supor uma argumentação paralela contra o perecer, 
por paridade de raciocínio. Duas reflexões principais são por ele propostas, 
correspondentes à dupla interrogativa: «Como e donde cresceu?» (verso 7). 
Parménides parte do princípio de que a única resposta razoável para «donde?» 
podia ser: «da não existência», resposta que ele rejeita, por já excluída pela 
sua argumentação contra «não é» (versos 7-9). No tratamento que faz dc



261

«Cómo?» apela para o Principio da Razão Suficiente, ao assumir que tudo o 
que nasce deve conter em si algum princípio de desenvolvimento («necessi
dade», XQéoç), suficiente para explicar a sua geração. Mas se algo não existe, 
como pode conter um qualquer princípio deste género?

1 Nos versos 5-6 Parménides parece ir ainda mais longe. A  afirmação 
«nunca foi nem será, pois é agora como um todo», afigura-se-nos reivindicar não 
apenas que o que é não chegará a existir, mas que não há-de existir de todo no futuro. 
Provavelmente, o que Parménides pretende atribuir a o  que tí, é uma existência num 
eterno presente, não sujeito a distinções temporais sejam elas de que espécie forem. 
Muito pouco clara é a questão de saber como é que ele esperava fundamentar esta 
conclusão nos argumentos contidos em 296.

(iii) (b) Uno e continuo

297 Fr. 8, 22-5, Simplício in Phys. 144, 29 (continuação de 296)

ovòè òiaiQEXÓv èaxtv, ènel nãv èaxtv óutíiov 
ovÒê ri xfj fiãÂXov, xó xev elqyoi fitv <jwé%Eoâ<ut 
ovòê xi %eiQÓxEQov, nãv <Y eujtXenv èoxiv êóvxoç. 
xcó Ívve%èç Tiãv êaxiv èòv yàg êóvxi asÃáÇei.

297 Nem é divisível, pois que é homogéneo; nem é mais aqui e menos 
ali, o que o impediria de manter a coesão, mas tudo está cheio do que é. 
Assim, é todo contínuo: pois o que é aproxima-se do que é.

Será que, neste ponto, Parménides tem em mente uma continuidade 
espacial ou temporal? Uma coisa é certa: Parménides pretende mostrar 
que o que é é contínuo em qualquer dimensão que ocupe; contudo, é provável 
que o fragmento de 296 tenha já negado a sua existência no tempo. A  questão 
consiste apenas em que qualquer assunto de investigação deve ser caracte
rizado por uma continuidade interna, ou está Parménides a reivindicar mais 
ambiciosamente que toda a realidade é una? É difícil resistir à impressão 
dc que ele tenha em mente a tese mais forte, embora não seja claro porque 
é que ele se considera autorizado a afirmá-lo (talvez se apoiasse, por exemplo, 
na identidade dos indiscerníveis: não há fundamento para distinguir uma 
coisa que existe de uma outra que existe). A  mesma ambiguidade afecta 298 
c 299, e sugere o mesmo veredicto.

(iii) (c) Imutável

298 Fr. 8, 26-31, Simplício in Phys. 145, 27 (continuação de 297)

nüxàp àxlvr]xov /isyáXcov êv neíqaai Òea/uõv 
íoxiv ãvaQxov ânuvarov, ènel yéveatç xal òXeêqoç 
rfjÁt? fiáÁ' M.áxfrrjonv, ànwae. òè nlaxiç àÁrj&ijç.
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xa-õróv r  èv xavxã rs fxèvov x a íf êavró xe xelrai 
30 ' %ovxcoç êfineÔov arà&i, uever xqareqr] yàq ’Aváyxrj

nsígaxoç èv ôeafiotoiv ê%ei, xó /mv à/j.rpiç èégyei,

298 Mas, imobilizado nos limites de potentes grilhetas, existe sem começo 
ou interrupção, já que geração e destruição se transviaram para muito 
longe, e a convicção verdadeira as repeliu. Ao manter-se o mesmo e no 
mesmo lugar, em si mesmo repousa e assim firme há-de permanecer. 
Pois a forte Necessidade o retém nas grilhetas de um limite, que de 
ambos os lados o encerra.

Os verses 26-8 sugerem o seguinte raciocínio:
(1) É impossível para o que é nascer ou morrer.

Assim, (2) ele existe imutável nas cadeias de um limite.

Por conseguinte, é natural que se interpretem os versos 29-31 como 
uma explicitação do conteúdo de (2). Interpretados deste modo, indicam 
uma mais complexa ilação a partir de (1):

(2a) é retido nas cadeias de um limite, que de ambos os lados o 
encerra.

Assim, (2b) permanece o mesmo e no mesmo lugar, e sozinho se mantém.

Obscura é a noção de limite que Parménides aqui emprega. O mais 
fácil é entendê-la como um limite espacial; e assim (2b) torna-se inteligível 
a partir de (2a). Mas porque é que, com base nesta interpretação, havia de 
(2a) resultar de (1)? Talvez a expressão «nos limites» seja antes uma maneira 
metafórica de falar de determinação. Neste caso, Parménides estará a dizer, 
em (2a), que o que é não tem potencialidade para ser diferente —  em qual
quer ocasião ou a qualquer respeito —  do que é presentemente,

(iii) (d) Perfeito

299 Fr. 8, 32-49, Simplício in Phys. 146, 5 (continuação de 298) 

avvexsv 1 ovx àreÀeórrjrov rò  èòv êéfirç eivar 
San yàfj ovx êmÔevéç- [/i>;] èòv Ô’ âv navxòç èÔelro. 
xavxòv ò" êaxi voelv xe r.al oSvexev êaxi vórjfia.

35 ov yàg ãvev xov èóvxoç, èv & Tieipaxiauévov èaxív,
evpjaeiç rò  voetv oòÔèv yàg < fj> êartv fj sarai 
aXXo Jtágei xov èóvxoç, hceí xá ye MoJp ènéÒrfaev 
0v?í0v âxívqxóv % iífisvo.tr xãi návx’ òvófxaoxat,, 2 
õaaa fjqoxol xaxéftevxo nenoiftóreç ehai ãh]'!)-?},

40 yíyveaêai re y.al õ?.Ãvodcut eivai xe xal ov%L,
xai xónov áXXáacteiv ôiá xe %QÓa tpavòv áfieljieiv. 
avxàg ênei TtFÃgaç núfiaxov, xereXeafiêvov faxi,
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n á vxoftev  e v x v k AOv  acpaiorjç è v a líy x io v  ôyx<p, 

fieaaóêev  laojiaXèç jtá vx rj• xò  yàg oflxe xt uelÇov 

45 ovxs x i (tíuóxeQov jteXévm %osóv saxi xfj fj xfj.

ovxe yào ovz êòv êaxi, xó « ®  mivoi, imv IxvÉhr&ai 
elç õuóv, ovx* êòv êoxiv ôncoç ebj xsv èóvxoç 
xfj fÁ(iX/.ov xfj <5’ rjaaov, sjieI nãv êaxiv aavXov
o l yào návxodev laov, óuãtç êv neÍQaai kvqel.

1 Para oUvexev com o sentido de «por isso», cf. rov dvm tv, 296, 13. «Porque» 
é o sentido mais usuai na poesia épica, e é aqui preferido por muitos estudiosos.

2 âv/i/nuírm, Simplício (jn Phys. 87, 1 )e ; Svo/xa êcnai DF. Cf. Mourelatos, 
Route, 180-5; M. F. 'Burnyeat, Philosophical Review 91 (1982), 19 n. 32.

299 Por isso é justo que o que é não deva ser imperfeito; pois de nada 
precisa —  se assim não fosse, de tudo careceria. A  mesma coisa é pensai 
e é por isso que há pensamento. Pois, em tudo o que se disse 1, não 
encontrarás o pensar sem o que é. Nada há ou haverá para além do que é, 
visto que o Destino o acorrentou por forma a ser um todo inamovível. 
Por isso tem sido chamado todos os nomes que os mortais lhe puseram, 
convencidos de que esses nomes eram verdadeiros -—  gerar-se e destruir-se5 
ser e não ser, mudar de lugar e alterar a cor brilhante. Mas uma vez que 
há um limite extremo, está completo, como a massa de uma esfera bem 
rotunda de todos os lados, em igual equilíbrio em todas as direcções a 
partir do centro. Pois força é que não seja um tanto maior ou um tanto 
menor num ou noutro ponto. De facto, nem há não-ser, que o impeça 
de atingir o seu igual, nem há ser de uma forma tal, que seja mais num 
lado e menos noutro, pois é todo inviolável: é que por ser igual a si 
mesmo por todos os lados, encontra-se uniformemente nos seus limites.

1 Ou «em  que o pensar está expresso».

Esta longa e difícil secção final da Verdade combina uma súmuía de 
Ioda a primeira parte do poema com uma derivação da perfeição da realidade 
a partir da sua determinação (largamente discutida nos versos 42-9, frequente
mente considerados —  como em K R  —  como apresentando uma linha de 
pensamento completamente distinta tanto dos versos 32-3 (usualmente tidos 
como parte de 298) como dos versos 34-41). Parménides começa por traçar 
nin breve esboço do seu principal argumento, de que o que é, se limitado ou 
determinado, não pode ser deficiente, e, se não é deficiente, não pode ser 
Imperfeito (32-3). Em seguida, conduz-nos de volta ao seu ponto de partida

se se tem um pensamento acerca de algum objecto de investigação, 
lorçii é cjue se pense em algo que é (34-6). É possível supor que se pode 
liimbém pensar em alguma coisn pura além do que já está a gerar-se. Mas a
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argumentação mostrou, que o que é existe completa e imutavelmente —  nunca 
está em vias de se gerar (36-8), Deste modo, expressões como «gera-se» e 
«muda-se» empregadas pelos mortais podem efectivamente referir-se (a des
peito das suas erradas intenções) apenas à realidade completa e imutável 
(38-41). Certamente, a partir do facto de que o que é é limitado ou determi
nado, pode-se inferir a sua perfeição (42-4). Pois a sua determinação exclui 
não precisamente a possibilidade de que esteja sujeito a gerar-se e a mudar-se, 
mas qualquer espécie de deficiência na sua realidade (44-9).

Uma vez mais somos postos perante uma escolha embaraçosa entre uma 
interpretação literal e uma interpretação metafórica de «limite». Uma vez 
mais, o que o argumento parece requerer é apenas alguma forma de determi
nação (cf. 296, 14-15). Uma vez mais, as conotações espaciais da palavra 
são difíceis de esquecer —  de facto, elas encontram-se gravadas na nossa 
atenção (N . B. o epíteto pumaton, «limite extremo»), E bem se pode ima
ginar Parménides a concluir que, se a realidade é, ao mesmo tempo, espa- 
cialmente extensa e determinada, ela deve ser limitada em extensão espacial. 
No fim de contas, devemos decidir-nos tanto por uma leitura literal como 
metafórica do termo.

A  busca do caminho «é » leva-nos, assim, a uma conclusão tão sur
preendente como o resultado de se ter em consideração o «não é». A  posição 
final de Parménides em 299 é, de facto, duplamente paradoxal. Não somente 
nega a coerência lógica de tudo em que se acredita acerca do mundo, mas, 
ao converter toda a realidade numa esfera finita, introduz uma noção, cuja 
coerência lógica deve, por sua vez, ser posta em dúvida >.

1 Será que não deve haver espaço realmente vazio para além dos limites da 
esfera, se têm de funcionar como limites? Esta objecção talvez nos convencesse de 
que Parménides podia não ter sustentado que a realidade era uma esfera, se não fosse
o facto de que o que nos leva a pensar que ele deve ter acreditado nisso, é a explora
ção, aparentemente acrítica, que faz da metáfora do limite (i.e. do que poderíamos 
considerar como sendo uma metáfora).

OPINIÕES DOS MORTAIS
(i) A posição das declaraçães de Parménides

300 Simplício in Phys. 30, 14 (continuação de 299, cf. in Phys. 146, 23) 

fiersÀ&cbv ôè cutò rãv vorjrãiv èni tà  aia&rjxà ó ITag/.isvíôrjÇ, rjxoi àjzò ô lrj- 
■âeíaç, d>ç avxóq iprpiv, èm ôóÇav, êv olç Xéyei 
(fr. 8, v. 50) êv x ã  aoi Jtaéco maròv Aóyov f]Ôè vórjfm

ãfMplç áXtjêsírjÇ ÔóÇaç ô’ <mò xovôe (Sçorelaç 
fiávdxxve xóo/uov èfMÒv ènècnv tbitixr/Ãàv âxava>v.
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300 Parménides faz a transição dos objectos da razão para os objectos 
dos sentidos, ou, como ele próprio declara, da verdade para a opinião, 
quando escreve: «Com isto dou por findo o meu discurso digno de fé 
e o meu pensamento acerca da verdade ; de ora avante aprende as crenças 
dos homens mortais, escutando a ordem enganadora das minhas palavras.»

As declarações da deusa não serão, sem dúvida, fidedignas, mas antes 
enganadoras, principalmente por apresentarem crenças que são em si mesmas 
totalmente confusas, como se estivessem em ordem (cf. 293). A  segunda metade 
do poema não descrevia ou analisava simplesmente opiniões correntes acerca 
do cosmos. Continha ela vima teogonia e uma cosmologia, ambas elaboradas 
c com reminiscências tanto de Hesíodo como de Anaximandro. O objectivo 
de Parménides é, como se verá, apresentar as opiniões dos mortais não como 
realmente são, mas como podiam ser na melhor das hipóteses. Mas tal facto 
torna a exposição enganadora num mais amplo sentido, por nos dar, com 
efeito, uma representação da realidade ilusoriamente plausível (embora não 
genuinamente convincente).

Para se compreender melhor a conexão entre a cosmologia de Parmé
nides e as opiniões dos mortais em geral, força é ter em conta os dois últimos 
versos de 301:1

301 Fr. 1, 28-32, Simplício de caelo 557, 25 (extraídos de 288)
XQsò) Ôé ae Ttávxa jiv&éaõm 

rifièv ’ AXrj&eúrjç evxvxXéoç ãrgsfièç 'Pjxoo 
■t() Tjòè pQOTœv ôóÇaç, rcãç o in  evi n ía tiç ãXrjfhjç.

àXX êfimji; teai ravxa juw&ycrEai, cbç rá ôoxovvxa 
XQyjv ôoMfUOÇ elvcu òià Jtavròç návxa Ttegãvra.

301 Convém que tudo aprendas, seja o ânimo inabalável da rotunda 
verdade, sejam as opiniões dos mortais, em que não há verdadeira con- 
tiança. Mas, mesmo assim, aprenderás isto também, como aquilo em 
que sc acredita deve sê-lo sem qualquer dúvida, fazendo passar todas 
us coisas através de tudo.

Os versos 31-2 são naturalmente interpretados como um estabelecimento 
dit condição sobre a qual se pode firmar a existência genuína dos objectos da
■ i i-nça mortal, isto é, que penetram totalmente todas as coisas. Esta condição 
ò intimamente aparentada com o requesito da Verdade, de que qualquer 
iiNMinto dc investigação existe completamente. O que Parménides considera 
lit Imo nos versos 31-2 não é a especificação que a deusa faz da condição, mas 
ii nua pretensão de que tal condição pode ser satisfeita por objectos da crença 
(In', mortttk Por consequência, a cosmologia da segunda parte do poema
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devia ser lida como uma reinterpretação do mundo em que acreditam os 
mortais, em termos que o explicam (de um modo falso, mas atractivo) 
como satisfazendo a condição de penetrabiíidade,

1 Texto, tradução e interpretação são discutíveis: veja-se Mourelatos, Route, 
cap. viu. O principal problema consiste no facto de os versos 31-2 tentarem, segundo 
parece, salvar o crédito das opiniões dos mortais, em flagrante contradição com a 
asserção do verso 30, de que não há verdade nessas opiniões. A  solução está em 
ler o conteúdo dos ensinamentos dos versos 31-2 como uma mentira, tal como cer
tamente é explicitamente apresentada em 300 (cf. Hesíodo Teog. 26-7, modelo 
de 301).

(ii) Luz e noite

302 Fr. 8, 53-61, Simplício irt Phys. 38, 28 (continuação de 300)

fiOQtpàç yò.Q xaxé&evxo òvo yvá/Miç òvo[iá£eiv,
xcõv jiínv ov xq&óv èanv — èv q> nejeAavqiiêvoi elalv —

55 xàvxía ô1 èxgtvavro ôéjuaç xal arj/mx’ Mfc.vjo
%G>Qiç à r í âAArjAcov, Tfj fjLSV cpXoyòç alftégiov tt.vo,
Ifjuov ov, jxéy èXacpQÓv, kúvr tò návroae tcovtóp, 
r ã  i ’ êtéQcp fif) rcovxóv' âràç xãxeivo x a t’ avxò 
xàvxía viux ãôafj, nvxivòv Òé/xaç èfxflQV&éç te.

60 róv aoi èyàt âiáxoojuov èoixóxa návxa (pctxíÇm,
ojç ov ur) Ttoxé r íç  ae fiporãv yvá/irj nags Acurar].

303 Fr. 9, Simplício in Phys. 180, 8
avxàq ètieiòt] návxa (páoç xai vv£ óvójuaaxai 
xai rà  xaxà acperégaç òvvá/ueiç èni xotai xe xai xolç, 
nãv nAéov èarív ouov <páeoç xai vvxróç àçpávtov, 
iacov àurpoxéfmv, èrceí ovôexégq) ftêra /irjõév.

302 Pois decidiram dar nome a duas formas, das quais não precisavam 
de nomear mais do que uma 1 —  foi esse o seu erro —  e distinguiram-nas 
como opostas na aparência e atribuiram-lhes marcas diferentes uma da 
outra —  a uma a chama etérea do fogo, brando e muito leve, em todas as 
direcções idêntico a si mesmo, mas não idêntico ao outro; e esse outro é 
também em si mesmo precisamente o contrário, noite escura, denso na 
aparência e pesado. A  total ordenação disto eu ta anuncio, como se afi
gura ajustada, pois assim nenhum pensamento dos mortais alguma vez 
te há-de transviar.

303 Mas, como tudo recebeu o nome de luz e de noite, e tis coisas 
lhes foi dado este ou aquele, segundo os seus poderes, tudo está, a uni
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tempo, repleto de luz e de noite sombria, ambas iguais, visto nenhuma 
delas ter qualquer quinhão de nada.

1 Alternativamente: (a) «não nomear uma» (sc. embora a outra esteja cor
recta); o réu é assim identificado com a noite, segundo o parecer (erróneo; veja-se 303) 
de Aristóteles, segundo o qual Parménides «agrupa o quente com o que é e o  outro 
com o que não é »  (M et. 986 b 31), ou com o não-ser (sugestão por demais engenhosa). 
(/>) «não nomear apenas uma»; interpretação de K R , na senda de Simplício; mas 
os mortais em geraf evitam este erro —  o seu discurso está cheio de expressões con
trárias, como 302 obviamente reconhece. Veja-se ainda e.g. A . A , Long in Furley 
and Allen (editores), Studies in Presocratic Philosophy II, 82-101, Mourelatos, Route, 
80-7, D. J. Furley in Exegesis and Argument, ed. E. N . Lee et ai. (Phronesis Supp. 
Vol. I), 1-15.

Os fragmentos de 302-3 adiantam a hipótese específica, mediante a qual 
Parménides procura salvar as opiniões dos mortais por todos os meios ao seu 
nlcance. Pretende ele que tais opiniões assentam nos alicerces de uma crença 
oin duas formas sensíveis, básicas e mutuamente irredutíveis, às quais é indi
vidualmente atribuído algo semelhante à determinação exigida a assuntos de 
investigação sobre a Verdade, e que juntas satisfazem a condição requerida 
nu 301, 31-2, a saber, que penetram toda a realidade. Às demais coisas trata-as 
rlc simplesmente como manifestações de luz ou de noite (ou, provavelmente, 
dc ambas), e caracteriza-as com poderes específicos, associados a uma ou 
outra forma.

A  ficção de uma decisão arbitrária para apresentar os nomes «luz» e 
«noite» tem sido, por vezes, interpretada de modo pouco plausível como 
explicação de como pode haver um mundo do tipo em que acreditam os 
mortais. Mas tal ficção exprime antes, de um modo dramático, uma caracteri- 
ziiç&o epistemológica das suas crenças. As opiniões dos mortais não reflec
tem a descoberta da verdade objectiva; a única alternativa consiste em inter- 
prctá-las como produtos de convenções elaboradas pela mente humana.
1 )aqui se segue que nada do que diz respeito ao mundo pode explicar porque
6 que os mortais deviam ter tais convenções ou porque deviam conferir-lhes o 
conteúdo específico que lhes dão. Por conseguinte, a voga destas con venções 
mV pode ser explicada como devida a um fia i arbitrário.

Parménides foi, como é evidente, inteiramente sistemático no uso que fez
• Im luz e da noite para a explicação física, a julgar por 305-7, infra, e pelo 
IrNfcmunho de Plutarco (que também indica os principais tópicos anterior
mente discutidos; cf. fr. 11, Simpl. de caelo 559, 20):

104 1'lutarco adv. Colotem 1114b (D K  28 B 10) oç ye xal òiáxoafiov 
•n /latr/rm xal axor/ela juyvvç rò  Xa/mpòv xal axoxeivòv êx xovxmv tà  cpai- 
rii/tt i'n ndvza m l flwl xovtojv ánoxeAer xal yàg n epi yfjç eigrjxe noXkà xal
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negi ovgavov xai fjXíav xai oeXijvjjç m i yéveaiv àv&gd)7cmv àçnjytjrar xai 
oiòèv ãggrjrov mç ávr/g áp^atoç êv (pvmnXoyía m l  owftelç yga(pf)v lôíav, 
ovx âXXotgíav Ôtarpogcov tã>v xvgúov nagffxsv.

304 Parménides fez, de facto, uma ordenação, e ao juntar, como ele
mentos, o claro e o escuro, produz a partir deles e por seu intermédio 
todas as aparências sensíveis. N a  verdade, ele disse muitas coisas acerca 
da Terra, do céu, do Sol e da Lua, e conta pormenorizadamente a génese 
dos homens; e. como convém a um antigo filósofo da natureza, que 
compôs o seu próprio livro sem retalhar o de outrem, não deixou por dis
cutir nenhum dos tópicos importantes.

Se bem que Parménides não forneça uma justificação racional para a 
escolha da luz e da noite como princípios cosmológicos, é provável que 
estivesse consciente de que estava a seguir os versos 123 e ss. da Teogonia de 
Hesíodo (supra, 31), que foi certamente o modelo para o seu tratamento 
da origem do Amor (fr. 13; cf. 31, 116-22) e da Guerra e da Discórdia 
(Cícero de natura deorum I, 11, 28, D K  28 A 37; cf. Teog. 223-32).

(iii) Cosmologia

305 Fr. 10, Clemente Strom. v, 138

«a?? <55 al&SQÍav ts (pvatv rá  r  êv ai&égi návm  
mjjuara m l m&agãç evayéoç fjeXloio 
lapmáòoç 'êgy àlòrjXa m l ônjió&sv èí-syévovTO, 
êgy a Te xvxXconoç newrfl negíqjoira oeXrjvrjç 

5 m l (pvaiv, elòtfoeiç ôè xai ovgavòv áfi<piç êxovxa
êv&ev etpv re xai coç juv ãyova<a> ênéÔr/aev 5Aváyxr/ 
jitípa r e,%uv ãotQtov,

306 Fr. 12, Simplício in Phys. 39, 14 e 31, 13

aí yào areivóreoai (sc. OTStpávai) nXfjvtai nvgòç ãxgtjxoto. 
ai Ô’ êm ratç vvxróç, fierà ôè <pXoyòç terai alvo: 
êv Òè fiêam rovrwv Saípicov fj jiávra xvftsgvã’ 
üiávrcov yàg arvyegolo róxov xai idÇioç ào/Ri 

5 jiépmova’ ãgasvi ■&fjXv fuyfjv t o  t ’  êvavriov avriç
ãgaev êrjXvrégw.

307 Écio li, 7, 1 (D K  28 A 37) JJaQ/mildfjç atmpávaq eivai neginF.nXr.y- 
fiévaç èjraXXrjXovç, zr/v pièv êx rov àgaiov, t f]v ôè èx rov nvxvov' pitxràç òè 
ãXXaç êx qxoròç xai axórovç /israÇò rovra>v. xai tò  negtéxov òè náaaç re l- 
Xovç òíxrjv OTÊgeòv ■ôjtágxeiv, í<p’ (T) m>(xl)ôriQ are<pávr}, xai rr) fm aahm ov
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Hiitwv o tsq só v , n eqí S náhv TivQcàôr/ç ( sc . arecpávrf), rcõv òè an/i,juy&v rfjv  

/m tm tárrjV  âjiáaaiç < ãfry/jV>  re  xai <Cairíav >  xivtfaecDç xai yevéaecoç VTiáo- 
Xmv, 'íjvnva xai òaífj.ova xvfieQvfjrtv xai xXrjÒov%ov sTtovofiáÇei Atxrjv re 
mil ‘Aváyxrjv. xai rfjç [ièv yfjç ánóxQtoiv eivai, ròv àêga Ôui rrjv [Simorépav 
. riMi/ç èíjar/Mafiévra jiífojoiv, rov ôè u v q Ò ç  ãvoTzvatjv ròv fjfaov xai ròv yaÂa- 
ílav xtíxÁov. avjujuiyíj á’ e| ãfMpolv etvai rrjv asfajvrjvf rov r  áégoç xai rov 
■uiqóç. nEQiarávroç <f âvcorára) návroov rov aifréQoç v r í  avrã> rà nvgwòeç 
vnorayrjvai r o v ê ’ õtzsq xexkrixa[xev ovpavóv, vcp’ q> fjÔrj rà  nsQÍyeia.

305 E conhecerás a natureza do aither e todos os sinais [i.e. constelações] 
que nele há e as obras destruidoras do puro archote do Sol resplendente, 
c de onde eles se geraram; e ouvirás falar das obras errantes da Lua de 
olhos redondos e da sua natureza; e conhecerás também o céu circun
dante, de onde nasceu e como a Necessidade, que o rege, o acorrentou 
para conter os limites dos astros.
306 Os anéis de menor diâmetro estão cheios de fogo sem mistura, 
o os que lhes estão contíguos, de noite, mas com uma parcela de chama 
injectada no seu interior; e no meio deles encontra-se a deusa que dirige 
todas as coisas; pois é ela quem governa o odioso nascimento e a união 
de todas as coisas, ao impelir a fêmea a unir-se ao macho, e o macho, 
por sua vez, a unir-se inversamente à fêmea.
307 Parménides disse que havia anéis cercados uns pelos outros, com
postos, um do raro, o outro do denso; e que, entre eles, outros havia 
Ibrmados de luz e escuridão. O que os rodeia a todos como uma parede, 
nlirma ele, é sólido por natureza; por baixo há um anel de fogo; e o que 
está no centro de todos eles é igualmente sólido; e à sua volta há de novo 
um anel de fogo. A  parte mais central dos anéis misturados é a [causa pri
mária] do movimento edo nascimento de todos eles, e designa-a por deusa 
que tudo dirige, detentora das chaves, Justiça e Necessidade. O ar, 
diz ele, convertido em vapor devido à compressão mais forte da Terra, 
«.lesta está separado; o Sol é uma exalação de fogo, e o mesmo se passa 
com o círculo da Via Láctea. A  Lua é composta simultaneamente de ar e 
fogo. O aither, que tudo circunda, é a parte mais exterior; a seguir vem
0 anel de fogo, a que chamamos céu; e, por fim, vem a região da Terra.

O fragmento de 305 fazia, evidentemente, parte do preâmbulo à descri- 
çHii pormenorizada dos céus e nele ressoam numerosos ecos da Verdade, e.g. 
nu mdo fula do céu «circundante» (cf. 298, 31), dos «limites dos astros» 
l<! 26, 31; 299, 42, 49) e de como a «Necessidade pôs grilhetas» ao céu
(<1 /,*)(>, 14; 298, 30-1). Com tais reminiscências talvez Parménides pretenda
• hm* ' ii qtie, numa tentativa de salvar as opiniões dos mortais, as descri-
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ções do mundo, por eles inventadas, se devem aproximar o mais possível 
das empregadas na nossa descrição da verdadeira realidade.

Os exíguos testemunhos subsistentes do sistema astronómico de Par- 
ménides são tão breves (306) e tão obscuros (307), que é impossível recons
truir, com qualquer segurança, uma descrição coerente da sua extraordiná
ria teoria das «grinaldas» ou anéis Toda a construção assentava em formas 
básicas de luz e noite, como atesta ainda o verso memorável de Parménides, 
respeitante à luz que a Lua recebe por empréstimo:

308 Fr. 14, Plutarco adv. Colo tem 1116a

vvxTMpaèç jZeüI yalav àXojutvov áÀÀózgiov <pcüç

308 Uma luz alheia, que brilha de noite, errando em volta da terra.

A  teoria parece ter exercido uma influência surpreendente. Filolau 
(446-7, infra) seguia na esteira de Parménides ao colocar o fogo tanto na 
extremidade do universo como no seu centro, deslocando, assim, a Terra da 
posição que tradicionalmente lhe fora atribuída (mas é possível que a ideia de 
Parménides tivesse sido a de que o fogo estava no interior da Terra). Também 
Platão desenvolveu a sua própria versão do esquema, com a inclusão de 
uma divindade que a ele preside, no mito de Er da República (617-18). É pro
vável que Parménides, por seu lado, sofresse alguma influência da teoria dos 
anéis de Anaximandro (125-8), embora Hesíodo tivesse já  falado das «estre
las resplandecentes, de que o céu está engrinaldado» ( Teog. 282).

1 Sobre algumas tentativas de reconstrução dessa teoria, cf. K . Reinhardt,
Parmenides (Bonn, 1916) 10-32, H. Fränkel in Furley and Allen (eds.), Studies in
Presocratic Philosophy n, 22-5, J. S. Morrison, Journal o f  Hellenic Studies 75 (1955),
59-68, U. Hölscher, Parmenides: Vom Wesen des Seienden (Frankfurt am Main, 1969),
306-11.

A  postulação de uma divindade como causa primeira da mistura cosmo- 
gónica apoia-se no recurso à sua actuação na procriação animal (306, 4-6), 
que sabemos ser um dos tópicos desta parte do poema (cf. 304). Da embrio
logia de Parménides um só verso subsiste:

309 Fr. 1 7 ,  Galeno in Epid. vi, 48

ôeÇiteqoujiv fièv xoúqovç, Im olai òh xovpaç ...

309 À direita, rapazes, à esquerda, raparigas ...

O interesse de Parménides por estas questões foi, tulvoz, estimulado 
pela tradição médica de Crotona; a sua noção dn mistura dos opostos podo



ser comparada com a teoria sobre a saúde exposta por Alcméon (aproxi
madamente seu contemporâneo, como é provável):

MO Écio V, 30, 1 (D K  24 b4) ^AXxp/jlujv x fjç vy iE Íaç stvai a vvsxx ix fjv

i >)v 'iaovojÀÍav xwv òvváfiscov, vyoov, iqov , yivxQov, êeQ fiov, mxQ&õ, yXv- 

H íoç x a i tw v Xoim ov, rrjv ò’ èv a vxo íç  ' jiovafjy lnv  vóaov n o ir jx ix tfv  qrfroQO- 

n.Qiòv yàg êxaxégov fiowxQ%íav, x a i vóaov avfjm ínxsiv  d>ç juèv vçp’ ov v?re.o- 

jb X fj ‘&eg/j,órrjroç fj fvXQÓ xrjxoç, á ç  ôè è£ oõ  ô ià  Ti/.Ff&oç XQOipfjç fj evòeiav, 

ií>C ò’ èv o ic  fj < t i e q í  Diels> al/m fj u w X òv  fj èyxstpaXov. êyy ívea êa i ôè r o v ro iç  

' i o T f !  x ã x  tm v  êÇcoftev ah iã tv , vòáxw v jto m v  fj %<bQaç fj xóncav fj àváyxrjç fj 

rtTtv xovxo iç  naQanXrjaíwv. t f jv  d’ vy ís iav  xrjv m '/iii,etriov x ã v  jiokúv xgãaiv.

310 Alcméon afirma que o mantenedor da saúde é a «igualdade de 
direitos» dos poderes, do húmido e do seco, do frio e do quente, do 
amargo e do doce, e dos restantes, ao passo que a «monarquia» de um 
deles é a causa da doença; é que a monarquia dequalquer deles é destrutiva. 
A enfermidade sobrevêm directamente por excesso de calor ou de frio, 
indirectamente por excesso ou carência de nutrição; e o seu centro é o 
sangue ou a medula ou o cérebro. Ela surge por vezes nestes centros a 
partir de causas externas, de certas humidades ou do ambiente ou da 
fadiga ou do constrangimento ou de causas similares. A  saúde, por 
outro lado, é a mistura proporcionada das qualidades.

Não é claro, se a primeira causa divina de Parménides é algo mais que 
iitnu metáfora da mútua atracção exercida por formas opostas, se bem que não 
liiiju lugar para uma tal causa na ontologia de 302-3. O que é claro e impor- 
iMile na sua cosmogonia é a ideia geral de que a criação é o produto, não da 
ttopiiraç&o a partir de uma unidade original (como pensavam os Milésios), 
MlnN da interacção e harmonia dos poderes opostos. Esta ideia havia de ser
i i'l< muida por Empédocles e (numa forma manifestamente pitagórica) por
I llolnu.

( i v )  T eoria  do pensamento dos m orta is

I I I  Tcofrasto de sensu i  ss. (D K  28 A 46) jzeqí õ’ alafhjaeaiç ai jtièv tioX - 

lli/ mtl m&óÀov ôógai Ôv’ e ia ir o i fièv yàg xcji ôjioÍao noiovaiv, o i ôè rw  
tviivt l<i>, 1 lnQ[iEvíòr)ç fièv xai ’E/jmeôoxAfjç xai ÍJ/.ármv âfioUp, oi ôè 
litol ' \m£ayógav xai 'HqíjmXutov tíü  è v a v x í (3)  IlaQ/ievlÔijç j.ièv yàn 
rfJUi. wWrV átpÓQixev àXXò, [lávov ô t i ôvolv òvroiv axoi%eíoiv xaxà xò vjihq- 
ftA kkuv inxlv fj yvaxHç. èàv yàf> fcisQaÍQY) xò deojiòv fj xò \pv%QÓv, ãXXrtv 
ylvmrihu ri)v Ôidvoiav, fieXxUa ôè xal xa&aQcoxégav rfjv ôià xò D ea/ióv ov 

iMAfi xal ynvxrjv Òtta&aí rivoç avufiexQÍaç
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(Fr. 16) a>ç yào è x á a ro r  (ifr jo ív ) ê%ei xqãxnç pisXécov TioÁvjiXáyurojiv, 

rtb ç  v o o ; ãvdpconoim  naQ eaxrjxev r ò  yàg a v rò  

ê a n v  ÕjI eq rpoovÉei /jleXéwv qròoiç àvífftnm oia iv  

xa i Tidoiv xai n a v r í ' r ò  yào nXéov ê o r i vói]/na.

rò  yàg aia&ávnatfm xai rò  (pgovelv (bç ravrò Xéysr ôiò xai rfjv firqfirjv xai 
rrjv Xrj fhjv àjiò rovrcov yfawdw, <3(à rrjç xoáaemy áv ô’ iaát,<oai rfj Jióre-
gov êarai çpqovelv fj ov, xai ríç  r) òtáêecnç, ovòèv ê n  ôuóqixsv. ô ri ôè xai rã> 
êvavríco yjxffl avrò noiel ri)v auo&r]Giv, cpavepòv êv olç cprjcn ròv vexgòv <pa>ròç 
jxàv xai ,&eq[jLOV xai (pcovfjç ovx aia&ávtaílai òtà rrjv êxXeiipiv rov tcvqÓç, 
ipvxQov ôè xai aiMnrjç xai rojv èvavrúov aiadáveadat-. xai õkoç Ôè Ttãv rò Sv 
ê%eiv rivà yvãaiv.

311 A  maior parte das opiniões gerais acerca da sensação resume-se a 
duas: uns fazem-na provir do igual, outros do oposto. Parménides, Empé- 
docles e Platão dizem que é do igual, os seguidores de Anaxágoras e de 
Heraclito, do oposto... Parménides não deu uma definição clara, mas disse 
apenas que havia dois elementos e que o conhecimento depende do 
excesso de um ou de outro. O pensamento varia segundo a prevalência 
do quente ou do frio, mas o que é devido ao quente é melhor e mais puro; 
o que não quer dizer que não careça de um certo equilíbrio; pois, diz ele, 
«Assim como é, em qualquer momento, a mistura dos membros errantes, 
assim também está presente nos homens a mente; pois o que pensa é a 
mesma coisa, nomeadamente a substância dos seus membros, em todos e 
cada um dos homens; é que o que prepondera é o pensamento» 1 — pois 
considera a percepção e o pensamento como sendo a mesma coisa. 
Assim, também a memória e o esquecimento resultam destas causas, 
devido à mistura; mas nunca esclareceu se haverá ou não pensamento, 
no caso de estarem igualmente misturados, ou, se assim for, qual será
o seu carácter. Mas que considera a percepção como devida, também, 
ao oposto como tal, é o que resulta claro, quando afirma que um cadá
ver não tem percepção da luz, do calor ou do som, devido a ter carência 
de fogo, mas que se apercebe dos seus opostos, o frio, o silêncio e assim 
por diante. E acrescenta que, em geral, tudo o que existe possui um 
certo grau de conhecimento.

1 Ou: «porque o repleto é pensamento». A  tradução e interpretação de todo 
este fragmento são objecto de grande discussão. Veja-se e.g, Guthrie, H G P  n, 67-9 
para o que diz respeito à discussão e às referências à literatura dos estudiosos deste 
tema.

O fragmento 16 adquire uma maior objectividade, se interpretado como um 
comentário final e de despedida sobre a opiniSo dos inorlnis. Na Verdade,
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o pensamento genuíno identificava-se, em certo sentido, com o ser que é o seu 
objecto. Mas a opinião dos mortais é uma mera invenção da mente humana, 
não determinada pela realidade. Os pensamentos dos mortais são agora 
rcdutivamente «explicados» em termos das próprias formas por eles inventa
das, como funções das proporções de luz e noite existentes no corpo humano.

< ONCLUSÃO

.112 Fr. 19, Simplício de caelo 558, 8

ovro j xo i x a rà  Ôógav Ü<pv xáôe x a i vvv sam

x a l f te x é jis it ’ á n ò  ro vô e  xeXevxtjaowxi xgaqiÉvxa' 

xo lç  6’ Svofi ãv&Q(onoi Kaxé^evx’ èniarjftov éxá a tq j.

113 Fr. 4, Clemente Strom, v, 15, 5

kevooe <Y ü/moç àneóvxa  vóq j jta geóvra  pefiaUoç'

o i  yào ôiTioXfiri^si xò  èòv xov èóvxoç êyeaDu.i 

o õ re  (jx iÔ váfievov jcávxfj návxw ç xaxà x óo fiov  

aõxe avvtaxájiF.vov.

312 Deste modo, segundo a crença, estas coisas se criaram e agora
existem, e, uma vez atingida a maturidade, chegarão ao seu termo depois
disto no futuro; e a elas os homens puseram um nome para as distinguir 
uma por uma.
313 Mas olha para as coisas que, apesar de distantes, estão firmemente 
presentes ao teu espírito; pois não separarás o que é da sua ligação 
com o que é, nem dispersando-se, de qualquer modo por toda a parte, 
cm ordem [i.e. ordem cósmica], nem reunindo-se.

I possível que a deusa tenha concluído a sua exposição do conteúdo 
«In* opiniões dos mortais (aperfeiçoada em 312) com a obscura exortação 
i1< 113 para contemplar a verdade. O motivo que teria levado Parménides
ii im luir no poema esta elaborada exposição continua a ser um mistério: 
.1 dcuHU procura salvar os fenómenos na medida do possível, mas sabe e diz- 
ihu t|uc tal projecto é impossível. Talvez Parménides não tenha sido sim- 

lilrxrncnte capaz de resistir à oportunidade de exprimir a versatilidade que 
llio nu proporcionada pela ideia de «dizer muitas falsidades com aparên-
■ i*i dr verdade, e de proclamar verdades, quando o desejarmos» (Hesíodo 
h w ,  27-8).



CAPÍTULO  IX  

ZENÃO DE ELEIA

D ATA  E V ID A

O testemunho mais fidedigno para datar a vida de Zenão é aquele 
mesmo passo do Parménides de Platão (286) que foi utilizado para deter
minar a data de Parménides. Com base nesse testemunho, Zenão, segando 
parece, nasceu por volta de 490-485 a.C. Uma vez mais, a data fornecida 
por Apolodoro para o floru it de Zenão, a saber 464-461 (Dióg. L. ix, 
29 — D K  29 a 1: texto infelizmente com lacunas), está em desacordo com 
esta; mas já vimos que a sua datação dos Eleatas depende unicamente da 
data da fundação de Eleia. Contudo, é possível que ele casualmente nos 
dê uma data apenas uns cinco anos posterior para o livro de Zenão, se 
(como se diz em 314) ele o escreveu, de facto, na juventude.

Pouco se sabe da vida de Zenão. Diógenes Laércio informa-nos 
(ix, 28, D K  29 A i : um passo aparentemente destinado a contradizer a his
tória referida em 286) que ele amou Eleia, «mal-grado a sua insignificância 
e de apenas ser capaz de criar homens para serem virtuosos, de preferência 
à arrogância de Atenas», que não visitou, já que passou toda a vida na sua 
cidade natal. No único contexto em que o seu nome ocorre repetidamente 
sozinho —  a história de ter participado numa conspiração contra um tirano 
e da coragem de que deu provas ao ser torturado (veja-se D K  29 A 1, 2, 6, 7, 
8 e 9) —  há tamanha discrepância de pormenores, que impossível se torna 
reconstituir os factos.

O L IV R O  DE ZEN ÃO

314 Platão Parménides 127 d-128 a Tàv aüv Zoy/jmvrj áxovoavza náXiv re 
xeXevoai r rjv nrxhrrjv vnó&eaiv rov tzqó tov  Xóyov âvayvcóvai, xai âvayvcoo- 
&síarjç, riãjç, <pávai, c5 Zrfvcov, rovro Xéyeiç; ei noXXá èari rà  òvra, coç ãga 
ôel a irà  <5fio  tá te  eivou xai âvófioia, rovro ôè fri) àòvvarov ovre yàg rà âv<> 
fio ia  ofi,oia ovrc rà o fw ia  ãváfioia olóv re elvcu; ov% oilrco Xéyeiç;

Ovro), (pávai ròv Zrjvojva.
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Ovxovv ei âÔvvaxov xá xe àvá/ioia ô/ioia elvcu xal xà oiioia ãvóuoia, 
âÔvvaxov Ò rj xaí jioAAà eivai; et yàg tc o / .J à  eirj, Tiáxsyoi ãv rà âôvvaxa. ãga 
rovxó èaxiv 8 jiov),ovxaí aov oi Aóyoi, ovx c'Mo xt fj òtauáyw&at ixngà návxa 
rà Asyójueva é ç  ov noXXá èati; xal xovxov avxov oiei aoi xexur/niov shai 
ênoaxov xcõv Xóycov, more xat rjyfj xooavxa xf.x/j.rjnia naqéyea&ai, õaovaneg 
Ãóyovç yêyparfaç, â ç  ovx êaxi tio AM ; ovxco Mysiç, fj syà> ovx  ôq&w ç xaxa- 
uavüávco;

Ovx, âXXá, (pávcu xòv Zfjvcúva, xaAcõç ovvfjxaç oXov xò ynájiuo. o fíov- 
Aerai.

314 Assim que Sócrates isto ouviu [íc. a leitura que Zenão fizera do seu 
livro], pediu-lhe que lesse de novo a primeira hipótese do primeiro argu
mento. Após a leitura, disse: «Que pretendes dizer com isto, Zenão? Se as 
coisas que existem são muitas, nesse caso força é que sejam semelhantes 
e dissemelhantes, o que é impossível —  pois nem o que é dissemelhante 
pode ser semelhante, nem o que é semelhante, dissemelhante. Não é 
isto o que dizes?» —  «Assim é,» respondeu Zenão. —  «Logo, se é 
impossível que o que é dissemelhante possa ser semelhante e o que é 
semelhante, dissemelhante, é também impossível que haja muitas coisas? 
Pois, se houvesse muitas coisas, estariam sujeitas a impossibilidades. 
É esta a finalidade dos teus argumentos —  rebater precisamente tudo
o que comummente se diz, que não há muitas coisas? E consideras tu 
cada um dos teus argumentos como prova desta mesma conclusão, 
de modo que, efectivamente, acreditas que aduzes tantas provas, de 
que não há muitas coisas, como os argumentos que escreveste? É isto
o que dizes, ou não te estou eu a compreender correctamente?» —  «Não,»  
respondeu Zenão, «compreendeste lindamente a intenção de todo o 
tratado.»

O tratado descrito por Platão tem sido frequentemente considerado 
como a única produção literária de Zenão: uma lista de títulos conservada 
pela Suda (D K  29 A 2) não inspira crédito algum. As opiniões divergem 
sobre a sua forma e plano, embora ninguém duvide de que o livro era um 
quebra-cabeças filosófico de um engenho surpreendente. Natural é inferir 
de 314 (veja-se também 315-16) que constava simplesmente de uma colecção 
de argumentos, cada um dos quais atacava explicitamente a tese de que 
há muitas coisas, mediante a extracção de consequências contraditórias 
dela derivadas. Mas esta inferência é posta em causa pelas notícias, que 
nos chegaram, dos argumentos de Zenão, as quais os não apresentam, nem 
como antinomias, nem como explicitamente dirigidas contra a hipótese de 
que há muitas coisas, nomeadamente as referências de Aristóteles a respeito 
dos famosos paradoxos do movimonto (317-26, infra). I*i possível que u
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dificuldade se encontre em um dos três aspectos seguintes, (a) A  forma do 
livro, a que é feita referência em 314, era taf como acima foi descrita. Mas 
Zenão escreveu pelo menos um outro livro, que incluía os paradoxos do 
movimento, da semente do milhete (Aristóteles Fís. 250 a 19 e ss., D K  29 a 29), 
do lugar (Aristóteles Fís. 210 b 22 e ss., 209 a 23 e ss., D K  29 A 24), e sem 
dúvida outros mais. (b) Zenão escreveu apenas um livro, mas as suposi
ções que fazemos a respeito da sua forma devem estar erradas. Talvez nele 
sc incluíssem argumentos, cujo objectivo explícito era não a pluralidade, 
mas o movimento. Talvez nem todos os argumentos nele contidos fossem 
untinomias, mas outras formas de reductio ad absurdum. Platão ou deturpa 
u forma do livro ou então fornece, não uma descrição dos seus argumentos, 
mas uma interpretação (provavelmente errada) dos seus objectivos subja
centes, se bem que nem sempre explícitos, (c ) Havia um único tratado de 
Zenão, cujos argumentos eram, na sua totalidade, antinomias explícitas da 
pluralidade. Os demais paradoxos mencionados em (a) tomaram original
mente esta forma. Por exemplo, o paradoxo de Aquiles (322) destinava-se, 
lulvez, a provar que, se há muitas coisas, cada uma delas deve ser simulta
neamente mais rápida e mais lenta que as outras (note-se a redacção da 
noticia dada por Aristóteles, a qual sugere que as pitorescas figuras de Aquiles 
r da tartaruga talvez não pertençam à formulação do argumento aduzido 
por Zenão).

Desconhecemos qual foi o princípio de organização seguido por Zenão 
no ordenar os argumentos no livro ou livros que escreveu, a despeito das 
Iciüativas modernas para descortinar uma estrutura arquitectónica no seu 
desenvolvimento, ou, em todo o caso, uma estratégia global. Segundo uma 
'.ugestão muito divulgada (aceita por KR), os quatro paradoxos do movi
mento, discutidos por Aristóteles, formavam dois pares: um (o Estádio e 
Aquiles) supunha que espaço e tempo são infinitamente divisíveis, o outro 
(ii Seta e as Fileiras em Movimento) que eles consistem de mínimos indi- 
viNÍveis; e, em cada par, um dos argumentos reduzia ao absurdo a ideia do 
movimento do corpo, considerado em si mesmo, o outro, a ideia do seu 
movimento considerado em relação ao movimento de um outro corpo.
I Jm esquema mais elaborado e ambicioso, baseado tanto nas citações 315-16, 
oomo nas 318-26, foi publicado, aproximadamente pela mesma altura, por 
(J. E. L. Owen (vejam-se Studies in Presocratic Philosophy li, 143-65). Tais 
rHqucmas são, indubitavelmente, atraentes, mas nenhum deles tem o apoio 
do qualquer antigo testemunho, nem conseguiu, resistir a um exame crítico; 
cm particular, a sugestão de que alguns dos paradoxos do movimento supõem 
quo espaço e tempo não são infinitamente divisíveis tem encontrado fortís- 
Minn oposição (veja-se e.g. D. J. Furley, Two Studies in the Greek Atomists 

(Piinccton, 1967), 71-5).
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AS AN T IN O M IA S  SUBSISTENTES

315 Fr. 3, Simplício in Phys. 140, 28 náfav yàg ôeixvvç, Sn  ei jiokh í 
èart, rà avxà TceTtegaafiéva êarl xal ãnsiga, ygátpsi ravra xarà Aê£iv o Zrjvojv

's i TtoÂká èctnv, áváyxrj roaavra sívou Soa êarl xal ovte jcAeíova avrcáv 
oi'Te èXáxxova. si ôè roaavrá èanv Saa êarí, Ttenegaoftéva âv èifq.

rel noXXá èanv, âbieiga rà  õvra èarív âel yàg Srega fieraçv rã v  õvtojv 
èart, xal txâXw êxsívcov Í tequ. fieraÇv. xal oSrcoç ãneiga rà  õvra êarí.’

315 Ao demonstrar, uma vez mais, que, se há muitas coisas, estas 
mesmas são limitadas e ilimitadas, Zenão escreve textualmente o seguinte: 

«Se há muitas coisas, força é que elas sejam tantas quantas existem, 
e nem mais nem menos do que estas. Mas se são tantas quantas exis
tem, terão de ser limitadas.

«Se há muitas coisas, são ilimitadas as coisas existentes; pois há 
sempre outras entre as coisas que existem, e de novo outras no meio 
delas. E assim as coisas que existem são ilimitadas.»

O passo 315 é o único fragmento de Zenão inquestionavelmente autên
tico e que chegou até nós intacto. O quebra-cabeças por ele proposto tem 
sido por vezes considerado insuficientemente enigmático. Mas cada mem
bro do argumento tem força suficiente para nos causar uma certa perturba
ção. O segundo, por exemplo, suscita, provavelmente, o pensamento de que 
qualquer dos dois membros de um conjunto deve estar separado por alguma 
coisa, se têm de ser duas coisas e não apenas uma. A  isto é possível objec
tar-se que o princípio que estabelece é válido, só se for aplicado a conjuntos 

densamente ordenados, tais como séries de pontos. Mas Zenão podia bem 
não se sentir abalado pela objecção, a menos que conseguíssemos convencê-lo 
das condições alternativas de descontinuidade para objectos tridimensionais, 
e de lhe demonstrar porquê e como eles diferem das condições de desconti
nuidade para o caso dos pontos. E seremos incapazes de encontrar respostas 
válidas para essas perguntas, até termos embarcado precisamente no género 
de reflexão filosófica acerca do que faz com que uma coisa seja única e não 
muitas, reflexão essa que o passo 315 se destina a provocar em nós.

316 Frr. 2 e 1, Simplício in Phys. 139, 9 e 140, 34 (á) êv ôfj rovrto òelx- 
vvatv, Sn  ov fiqre /téye&oç /jtfre ná^oç fj,rjre õyxoç urf&síc, èanv, ovò' áv 
eirj rovro, ' ei yàg akXm ovn, <pr)aí, ngoayèvoiro, ovôèv âv /lieTÇov non/aurv 
fieyé&ovç yàg /irjòevòç õvroç, ngoayevofiévov Òé, ovôèv olóv xe eis fiéyeOaç 
ènlôovvai. xal oflrcoç ãv fjòrj rò ngooyivó/ievov oÜÔèv eh), el r5<? Anoyivo/iévov 
rà êregov fj,r/òèv üAarrov ía n  /w/fiè ati ngoayivo/iévov tiv^yatvnu, âfjÂov fht
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xò nQOCtyevófj.evov oèôèv r/v <yòòè xò ânoyevó/usvov.’ xai xavxa ovyí xò êv 
tivtaomv 6 Zr/vmv Xéyst, à/.X oxi fiéyeêoç e%et êxaaxov xwv noXXcõv xai 
ànelgoov 1 xw jzpó xov lafifiavoiiévm) âr.l t i  eivai Òià xfjv stí àneiQOV xofiijv 
fi ôeíxvvai jzQoôeíÇaç, õxi ovòèv ê%ei /Ltêysfioç èx xov 2 êxaaxov x&v noXXtóv 
hwxã> xavròv eivai xai êv.

1 âjiEÍQwv mss.; aneiQov H. Frànkel.

2 êx t o v  transposuit post no/J.còv Frãnkel,

(h) ro ôè xarà /iéye&oç (sc. õjieipov êôeitjs) ttqótsqov xarà xi]v avxfjv
i iiyelQYjGiv. npoÔeíÇac yàg õxi eí urj ê%oi juéye&oç xò õv, ovò’ âv sbj, 
ináyci "st ôè iaxiv, àváyxrj êxaaxov uéyedóç xi ê%eiv xai itá%o<; xai âné- 
Kiiv avxov xò êxsoov <mò xov éxéoov. xai tcsqI xov nQOvyovxoç ó avxòç Âdyo:. 
‘tal yàg êxelvo ê$et [lêys^oç xai TtQoéÇei aiixov xi, opmov ôi) xovxo âna£ xe 
lijtriv  xai âei Xéyeiv ovòèv yáo avxov xoiovxov Eoyaxov êaxai ovxs êtegov 

Srbqov ovx êaxai, oüxooç el TtoXXá èaxiv, ãváyxr) avxà iMXoá xe eivai 
Wtl fieyáXa' fiixoà fièv &axe fii) ê%eiv /j.éyefioç, fjieyáXa Ôè &axs aneiga eivai.’

316 (a) Neste argumento [íc . que prova que uma grande quantidade 
<5 simultaneamente grande e pequena] demonstra ele que o que não tem 
nem grandeza, nem solidez, nem massa não poderia sequer existir. 
«Pois,» afirma Zenão, «se se acrescentasse a qualquer outra coisa exis
tente, isso não o tornaria maior; porquanto, se não tivesse grandeza, 
mas fosse acrescentado, ele [jc. o que se acrescentou] não podia aumen- 
lur de grandeza, E assim, o que se acrescentou não seria, de facto, nada. 
Se, quando é retirado, a outra coisa não fica mais pequena, e, por outro 
lado, quando é acrescentada, não aumenta, é evidente que nem o que 
se acrescentou nem o que se tirou eram coisa alguma.» Zenão faz estas 
afirmações, não com o intuito de abolir o Uno, mas porque cada uma 
das muitas coisas infinitas tem grandeza, visto que há sempre algo 
diante daquilo que se tira, devido à divisão infinita; e é isto o que ele 
demonstra, depois de ter provado que não tem grandeza, pois cada 
um dos muitos é o mesmo que ele próprio e um só.

(b) A  ilimitação em grandeza demonstrou-a ele antes [sc. de 315] 
pelo mesmo processo de argumentação. Pois, tendo provado, em pri
meiro lugar [veja-se (a) supra\ que, se o que existe não tivesse grandeza, 
ni-m sequer existiria, ele prossegue: «Mas se existe, necessário se torna 
que cada um tenha uma certa grandeza e espessura, e que cada uma 
dns suas partes esteja afastada da outra. E a mesma argumentação 
só pode fazer acerca da parte que está em frente; pois também ela terá 
líi undcza o uma parte dela ficará em frente. Certamente que o mesmo 

di/,er isto uma vez c continuar sempre a repeti-lo; é que nenhuma
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das suas partes será a última, nem deixará de haver uma parte em rela
ção a outra. —  Assim, se há grande número de coisas, necessário é que 
elas sejam simultaneamente pequenas e grandes; pequenas, a ponto de 
não terem grandeza; grandes, a ponto de serem ilimitadas.» ,

Ao citar somente partes da complicada antinomia de Zenão, Simplício 
tinha em mente demonstrar os pontos que, incidentalmente, discute no seu 
comentário à Física de Aristóteles. Contudo, o que diz acerca da sua estru
tura, é bastante para que possamos reconstituí-la com uma certa segurança.

No primeiro membro da antinomia, Zenão tentava provar que, se há 
muitas coisas, elas são de uma tal pequenez, que acabam por não ter qual
quer grandeza. Nada subsiste dessa prova. Tudo o que possuímos é a garan
tia de Simplício (no final de 3X6 (a)) de que Zenão inferia a conclusão a 
partir da premissa de que cada membro de uma pluralidade deve ser o 
mesmo que ele próprio e uno —  e assim (podemos nós supor) não pode 
ter as partes necessárias à grandeza (cf. a argumentação de Melisso em 538). 
A  primeira secção subsistente do argumento vinha depois (316 (a)). 
Apontava ela a inaceitabilidade da conclusão do primeiro membro e pre
parava o caminho para o segando: se alguma coisa não tem grandeza, então 
não existe em absoluto —  o que contradiz a suposição original de que há 
muitas coisas.

O trecho 316 (b) conserva o segundo membro, que parte da suposição 
de que, se há muitas coisas, cada uma delas deve ter grandeza. O grego 
do argumento do retorno, que vem a seguir, é obscuro, e não se sabe ao 
certo, como é que Zenão pensava poder inferir a conclusão de que algo que 
tem grandeza deve ter um tamanho infinito. Provavelmente, ele acreditou 
que o argumento o autorizava a sustentar (1) que qualquer grandeza tem 
um número infinito de partes; deduziu (2) que a soma de um número infinito 
de partes de grandeza positiva era em si mesma infinita; e, assim, concluiu 
(3) que a grandeza de qualquer membro de uma pluralidade é infinito. 
A  conclusão é absurda, como o era a do primeiro membro da antinomia, 
que, por consequência, não é precisamente uma antinomia, mas um dilema.

«Evidentemente,» diz J. Barnes, «o  argumento não tem bases sólidas; 
e não tem encontrado sérios defensores [jc. nos tempos modernos]. Contudo, 
os seus oponentes não se entendem, e não há acordo sobre onde se devem 
encontrar as falhas» ( The Presocratic Philosophers i, 244). A  semelhança 
do passo 315, assim também, mas com mais ênfase no presente caso, é ver
dade que um diagnóstico requere um profundo e clarividente envolvimento 
com os problemas filosóficos do infinito. Consequentemente, uma tentativa 
apressada para localizar um ‘erro’ em Zenão não poderia constituir uma 
resposta frutuosa ao paradoxo, nem seria provável que fosse muito convin
cente. Mas talvez valha a pena notar que (2) não é irrestritumcntc vcrdudciro.
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c que é falso para séries infinitas que convirjam para zero (como lj%, 1/4, 1/8, .. .)• 
É provável que Zenão estivesse a pensar em tais séries em 316 (b); mas a 
sua argumentação podia ser facilmente reformulada de modo a originar 
uma série, das que (2) é verdadeiro, e.g. uma série que resulta em partes 
ile igual tamanho. A  nossa atenção crítica dirige-se melhor para (1), e para
ii sua pretensão (que nós agora exprimimos com enganosa precisão) de que, 
nc uma grandeza é infinitamente divisível, é porque deve possuir um con
junto de partes que contém membros infinitamente numerosos.

O objectivo de Zenão em 316 é a tese de que há muitas coisas. Con- 
ludo, não serão os seus argumentos igualmente eficazes contra a concepção 
parmenidiana da realidade? É que Parménides supôs que a realidade era 
1100 apenas unitária, senão também extensa: o que o torna manifestamente 
vulnerável a cada membro da antinomia. Tem-se dito, em defesa de Parmé- 
nidcs, que Zenão imaginou a divisibilidade infinita como uma consequência 
uflo apenas da extensão (fiéyeftoç), mas também da solidez (ná%aç) ou massa 
(flyxoç). Mas a sua argumentação assume clara e correctamente que a sim
ples extensão é suficiente para gerar o regresso. Tem-se afirmado que o 
monismo eleático nega extensão à realidade. Mas tal afirmação afigura-se-nos 
mlciramente falsa. Difícil é resistir à conclusão de que 316 abala de facto 
Ou ulicerces da Verdade de Parménides, e que Zenão estava plenamente
i ftnscio disso. Talvez lhe tivesse agradado pensar que o senso comum e a 
metafísica parmenidiana podiam ser postas em embaraços, usando precisa
mente as mesmas manobras dialécticas.

OS PARADOXOS DO M O VIM E N TO

(17 Aristóteles FIs. Z  9, 239 b 9 (D K  29 a 25) xéxxaqsç ò’ elaív ol 
Àilytit TiFQi mvtjascoç Zrjvcovoç oi naoéyo vxeç xàç ôvaxoAíaç xoíç Movaiv.

117 Quatro são os argumentos de Zenão sobre o movimento, qiu 
niusam tais dificuldades aos que tentam solucionar os problem,c. qm 
eles apresentam.

l ite grupo particular de paradoxos tinha, evidentemente, alcuitçudu, 
i,i no tempo de Aristóteles, a notoriedade de que ainda hoje gozam c fórum 
ipeonheoidos como um conjunto distinto de quebra-cabeças, se bem que 
uno saibamos, se o próprio Zenão tenha tido a intenção de que eles fossem
i imoderados como tal. A  nossa descrição não é mais do que uma tentativa 
puni expor a estrutura de cada um deles e bem assim os seus aspectos mais 
nilirnlcs, Paru uma mais ampla exploração filosófica, remetemos o leitor
I hi ui ti Bibliografia Selectiva.
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(i) O  estádio

318 Aristóteles Fís. Z  9, 239 b 11 (D K  29 a 25: continuação de 317)
. . .  7tQcõroç fièv ó JzsQi xov fitj mvsTctdai Ôià xò  n g ó re o o v  etç xò  fjpiav òéiv 
àfpixéoftai xò (pegó/ievov rj Ttoòç  rò réX oç ...

319 Aristóteles Tópicos ©8, 160 b 7 (D K  29 a 25) noXAovç yàg Aóyovç e%o- 
jXEv êvavxlovç ráiç ôóÇaiç, xa&àuieQ Zrjvwvoç, Sxt ovx êvÔéxerai xivéto&ai 
ovòÉ xò axáÒiov òieAftelv,

320 Aristóteles Fís. Z  2, 233 a 21 (D K  29 a 25) òtò xai ô Zrjvcovoç Aóyoç 
yEvÔoç Xa/ißävei xò u>) h'òè%mdw, xà ãneiga ÔisAftéiv fj ãrpaa&at x&v âneí- 
Qcov xafl’ êxaaxov èv nsnsgacffiévoj %qóvq>. ôixcõç yàg Aéysxai xai xò (jurjxoç. 
xai o xqóvoç ãneiQov, xai ôAmç nãv xò avvexéç, rjxoc xaxà ôiaígeatv fj totç 
f.ayáxoiç. xújv fj,èv otiv xaxà tiooòv ãneÍQCov ovx êvõéxexat ãymr&ai èv tzetie- 
Qaofiêvm XQOVW, tcõv ôè xaxà ôiaígeoiv êvÔéxsxar xal yàg avxòç ó %góvoç 
ovxcoç ãneiQoç. maxe èv xm ãneiga) xai o ix  èv tá3 7ts7iegaa/j,évq> avfißaivei 
ôtiévai xò aneigov, xal ãnxecr&ai xwv àjietgcov xolç àjtsÍQOiç, ov xotç Ttene- 
gcur/iévoiç.

318 ... O primeiro argumento sustenta a não-existência do movimento 
com base no princípio de que aquilo que está em movimento deve che
gar ao meio do caminho antes de chegar à meta final ...
319 Pois muitos argumentos temos nós que são contrários à opinião 
comummente aceite, tal como o de Zenão, segundo o qual o movimento 
é impossível e que se não pode percorrer o estádio.
320 Por isso, também o argumento de Zenão parte de um falso pres
suposto, ao afirmar que é impossível para uma coisa percorrer coisas 
infinitas ou entrar em contacto individualmente com elas num tempo 
finito. Pois, dois sentidos há, em que comprimento e tempo e, em geral, 
tudo o que é continuo são designados ‘infinito’ : são assim chamados ou 
pelo que toca à divisibilidade ou pelo que se refere às suas extremidades. 
Assim, enquanto uma coisa não pode entrar em contacto, num tempo 
finito, com coisas quantitativamente infinitas, pode entrar em contacto 
com coisas infinitas no tocante à divisibilidade: pois também o próprio 
tempo é, neste sentido, infinito; e assim achamos que o tempo ocupado 
a percorrer o infinito não é finito mas infinito, e o contacto com os 
infinitos é feito em tempos numericamente não finitos, mas infinitos.

A  exposição aristotélica deste quebra-cabeças (conhecido, algumas vezes, 
por Dicotomia) é breve e extremamente alusiva: pouco claro é ainda, se a 
missão do corredor no estádio é alcançar o ponto médio antes do ponto médio
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da corrida (e depois o ponto médio antes deste, etc.) ou, antes, o ponto 
médio depois do ponto médio (etc.). Contudo, é-nos possível extrair a seguinte 
argumentação:

(1) Para alcançar a meta, um corredor deve atingir um número infinito 

de pontos ordenados na sequência 1/í , 1U , Vg> ...
(2) É impossível alcançar um número infinito de pontos num tempo 

finito.
Portanto,

(3) o corredor não pode alcançar a meta.

Aristóteles crê que podemos opor-nos facilmente à absurda conclusão 
<lc (3) com a rejeição de (2): um tempo finito é infinitamente divisível, e um 
Irrupo infinitamente divisível é suficiente para o corredor percorrer uma dis-
I Ui teia infinitamente divisível e alcançar os pontos que assinalam as suas 
divisões.

121 Aristóteles Fís. 6* 8, 263 a 15-18, b 3-9 àXK avrrj tf 'Avaiç tiqòç uèv 
nuiir&vra ínavôjç t%ei (fiQioxãxo yào el êv neneQoafiévcp êbteiQa èvôé%ev(u 
/llr£nMeív tf âgiê/Lirjaui), n^òç Ôè rò ngãyna xai rtfv âAtf&eiav oi>% íxavwç ... 
inurr Aexréov nQÒç ròv eqíor&vra ei ivòé%eTai ãneiga ÔieieAâetv tf êv 

lívíp tf êv j.n'}KEi, oxi êoriv <hç, êcrnv 6’ ã ç oi). èvTeAe%eía pèv yào ôvra ovx 
fabiftexat, òvvá/xei ôè êvòê.%erai‘ ó yàg m-vny&ç kivovusvoç  xarà avpipefhjxòç 
â!uuça liir.hjMnfev, oarAãtç Ò’ ov• üVfifiéfirjKE yàç rfj ypnfi/tjj ánmna tf/nívea
i Iviti, tf à’ oêctia èarlv êréga uai rò  eivai.

321 Mas, apesar desta solução ser uma resposta adequada ao que 
ftiz a pergunta (era esta, se é possível percorrer ou contar coisas infi
nitas num tempo finito), é inadequada aos factos e à verdade ... de tal 
forma que, quando alguém pergunta, se é possível percorrer coisas infi
nitas—  tanto em tempo como em distância— , devemos responder que, 
de certa maneira, o é, mas de outra, não. Porque, se elas em reali
dade existem, não é possível, mas se em potência, é possível; pois 
nquele que está em movimento contínuo percorreu, incidentalmente, 
coisas infinitas, mas não de forma absoluta; pois é incidental que a linha 
seja infinitamente muitas metades, mas a sua essência e ser são diferentes.

Aristóteles manifesta neste passo segundos pensamentos. A  solução 
ili .42(1 dá a Zenão uma resposta adequada ad hominem. Mas (2) é menos 
IAHI dc rejeitar, se formulada do seguinte modo:

(2') É impossível realizar o objectivo de alcançar um número infinito 
dr pontos.
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Aristóteles responde ao argumento assim reformulado com a obser
vação de que (2') seria verdadeiro só se ‘um número infinito de pontos’ qui
sesse dizer ‘um número infinito de pontos realmente existentes’ ; é evidente 
que acredita que, neste caso, ele seria verdadeiro, visto pensar que 
seria impossível realizar um número infinito de actos físicos descontínuos 
com o valor de ‘alcançar’ ou ‘entrar em contacto com’ cada um de uma real 
infinidade de pontos (263 a 19-b 3). Mas de facto, supõe Aristóteles, uma 
interpretação mais débil do ‘número infinito de pontos’ é exigida por (1): 
o corredor deve percorrer uma distância finita, dividida por uma infinidade 
de pontos, cuja existência é apenas potencial (i.e., uma distância, podería
mos nós dizer, que pode ser simplesmente representada, em termos mate
máticos, como dividida de acordo com a série infinita 1/2, lU , Vs> E se 
se adoptar esta leitura mais débil em (2'), (2') é falso.

A  segunda solução de Aristóteles traz à luz os problemas fundamentais, 
que o paradoxo levanta e que são ainda hoje objecto de intenso e inconcluso 
debate. Em particular, os filósofos não conseguem pôr-se de acordo sobre 
se a impossibilidade de completar a realização de um número infinito de 
actos físicos descontínuos (se realmente isso é impossível) é uma impossi
bilidade lógica ou meramente física, nem em que consiste, em ambos os casos, 
essa impossibilidade.

(ii) Aquiles e a tartaruga

322 Aristóteles Fís. Z  9, 239 b 14 ôemegoç ô’ 6 xaXov/aevoç ’A%Msvç. 
s f fT i  Ò' o v t o ç  o n  rò ßgriövrarov o v ô é t í o t e  naraXrjff&rjasrai ôáov -\mò rov 

ra%íaTov êfiQoa&sv yào ãvayxalov èXftéiv r d  ôkõkov âdev wQfirjae rò <psvyov, 
w o t  àeí ri j t q o £ % £ iv  ãvayxaíov rò  ßqaövr e q o v .  e o t i  òè xm ovroç  ó  avràç 

Xóyoç rãi Òiyornmãv, ôioupÉQsi ò’ èv r r â  Ôiaiçslv fiij Òíyn rò  nqoaXafißavöfiEVov 

/uéye&oç.

322 O segundo argumento é o chamado ‘Aquiles’ e consiste no 
seguinte: numa corrida, o corredor mais rápido jamais consegue ultra
passar o mais lento, visto o perseguidor ter de primeiro atingir o ponto 
de onde partiu o perseguido, de tal forma que o mais lento deve manter 
sempre a dianteira. Este argumento é, em princípio, o mesmo que o 
que depende da bissecção, se bem que difira dele no facto de as gran
dezas adicionadas não serem divididas em metades.

Enquanto que ao corredor de 318-19 se exigia que alcançasse uma 
sucessão de pontos intermédios, Aquiles tem de atingir o ponto donde partiu 
a tartaruga, e, em seguida, o ponto que a tartaruga tinha atingido, quando 
ele alcançou o ponto de partida desta, c assim por diante, ad infinitum. Sc
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iissumirmos que perseguidor e perseguido correm a velocidades uniformes, 
então a série de corridas de Aquiles constitui, uma vez mais, uma progressão 
geométrica que converge para zero. Como Aristóteles comenta (239 b 24-5), 
o Aquiles é simplesmente uma versão teatral do Estádio.

(iii) A flecha

323 Aristóteles Fís. Z  9, 239 b 30-3, 5-9 ( DK. 29 A 27)
(li)  tqÍxoç ô'  õ vvv grj&eíç, õxi rj ôiaxòç (pego/iévr) êaxrjxev. ov/ifiaívei Ôè Tiagà 

f í) ?.uu[jáveiv xòv jjjóvov  avyxéia&ai êx x&v v v v  /j.>) òiôofíévov yàg xoéxov 

m)?c laxai ó avX/.oyuHióz.

(h) Z/jvoiv Ôè rnipa}.oyí'Qercu• ei yào alei, (prjaív, r/gejuel Ttãv [ij xiveivai] 1 
th/iv fj xaxà xò iaov, e.axiv ò’ aiel xà (pegó/xevov êv x<x> vvv, àxlvrjxov rr/v 
'i r.pouévrjv elvcu ôiaxóv. xovto ô’ ècrxl ipsvôoç' ov yàg avyxeixai 6 ypóvoç 
íh  twv vvv rã)v àÔKugétcov, &aneq ovò* ãXÁo /xéye^oç ovôév.

1 rj xiveirai seclusit Zeller; cf, Ross ad loc.

'24 Fr. 4, Diógenes Laércio ix, 72 Zijvoav ôè xijv xívrjaiv àvaigel Àéymv 
rf) xivovj.iF.vov ovx’ êv <£> êerti xónw xiVFÍxat. ovx’ êv w utf eoxi

323 (a) O terceiro argumento é o que acabámos de mencionar, a 
saber, que a seta em movimento está em repouso. Isto advém da assun
ção de que o tempo é composto de ‘agoras’ ; pois se tal se não admitir, 
não se segue a conclusão.
(b) Zenão argumenta com falácia; porquanto se, afirma ele, tudo está 
sempre em repouso, quando se encontra diante do que é igual, e o 
que está em movimento se encontra sempre no agora, a seta em movi
mento está imóvel. Mas isto é falso: pois que o tempo não é composto 
dc ‘agoras’ indivisíveis, não mais que qualquer outra grandeza.
324 Zenão suprime o movimento, quando diz: «O  que está em movi
mento não se move nem no lugar em que se encontra nem naquele em 
que se não encontra.»

A exposição feita em 323 (b) é textualmente incerta e, uma vez mais, 
pi »fundamente condensada, e não revela que o argumento da Flecha cons
tituiu, provavelmente, o primeiro membro da antinomia atribuída a Zenão 
t mi 324 e mais tarde tomada de empréstimo por Diodoro Cronos (Sexto 
mli' rnath. x, 87). Segue-se uma reconstrução do raciocínio resumido por 
Arlltótelcs:

(1) Tudo o que ocupa um lugar precisamente igual ao seu próprio 
tamanho está em repouso.
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(2) No presente, o que está em movimento ocupa um lugar pre
cisamente igual ao seu próprio tamanho.

Portanto, (3) no presente, o que está em movimento está em repouso. 
Ora, (4) o que está em movimento move-se sempre no presente. 
Logo, (5) o que está em movimento está sempre —  durante o movi

mento —  em repouso.

Aristóteles é contrário à. inferência (5) a partir de (3) e (4). Considera 
ele que Zenão atribui ao ‘agora’ o mesmo significado que ele próprio, uidelicet 
o presente concebido como um instante indivisível; e sugere que só se pode 
considerar válida a inferência, se, com Zenão, falsamente se partir do prin
cípio de que um período de tempo é o somatório de instantes indivisíveis 
nele contidos. A  sugestão de Aristóteles está errada e é responsável pela 
noção igualmente errada de que Zenão, na Flecha, parte do princípio de que 
espaço e tempo não são infinitamente divisíveis. O seu argumento não requer 
uma suposição determinada sobre a estrutura do espaço e do tempo; e tudo 
o que ele exige para validar a sua inferência é que o que é verdade a respeito 
de alguma coisa em cada momento de um período de tempo (quer os momen
tos sejam ou não instantes indivisíveis) o seja durante todo o período.

O paradoxo lança, efectivamente, um repto incisivo à atraente ideia 
de que o movimento deve ocorrer —  se é que ocorre de facto —  no presente, 
e mostra que é difícil reconciliar esta ideia com a noção igualmente atraente 
de que, no presente, o que se move não pode estar a percorrer qualquer dis
tância. É possível que estejam aqui em jogo dois conceitos incompatíveis de 
‘agora’ —  um, o da duração presente, o outro, o de um instante indivisível, 
como se fosse uma linha a dividir o passado do futuro. Se assim é, tal inter
pretação não torna o argumento de Zenão nada menos impressivo, pois 
são tais argumentos que nos impõem a distinção. E a escolha entre as alter
nativas gira à volta das arreigadas predilecções de cada um no que toca à 
filosofia do tempo, como o demonstrou J. D. Lear ( Phronesis 26 (1981), 
91-104).

(iv) As fileiras em movimento

325 Aristóteles Fis. 239 b 33 (D K  29 a 28) xéxaçxoç ò' â tieqí xãv èv 
axaòíco xivovfiévojv êvavxlaç ïaeov õyxcov tioq’ ioovç, xãv /jèv ânò xéXovç 
xov axaôíov xãv ô’ ánò fj,éoov, taro xá%ei, èv w avafiaívFAv olexai laov elvat 
XQÓvov Tft> Òt.TZ/.aaí.m xòv íf/i(.ovv. eoxi ò’ 6 7iagaXoyia[iòç èv xq> xò jièv nagà 
MvovfjLEVov xò òè Ttaÿ rjQEfiovv xò laov /néye&oç ál-iovv xcõ iaq> xá%t.i xòv 
ïcrov (psQea&ai y/jóvov. xovxo ò’ èaxl ipevôoç. olov êaxcaaav oí éoxãxeç faoi 
õyxoi è(ps á>v xà A A , oí â’ è<p’ mv xà B B  âç^ó/ievoi ãnò xov [téaov, 1 laot xòv 
ãgiúftòv xovxoiç Svxeç xal xò /uéyt&oç, oí ò' è<p’ ojv xà /7’ Anò xofí èo^áxov,
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1<i ot ròv aQcêjuòv dvreç roúroiç xai rò  jiéye&oç, xai iaora%éiç xoiç B. av/i- 
fhitvei òi) rò  n g ã ro v B  ã/m êm rcó èayáro) slvai xai xò ngãtov F , naq ãXXrjXa 
mvov/iévcov. av/ißaivei òè xai rò  r  ticlqà návra [rà A ] 2 ôceÇeXrjXv&évai, rò  
dil B Tiaoà rà rjfiúrr)' &ars fjjuavv eivai ròv x q ó v o v  laov yàg éxársQÓv èanv 
míq' Smarov, ã/ia òè cfv/ißaivet rò  Jiqãrov B  3 jzagà návra rà F  nageArjXv- 
(Hvtu" âfta yàq sarai rò tiqcótov F  xai rò  TtQcõrov B  ènl rolç èvavrlotç êa%á-
i ’Hç [laov x q ó v o v  naq êxaarov yivófievov xwv B  ôoov nzq rãv A , &ç tptjai], 4 
r1«l rei âji<pórr.qa laov %qói>ov naqà. rà  A  yíyvsaêai. ó /ièv o ív  Xóyoç ovróç 
i'i<xíV, avfißahei òè nagà rò elqrj/iévov fsvôoç.

1 Post fiénov habent FJ2K  rãv  A : om. EHIJ1, Ross; cf. Simpl, in Phys. 1017, 4.
2 xà A : F,2FJK, Simpl, in Phys. 1018,1, Alex, apud Sirapl. 1019,28; rd B: F^HT; 

seclusit Ross.

1016, 14

rov A ênl rò  E  

rov E  èm xò A

325 O quarto argumento é o que se refere a corpos iguais que se des
locam num estádio a igual velocidade, passando em direcções opostas 
por corpos iguais, uma das fileiras a partir do fim do estádio [em direc- 
VÍIo a nós] e a outra a partir do centro [afastando-se de nós]. Pensa ele 
que, neste caso, a metade do tempo é igual ao [seu] dobro. A  falácia 
consiste em pretender que as coisas que passam a igual velocidade por um 
corpo móvel e por um corpo em repouso de igual grandeza levam um 
tempo igual. Mas isto é falso. Por exemplo, suponhamos que os cor
pos iguais em repouso são A , A  ...; B, B ... os que partem do centro, 
iguais a eles em número e grandeza; F , F ... os que partem do final, 
iguais àqueles f>c. aos As] em número e grandeza, e a uma velocidade 
igunl à dos Bs. Ora acontece que o primeiro B e  o primeiro F  chegam 
no fim ao mesmo tempo, visto eles [sc. os Bs e os JHs] passarem um pelo 
outro. E sucede que o F  [jc. o primeiro /'] passou por todos eles 
[« f. os Bs], mas o B  [íc . o primeiro B ] só passou por metade [do que 
de passa, sc. os ,4s]: assim, o tempo é metade, pois cada um está ao 
ludo do outro durante igual espaço de tempo. E, simultaneamente, 
M-guc-se que o primeiro B  passou por todos os Fs; pois o primeiro F

n

3 rò  jigõjxov B Comford: rd AB  E ; ra  B cett.
4 Seclusit Ross.

*26 Diagrama de Alexandre ap. Simplicium in Phys.

A õyxoi êarãreç
AAAA B Syxot mvoé/ievoL ânò

BBBB-+ E  r õyxoí xivov/isvoi àjiò

+-rrrr A àqyfj rov araòíov

E xèXoç rov araòíov
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c o primeiro B  estarão nos extremos opostos ao mesmo tempo, visto 
ambos estarem igual tempo ao lado dos As. Este è, pois, o seu argu
mento e resulta da falácia por nós mencionada. 1

326 A  — corpos em repouso.
B  =  corpos que se movem de A para E.
r  — corpos que se movem de E  para A.
A =  ponto de partida.
E  meta.

* Como indicam os parênteses rectos (e as nossas notas ao texto grego), o 
passo 325 está eriçado de dificuldades e incertezas. Para uma discussão completa, 
veja-se e.g, H . D, P, Lee, Zeno o f  Elea (Cambridge, 1936), 83-102, W . D . Ross, 
Aristotle's Physics (Oxford, 1936), 660-6. A  insatisfatória exposição de Aristóteles 
é manifestamente um conjunto de notas, originalmente destinadas a serem usadas 
numa exposição oral com o apoio de referências a diagramas como o de 326.

O diagrama de 326 representa a posição de partida dos corpos (presu
mivelmente contíguos) nas três fileiras que Aristóteles pressupõe na expli
cação que dá do argumento de Zenão. E claro que parte do princípio, sem 
no-lo dizer, de que os se encontram no meio do estádio e que o primeiro F  
começa a deslocar-se do ponto médio, do mesmo modo que o primeiro B. 
A  seguir, Aristóteles concentra a sua atenção na posição subsequente, que deve, 
como é evidente, ser atingida pelos corpos, dada a hipótese inicial acerca do 
seu tamanho, velocidade e direcção, exposta na primeira frase de 325: 
uidelicet a posição em que as três fileiras estão todas exactamente alinhadas 
umas em relação às outras (‘o primeiro f i e o  primeiro V  estão no fim [pro
vavelmente das respectivas fileiras] ao mesmo tempo’). Aristóteles chama 
a atenção para duas simples verdades: quando o primeiro r  passou todos os 
Bs, o primeiro B  (i) passou apenas dois As, mas (ii) passou todos os Fs. 
O erro de Zenão, segundo Aristóteles, consistiu em continuar a supor que 
cada corpo em movimento deve estar numa posição oposta à de cada corpo 
por que passa durante um tempo igual. Tal suposição levou-o a concluir que 
(i') o primeiro B  leva a passar metade dos As apenas metade do tempo, que 
o primeiro F  leva para passar todos os Bs. Mas de (i') e (ii) conclui-se que 
(ii') o tempo que ele leva a passar metade dos As é também metade do que 
gasta a passar todos os Fs. Deste modo, a passagem dos primeiros Bs por 
metade dos As leva simultaneamente o mesmo tempo e metade dele, que a 
sua passagem pelos rs .

Tem-se suposto frequentemente (como KR ) que, apesar de Aristóteles 
o não ter dito, Zenão deve ter postulado que os seus corpos eram mínimos, 
indivisíveis, e que cada um deles levava um tempo mfnimo e indivisível a 
passar por um corpo em repouso. Por conseguinte, o paradoxo constitui umu
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1'orte objecção ao postulado, visto cada B  dever passar cada F  em metade 
iic um tempo indivisível. Contudo, a própria versão do argumento dada por 
Aristóteles origina um enigma mais satisfatório do que ele próprio admite. 
Secamente proposta, a assunção que ele atribui a Zenão assemelha-se a um 
erro banal. Mas para nos forçar a tirar a conclusão, a que chega em 325, 
/.cnão apenas precisa de nos levar a aceitar a ideia plausível de que, se um 
corpo em movimento passa por n corpos de m  tamanho, percorre uma dis- 
lilncia de mn unidades; uma simples operação aritmética demonstrará, pois, 
<|ue mn unidades em movimento levarão metade do tempo do percurso 
ilc 2 mn unidades em deslocamento à mesma velocidade. Nem é fácil aban
donar esta ideia sobre a medida do movimento em favor de uma teoria rela
tiva, Pois, se a distância que um corpo percorre é simplesmente uma fun- 
çílo das suas posições relativas a outros corpos, será que existe qualquer 
bitsc absoluta para, de facto, lhe atribuir movimento?

Uma comparação com a Flecha é o que nos ocorre neste ponto. 
Ambos os paradoxos apresentam dificuldades à nossa maneira, geralmente 
iireflectida, de pensar o movimento: com frequência se supõe que, se 
mil e acessível à experiência, o movimento deve ocorrer no momento pre- 
wjnte e estar sujeito a uma medida absoluta. Uma alternativa evidente em 
mdtt caso consiste em fazer do movimento de um corpo uma questão de 
posição relativa: quer se trate das suas próprias posições anteriores e pos- 
loriores em instantes indivisíveis (como talvez a flecha), quer das posições 
loliitivas às dos outros corpos (como talvez as fileiras em movimento). Mas
• ui qualquer dos casos, evidente se torna, pois, que o movimento já  não é 
m risível à experiência directa, e, como tal, carece em absoluto da realidade
• |iu* nós lhe atribuíamos.

ON OIIJECTIVOS DE ZEN ÃO

(17 Platão Parménides 128 c (D K  29 A 12) ... eaxi ôè xó ye à/.rftèç (Sorj- 
<huí T(f xavxa [xà ygá/iuaxa] xã  Ilaç/nzvíòov Ãáyqj nçtòç xovç êmxeiQovvxaç 
ui1' i <ly xcDfimôeiv átç, ei Sv èaxi, nolXà. xui yekola av/j,[jaívei náa%eiv xã> 
híyift m l êvavría avxã. ãvxiXéyei Ôfj ovv  rovxo rò  yQá/x/xa tzqòç rovç rà 
-iijíUiI Xóyovxaç, xal âvzcmodlôwOl xavtà xal n/xíii), xovxo fiovXófievov 
AtjhtflVf d)ç ê ti yeXoiÓTEQa náaypi ãv avxãv i) vnó&eaiç, ei noXXá èaxiv, fj 
i) r ríít P,v eivai, ei xiç ixavãç èns^íot, ôtà xotavxrjv ôrj <piXovtxíav vnò véov 
ttvuii. f/wQ èyQácprj ...

M7 ... Em verdade, o livro é uma espécie de defesa do argumento de
Purménides contra os que tentam troçar dele, ao demonstrarem que, 

M  um Uno, muitas s3o as consequências, absurdas e contraditórias,
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que se tiram do seu argumento. Este livro é uma réplica aos que acredi
tam na pluralidade; paga-lhes na mesma moeda, e até mesmo com juros, 
quando procura demonstrar que, se se examinar cuidadosamente a
questão, as suas hipóteses de pluralidade dão origem a consequências
ainda mais absurdas que as do Uno. Foi com um tal gosto pelos deba
tes que eu o escrevi, ainda na minha juventude ...

O Parménides consagra um espaço considerável (127 D-128 e) à dis
cussão da finalidade da obra de Zenão, sem dúvida por este mesmo não ter 
declarado os seus próprios objectivos. O juízo de valor expresso por Platão 
em 327 tem sido usualmente, se não mesmo universalmente, aceite. É pos
sível que alguns dos argumentos de Zenão (e.g. os paradoxos do movimento) 
não visassem a crença específica de que há muitas coisas. Mas todos eles 
vão contra o senso comum; e o objectivo essencial de Platão é o de que Zenão 
defendeu Parménides contra o senso comum ultrajado. 1 Uma vez mais,
o monismo não era o dogma principal de Parménides, mas, como vimos
(pp. 260 ss.), está efectivamente comprometido com uma certa forma de 
monismo. É verdade que alguns dos argumentos de Zenão abalam, de 
facto, tanto as posições pannenidianas como o senso comum pluralístico 
(pp. 279-281) 2. Com base nesta ideia, não devemos concluir que Zenão não 
fosse um parmenidiano, mas talvez que ele o era mais no método que na dou
trina. Quer isto dizer que os seus paradoxos deveriam ser interpretados como 
uma demonstração de que não é uma objecção conclusiva a uma tese filosófica 
a que conduz ou parece conduzir a conclusões absurdas —  ou se o é, o senso 
comum é tão vulnerável como a lógica eleática. E a moral geral pretendida 
terá sido a exortação verdadeiramente parmenidiana (cf. supra, 294): «Não  
penses apenas nas conclusões: aplica as tuas faculdades críticas aos argumentos 
que as originam.» Esta interpretação pode ser apoiada pelo juízo de valor 
formulado por Aristóteles acerca de Zenão.

328 Diógenes Laércio VIU, 57 (D K  29 A 10) ’Ag ia roré/bjç ò* êv rw £o(pujrfj 
(prjot TiQWTov ’’E fineòoxléa  ôrjxoiny.ifV eÒQéiv, Zrfvwva òè ôiaAexTiwjv.

328 Aristóteles diz, no Sofista, que Empédocles foi o primeiro a des
cobrir a retórica e Zenão, a dialéctica.

Por dialéctica, Aristóteles entende o tipo de interrogação filosófica 
praticada por Sócrates nos primeiros diálogos platónicos: o interrogante 
extrai do seu interlocutor o assentimento com um endoxon, uma crença 
aceite por todos ou pela maioria ou pelos conhecedores, crença que ele em 
seguida o força a abandonar, quer reduzindo-a ao absurdo, quer mostrando 
-lhe que ela está em conililo com outras crcnçus sustentadas pelo interlocutor.



Sc se suspeitar dos motivos ou das tácticas do interrogante, seremos inclina- 
ilos a acusá-lo de ser um mero controversista (antilogikos), que é o que 
Platão tinha em mente, no Fedro, ao descrever Zenão nos seguintes termos;

,129 P la tão  Fedro 261 D ( D K  29 A 13) tàv oüv ’EXm nxòv FlaX<ijir\òr(v 
Myovta  ovx ta/jiev xèyvrj &axe tpctlveaÔai xotç àxovovai rà avrà, S/xoia xai 
iM/wta, m l  êv m l noXXá, /jévovrá re a í  xai (psqófj.sva;

329 Não sabemos nós, portanto, que este eleático Palamedes argu
menta com tal habilidade, que as mesmas coisas se afiguram aos seus 
ouvintes ao mesmo tempo semelhantes e dissemelhantes, uma só e mui
tas, em repouso e em movimento?

1 K R  secundou a opinião, outrora generalizada, de que o principal alvo de 
Zenão era, não o senso comum, mas uma particular escola de pluralistas filosóficos, 
nomeadamente os Pitagóricos. Mas não há provas seguras de que os Pitagóricos 
doste período tivessem defendido quaisquer opiniões filosóficas distintivas acerca 
das pluralidades formadas por tudo o que o universo contém (salvo apresentarem 
harmonia), ou que Zenão tivesse em mente qualquer opinião particular deste tipo,

2 Não é provável que Zenão tenha explicitamente atacado o monismo, como 
Simplício julgou que Eudemo havia suposto: 330 Eudemo ap. Simplicium in Phys. 
97, 12 (D K  29 A 16) xal Zijvcavá tpaai Xéyeiv, el t iç  avrtji rò  êv âjir.Ôoírj Tt noxé ècrnv,

rà õvra Xéystv, (Dizem que Zenão costumava afirmar que, se alguém lhe expli
casse o que era o uno, ele seria então capaz de dar a razão do que existe.) 331 Sim- 
pllcio in Phys. 99, 7 (D K  29 a  21) êv jj d fièv Zrjvaivpç üdyoç ãX/.og t iç  Íoixsv ovtoç 
llvat rtao' è>ceivov ráv êv pipMa> tpegóftevov, ov xcd ô IIÁáxtov èf rn> TlaQ/ievíSj] uifivr/- 
tat. ànti [ i iv  yàq õxi noXXà oox íaxi ôe(mn<ai fíor&rZv i% roí) ávnxeifiévov xr/i 
IftiQfievldfl êv eívcu Xéyovxr ivrav&a dê, á>ç â Evôrj/j.óç ipr/at, xcd âvrjQei rò  Sv (xfjv 
y<(> imy/trjv (hç rò  êv Xéyei), rà ôè noXXà elvm ovyxomá. o fiévxoi ’AXéÇavôçoi «<ii 
ivtnO&a xov Zrpxavoq <hç rà  zr.nXAà ãvcuQovvxoç /uefivrja&at xòv EtiÔrj/tov olexar '<»e 
yrltf laxoQEÍ, (pnjaCv, ESôr//ioç, Srjvojv â nayf.tevídüv yvágifioç íneigõro ito tv líiiri, 
i t l  /tf) olóv xe rà ôvxa noXAà eivou, rrá firjòèv eivai êv ro íç  otfcrw êv, rd ôv rtoXM 
xXfl&oc eivai éváâcov/ ( O argumento de Zenão neste passo afigura-se-nos diferente do 
do seu livro, referido por Platão no Parménides. É  que nele, ao argumentar em defeno dt> 
monismo de Parménides a partir da posição oposta, ele demonstra que não há pluralidade 
mus aqui, como afirma Eudemo, ele proscreve não apenas o uno (já  que fala do ponto 
<■(imo sendo o uno), como ainda admite a existência da pluralidade. Contudo, Alexandre 
pensa que também aqui Eudemo se está a referir a Zenão como tendo proscrito a plurali
dade, Diz ele: ‘Conforme refere Eudemo, Zenão, amigo de Parménides, tentou provar 
que nõo é poxsivel haver pluralidade, porque não existe o “ uno” entre as coisas existentes,
* que a pluralidade ê um conjunto de unidades,’)  A  interpretação alternativa de Alexan- 
iliti acerca de Eudemo está provavelmente correcta (cf. Simplício in Phys. 97, 13 
(D K  2 4 *2 1 )): Eudemo estava simplesmente a atribuir a Zenão a ideia de quo 4 
ImpDMfvcl dar uma explicação coerente das unidades, das quais se supõe que deve 
■ - insistir unia pluralidade—  é que, se as unidades são indivisíveis (como os pontos), 
urto tOiti oxlstíneia real, mas so são divisíveis (como as coisas normalmente perceptí
vel»), oin» nflo «fio unidades, mas pluralidades (cf. 316 (a), supra).
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INFLU Ê NC IA  DE ZENÂO

Não sabemos ao certo, se a obra de Zenão precedeu e influenciou a 
actividade filosófica de Melisso e Anaxágoras ou vice-versa. O que é evi
dente é que exerceu uma influência muito mais decisiva sobre o atomismo de 
Leucipo e Demócrito, o que será discutido mais adiante (pp. 431-3). Entre 
os sofistas, a curiosa obra de Górgias, Sobre o que não é, está profundamente 
imbuída dos métodos argumentaiivos de Zenão e ecoa um certo número 
de linhas de pensamento especificamente suas, ao passo que Protágoras, 
ao advogar a construção de argumentos contraditórios sobre cada matéria, 
deve ter-se certamente inspirado em Zenão. O interesse de Platão por Zenão 
atingiu o seu apogeu num período relativamente tardio da sua actividade 
filosófica: tal interesse redundou nas elaboradas e proibitivas antinomias 
que enchem as últimas trinta páginas do Parménides com argumentos semi
nais em redor do movimento, do lugar e do tempo ( inter alia), argumentos 
que haviam de ser um grande estímulo para Aristóteles na Física, quando 
se ocupou destes tópicos. A  discussão da continuidade do movimento na 
Física tem também, como é evidente, uma dívida mais directa para com 
Zenão, como devedores são também os argumentos contra o movimento 
de Diodoro Cronos, o dialéctico do primeiro Helenismo (Sexto adv. math. x, 
85 e ss.). Mas nunca os filósofos discutiram com mais ardor os paradoxos 
que no nosso século, desde que Russell, na primeira década, se rendeu ao seu 
fascínio. De todos os Pré-Socráticos, é Zenão o que, actualmante, exerce 
sobre ele uma maior influência.



CAPÍTULO  X  

EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO

VIDA

.V12 Diógenes Laércio vi», 51 (D K  31 A 1) ’E/ATieôoxkfjç, &ç (ptptv 'In n ó - 
jinroç, Mèroivoç rjv viòç xov ’ E/xneôoxXèovç ’ AxqayavxTvoç ... Âéyei ôè 

nal ’Egaxoaõévrjç êv xotç ’OÀvjumovíxaiç xi}v ngáxrjv xal ipdofwjxooffyv 

[ikvfimáÔa venxrjxévai xòv rov Mèxtovoç üiaxéga, fiágtvgt xgoifievoç ’Agia- 
laréXei. ’AnokXóôcogoç ô’ ó ygafi/iaxixòç êv xolç XgonxoTç frjoiv ojç 

fjv fiev Méxcovoç vlóç, eíç ôè Qovgiovç 

avxòv vecoaxl xavxeAcõç èxxiafjiévovç 
< ó >  PXavxoç sX&eiv <pr]aiv.

i W  imofiáç•
ol ô’ loxogovvxeç, wç 7te<pevywç oixodsv 
etç xàç Uvgaxovaaç /tex’ èxeívcov ènoXe/iei 

tiqòç ’A&rjváovç èfiol < y e >  xeXécoç àyvoelv 

òoxovaiv f) yàg ovxét’ 'tjv rj jiavxeXcõç 

xmegyeyrjgaxóiç, oneg ov%i <paívexai.

‘A(jurxoxéfa]ç yàg avxóv, êxi xs 'HçaxXeíôrjç, é^ijxorxa èxã>v iprjoi xexeXev-
i rjH f.vni.

tU  Diógenes Laércio viu, 74 (DK31 A 1) rjx/jia^s òè xaxà x-rjv xexágxtjv 

>mt <)yòor]Koaxrjv ôXvumáòa.

IN  Aristóteles M et. A3, 984 a 11 (D K  31 a 6) ’AvaÇayógaç ÔÈ ô KXa- 

Cüfihioç Tf] pÀv ■fjXixía TigóxEooz &>v xovxov (sc. ’ E/j,neôoxXêovç) xoiç <Y 
l(/yoi£ floxegoç ...

Simplício in Phys. 25, 19, ao citar Teofrasto (D K  31 A 7) ’Efm eóo- 
d ' Axgayavxlvoç ov tto/.v xaxómv xov ’AvaÇayógov ysyováç, TTagfie- 

rMnti fii £V/Aíim); xal nhjmaoxijÇ xal I n  fxãX.Xov xwv nvõayoqeíwv ...
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336 Diógenes Laércio viu, 58 (D K  31 A 1) <pr)OÍ Ôè Uáxvçoç èv xoíç Bíoiç 
ôxi xal iargòç tfv m i prjxo>n ãçiaxoç. rogyíav yovv xòv AsovxTvov aêxov 
yevéaâm fM&rjxtfv.

332 Empédocles de Agrigento era, no dizer de Hipóboto, filho de 
Méton, este, por sua vez, filho de Empédocles ... Eratóstenes, nos seus 
Campeões Olímpicos, diz que o pai de Méton alcançou uma vitória na 
septuagésima primeira Olimpíada, e cita Aristóteles como testemunho 
desse facto. O gramático Apolodoro escreve, nas suas Crónicas, que 
«ele era filho de Méton, e Glauco diz que ele veio para Túrios pouco 
tempo depois da sua fundação.» E acrescenta ainda: «Aqueles que 
referem que, uma vez exilado da pátria, ele se dirigiu a Siracusa e que 
combateu ao lado dos Siracusanos contra os Atenienses, estão, a meu 
ver, completamente equivocados; porquanto ou Empédocles já não 
estava vivo por essa altura, ou tinha uma idade muito avançada, idade 
que, segundo parece, não atingiu.» É que, na opinião de Aristóteles e 
também de Heraclides, ele morreu aos sessenta anos de idade.
333 Atingiu a sua plenitude na octogésima quarta Olimpíada.
334 Anaxágoras de Clazómenas, que, apesar de mais velho que Empé
docles, lhe foi posterior na actividade filosófica.
335 Empédocles de Agrigento nasceu não muito depois de Anaxá
goras, e foi um émulo e discípulo de Parménides, e sobretudo dos Pita- 
góricos ...
336 Sátiro, nas suas Vidas, diz que ele foi também médico e um exce
lente orador —  em qualquer caso, afirma ainda, Górgias de Leontinos 
foi seu discípulo.

Se Anaxágoras nasceu por volta de 500 a. C. (veja-se p. 372, infra) e Gór
gias cerca de 485 ( c f .  D K  82 a  6 , 7), então é possível que Empédocles tenha 
vivido entre c. 495-35. Estas datas ajustam-se perfeitamente ao que Teo- 
frasto nos diz (335) das afiliações filosóficas de Empédocles e à história da sua 
visita a Túrios (fundada em 445/4 a.C.). Foi essa história que provavel
mente ievou Apolodoro (autor que sem dúvida Diógenes segue em 333) a 
fixar o seu floru it em 444-1 a.C., com um atraso, segundo parece, de pelo 
menos uma década.

V ID A

Empédocles, à semelhança de Pitágoras e Heraclito, foi uma personagem 
favorita (cf. p. 188) das histórias biográficas apócrifas. Um número consi
derável delas, colhidas numa grande diversidade de fontes, foram-nos pre
servadas por Diógenes. Na sua grande maioria, tratam lanto du sua acti-
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vidade política como da sua morte, e é provável que só o primeiro grupo 
contenha uns laivos de verdade, se bem que a história de ele se ter precipitado 
na cratera do Etna (Dióg. L. v i i i , 67-72, D K  31 a  1) tenha sido a que cativou 
sempre a imaginação dos biógrafos. Dele se diz, com base na autoridade 
de Aristóteles, ter sido um fervoroso democrata (Dióg. L. viu, 63, D K  31 A 1); 
Babemos que recusou o poder real na sua cidade e que rompeu com uma 
organização, de que mais nada se sabe, denominada dos Mil (Dióg. L. viu, 
63 e 6 6 , D K  31 a  1; cf. Plutarco adv. Colot. 1126 B, D K  31 A 14). Parece 
que, pelo menos neste caso, estamos perante algo mais do que um embele- 
/mnento descabido das suas próprias palavras no poema que escreveu, embe
lezamento que podia certamente levar-nos antes a supor que ele sustentou 
ideias antidemocráticas (como observou o historiador Timeu, ap. Dióg. 
I., vui, 66, D K  31 A 1). Podemos inferir, em qualquer caso, que Empédocles 
desempenhou, na sua qualidade de democrata, um papel preponderante na 
política da sua cidade, conforme seria de esperar de um membro de uma 
ilisiinta família, tão interessado e dotado no campo da oratória como parece 
ter sido (336; Aristóteles foi ao ponto de o considerar inventor da retórica, 328). 
A sua posterior reputação de médico (336; cf. e.g. Celso Proem. 2, 11; Galeno 
Mcth. med. I, 1) tem sido por vezes considerada como uma inferência ilegí
tima, originada nos seus alegados poderes curativos, de que há referências 
iiON poemas (399, 9-11; 345, 1-2,9), facto que, sem dúvida, deu origem a 
tnhus anedotas, como a história de ter ressuscitado uma mulher que havia dei- 
urnlo de respirar (Dióg. L. v i i i , 60-1, D K  31 A 1). Não obstante, é provável 
i|iic a sua manifesta admiração pelos médicos (cf. também 409, 1) seja, em 
pnrte, auto-admiração.

OURAS

1,17 Diógenes Laércio vui, 77 (D K  31 a  1) rà /.ièv otív IJsqi qwaefoç avrã> 
miI ot Ka&aQ/j,ol siç enrj reívovcrt nevraxiaxiXui, ô Ôè ’latQtxòç Xóyoç slç 
flii) êÇaxáoia. jt.rqÍ àè rwv TQaymòtã>v nQoeigijxafisv.

UH Suda s.v. 7EimeÒoxÂfjç (D K  31 a  2) xal êyowtpe ôt bttcõv l le o l (póú&xx;
tlvTCDv ßtßXin ß  ( m i  èariv Snr} cóç dta%ífaoL), ’laTQixà xaraXoyádrjV xal 

/(AA« noXXá,

337 As suas obras Da Natureza e Purificações somam uns 5.000 ver
bos, e 0 seu Tratado de Medicina vai até aos 600. Das tragédias já antes 
fnlrtmos [cm v i i i , 58].
13K Escreveu, ein verso, Sobre a natureza das coisas, em dois Livios 
(i‘ ccrcu de 2.000 versos), em prosa, A Medicina c muitas outras obras.



296

Os fragmentos subsistentes provêm dos poemas intitulados Da Natu
reza e Purificações (se bem que não seja provável que tenha sido o próprio 
Empédocles a dar-lhes esses títulos). Os versos que possuímos, mesmo do 
Da Natureza, representam (se é que podemos dar crédito a 337 e 338) 1 menos 
de um quinto do original completo, ao passo que os das Purificações são 
ainda mais escassos. Contudo, os fragmentos de Empédocles são mais exten
sos do que os de qualquer outro Pré-Socrático, e, consequentemente, forne
cem-nos uma sólida base de interpretação. Muito poucos são os fragmentos 
atribuídos nas fontes a um ou outro poema, salvo a um livro específico. 
Mesmo assim, é possível distribuir a sua grande maioria pelas duas obras 
com um grau de confiança variável —  que é grande no caso dos excertos 
mais importantes (veja-se M. R. Wright, Empedocles: the Extant Fragments 
(New Haven, Conn., 1981) cap. iv). Muito mais difícil é a reconstrução da 
sequência original dos fragmentos dentro dos poemas ou adivinhar o plano 
de ambas as obras. No presente capítulo, os fragmentos serão apresentados, 
na maioria dos casos, segundo a ordem que julgamos ser a que mais prova
velmente representa a ordenação que lhes foi dada por Empédocles.

A  razão que o levou a escrever em hexâmetros é mais fácil de explicar 
do que a de Parménides. Em primeiro lugar, Empédocles foi (no dizer de Teo- 
frasto, 335) um émuio de Parménides. Os fragmentos do Da Natureza mos
tram que, em matéria de metafísica e cosmologia, ele escreveu com uma 
profunda preocupação com o pensamento de Parménides, tanto no que negou 
como no que asseverou; ecos verbais do poema de Parménides e alusões a 
essa mesma obra são, em conformidade, frequentes nos versos de Empédocles. 
Não é, pois, de surpreender que ele adoptasse os mesmos processos verbais que
o pensador mais antigo, e que, como ele, reivindicasse a autoridade didác
tica tradicionalmente ligada à poesia épica. Em segundo lugar, a temática 
não-parmenidiana das Purificações —  a queda do homem e as práticas neces
sárias à sua reabilitação —  é naturalmente adequada a um tratamento épico 
ao estilo de Hesiodo, a qual Empédocles muito deve neste poema. Em 
terceiro lugar, a maior parte dos leitores concordam com Plutarco, ao admi
rarem, contrariamente à opinião de Aristóteles, os dons poéticos de Empé
docles, 2 mais ilustrados que catalogados. Mas vale a pena observar que 
ele explorou o processo, que escolheu, para exprimir e reforçar a complexa 
unidade da sua visão do mundo, mediante dois recursos em particular: 
um novo emprego da técnica homérica de repetir versos e hemistíquios, e 
uma utilização igualmente pessoal do símile e da metáfora,

i  Subsistem grandes dúvidas sobre se as demais obras mencionadas em 337-8 
{ou em Dióg. L . vrrr, 57-8) alguma vez existiram, e è possível que o que nestes passos 
se diz acerca dos dois poemas autênticos esteja errado. Em evidente conflito com 338. 
Tzetzes cita um fragmento (397) como pertencente ao terceiro üvro do Pa Naturerti
( Chil, vti, 514); os estudiosos defendem nclunlmentc n existíndu do tríi livro* purn n
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Da Natureza, dois para as Purificações: tal opinião é fortalecida por uma referência ao 
«Livro II das Purificações»  num palimpsesto de Herodiano recentemente publicado 
(fr. 152 em Wright, Empedocles; veja-se, em geral, a sua discussão a pp. 17-21). Tem 
sido igualmente posto em dúvida, se (como 337 e 338 conjuntamente implicam) as 
Purificações eram o poema mais longo. Consequentemente, Diels emendou o texto 
de 337 para návra TQiaxifoa, «3.000 ao todo», em vez de nevraxiaxíha (Sitz. Ber. d. 
Berlin Akad. 63 (1898), 398); G. Zuntz (Persephone, 236-9) supõe, mais plausivelmente, 
que em 338 as palavras y ’ xai Strziv êitrj ihç roia%í/M' xai rovç KcrâaQjioóç, fhfiXkt 
se perderam (i.e. Da Natureza: 3 livros, 3.000 versos; Purificações: 2 livros, 2.000 versos).

2 339 Aristóteles Poét. I, 1447 b 17 (DK 31 a  22) o-òôèv ô i xotvóv icniv rO/iriQv> 
xai ’ E/HJieôoxXei nXf/v rò /jtérgov, òió ròv ucv notrft^v Síxaiov xaXeiv, ròv ôè ipvatoXó- 
yov jiãXXov rj noiijttjv. ( Homero e Empédoctes nada têm em comum a não ser o metro; 
assim, enquanto ê justo chamar a um poeta, o outro devia ser chamado, não poeta, 
mas antes fisiólogo.) 340 Plutarco Quaest. conv. 683 e xai /jáÀtora rov àvÔç>ò-; ov 
xaXXiyQatpíaç êvexa rolç EVJiQooconoTároiç rmv èm&êrcav wojieq âv&tiQOÍç XQcú/iacrt 
rà noáy/Mta yavoSv eltüdóroç, uÃ/,' êxatrrov ovoCaç 1:ivòç fj ôwd/iecoç ôr/Xwpa 
TtoiovvToç olov àftrpipoótT/v yjhivo. rò  rfj ipv%fj TtsQtxeí/nevov oõ>/na, xai veqss- 

XrjyeQérrjv ròv àéça xai noXvafytarov rò fjmxQ. ( . . .  sobretudo porque Empédocles não 
Icm por costume dar lustre aos factos com os epítetos mais especiosos que é capaz de 
achar, com o só intuito de bem escrever, como se os pintasse de cores berrantes; ao 
invés, ele faz com que cada expressão revele uma essência ou um poder de alguma coisa, 
como por exemplo ‘a terra que encerra o que é mortal' (a  respeito do corpo que envolve 
a alma), ‘amontoador de nuvens’ (a  propósito do a r), e 'rico de sangue’ ( aplicado ao 
fígado).) Para uma discussão mais pormenorizada, veja-se Guthrie, H G P  n, 134-6, 
e (com um maior desenvolvimento) J. Bollack, Empédocle i (Paris, I965), 277-12.1.

HA NATUREZA: PRINCÍPIOS GERAIS

Ml Kr. 1, Diógenes Laércio viu, 60

TJavaavírj} ov ôè xAvfii, Ôaicpgovoç ’Ay%írea> víé.

'41 E tu, Pausânias, filho do sábio Anquites, escuta-me.

Ntulu sc sabe (a despeito de antigas maquinações, e.g, Dióg. L. vm, 67-9,
/I) iiccrca do Pausânias, a quem é dedicado o Da Natureza.

(i) Defesa dos sentidos

Mi I r. 2, Sexto adv. math. vn, 123

areivamol fièv yàç naXájxai fcarà yvta xé'/vvTm' 
noXAà ôè ôelX êfXTtma, rá  r ’ à[if}\vvovoi [lÉQifjivaç. 
naCQov Ô’ èv Çturfjai fttov [d o o ; à&g^aavreç 
ihxvjUO QO t xanvolo òíxrjv àQ&éweç ânénrav 
fit)r(í fiávov neta&èvre;, otíú ngoaéxvgaev êm nroç
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Tiávzoa’ êXavvó/iEvor r ò  <5* ÕÀov < r lç &q~> 1 Evysxm evqeiv; 
ovxcoç oüt’ êmòeQxxà xáô’ àvôçácriv oü t' ènaxovaxá  

ovX6 vó(p nsQtb]7ixá. ov ô’ uvv, êtieI ãiõ' èfaácríhjç, 

nevoecu- ov tzXbióv ye 2 figoreírj [tfjxtç õmoobv.

1 rtç ãft’ H, Frânkel: jiãe Bergk, Diels.

2 nXeióv ye Sextus: nXíov j}á Stein, Diels.

343 Fr. 3, verso 9, Sexto adv. math, vn, 125

àAA’ ãy õ&qei Tiáarj naXáfir], nrj ôrj?,ov êxaaxov,
10 fitfre xiv õynv eymv Ttlarei nXèov fj >tax âxowjV

f\ ãxofjv f.Tiíòovnov vn sq xçaváfiaxa yXmaarjç,
/irjxB xi xcõv âXXcov, ÔTtóar] nógoç èaxl vorjam, 
yvíújv níarív bqvxe, vási ò’ fj ôfjXov êxaurov.

342 Reduzidos são os poderes que se encontram espalhados pelo 
corpo, e muitas são as mazelas que nele se declaram e que embotam
o pensamento. Os homens contemplam na sua vida apenas uma pequena 
parcela dela, depois, rápidos em morrer, são arrebatados e voam para 
longe como fumo, persuadidos unicamente daquilo que a cada um por 
acaso aconteceu, enquanto são levados em todas as direcções: quem, 
pois, se gaba de ter encontrado o todo? Assim, nem estas coisas são 
para ser vistas ou ouvidas pelos homens, nem apreendidas pelo pen
samento. Tu, pois, já que para aqui te voltaste, aprenderás: não mais 
além pode ir o entendimento humano.
343 Vamos, observa com todas as tuas faculdades como cada coisa é 
clara, sem confiar mais na vista que no ouvido, nem no ouvido ruidoso 
acima dos esclarecimentos da lingua, nem recuses crédito a nenhum dos 
outros membros [órgãos, partes do corpo], por qualquer caminho há 
uma passagem para a compreensão, mas apreende cada coisa por onde 
ela é clara.

A  posição destes versos no início do poema (posição essa sugerida pela invo
cação à Musa no fr. 3,1-8) e os seus ecos de Parménides (e.g, «o  entendimento 
humano» em 342, e compara-se 343 com 294) tornam provável que Empé- 
docles reconhecia na obra de Parménides um desafio epistemológico radical 
à cosmologia, que o obrigou a demarcar a sua própria posição desde o prin
cípio. A  resposta é aqui por ele dada com um espírito profundamente hera- 
cütiano. Empédocles lamenta a compreensão extremamente limitada das 
coisas que a maioria dos homens alcança através dos sentidos (cf. pp. 193 e s., 
supra), mas promete que uma utilização inteligente de toda a evidência senso
rial acessível aos mortais, apoiada na sua própria intuição, nos há-de cluri



ficar cada uma das coisas (posição que vai contra as pretensões de Parménides; 
cr. 194, 197, 198) 1.

i É possivel que o verso 10 contenha, também, uma crítica implícita a 344 
Heraclito fr. 101 a, Políbío xn, 27 âtpdxú/uol [ tõjv]  w tw v  áxQtpêcneQoi ftÚQTvQeç, 
( O s olhos são testemunhas mais fidedignas que os ouvidos.) Contudo, talvez Hera
clito só pretendesse dizer que a visão directa das coisas é melhor que a audição de des
crições em segunda mão; mas cf. pp. 213 e ss.

(ii) O poder do conhecimento

145 Fr. 111, Diógenes Laércio viu, 59
(páo/Mtxa ô’ Saaa ysyãai xaxãv xai yr/Qaoç ãXxaç 
Tteúaj), £7iei f.lovvci} ool èyài XQavéco ráôe Jiávra,
Tzavaeiç ô’ ãxa/uárcov ãvê/Mov fièvoç  o l  t5 ênl yalav 
ôqvó/aevoi n vo im a i Ttaratp&ivv&ovaiv àgovQaç 

ti xai náXiv, tfv èftéXflo&a, naHvxira jiveó/iaT<a> ènáÇeiç-
ffrjaetç ò ' ètj õ fiftgo io  xsÂaivov xaÍQiov a vy jióv  

Ô.V&0VJ710LÇ, ürjaetç ôè xa l è£ av% [io lo  ■âegeíov .

Q eófm ra ÔevÔQSó&genra, r á  % ald-égi va ieráova iv , 

ãÇeiç ô’ èlj ’A lô a o  mTCup&ifiévov fiévoç  ávôgóç.

345 Aprenderás todos os remédios que existem para os males e protec
ção contra a velhice, pois é para ti só que eu levarei a cabo tudo isto. 
E tu farás cessar a força dos incansáveis ventos que varrem a terra e devas
tam os campos com as suas rajadas; e então, se quiseres, trarás as brisas 
em troca. Depois da negra chuva darás aos homens a seca, em devido 
tempo, e a seguir à estiagem do Verão dar-lhes-ás as torrentes que habi
tam no ar e que alimentam as árvores. E do Hades hás-de trazer o vigor 
de um homem morto.

As faculdades naturais do homem podem ser reduzidas, mas Empé- 
i locles promete-lhe que o há-de tomar capaz de proezas que só podem ser 
doscritas como mágicas, ainda que, no poema, a verdadeira discussão dos 
■itintro elementos (verso 3-8) e da composição e funcionamento do corpo 
Iminano (versos 1-2, 9) seja propriamente filosófica.

(iii) Às quatro raízes

146 Fr. 6, Écio i, 3, 20
xéaoaQa yào jiávrtov faÇá/xara tiqojtov ãxovs'
Zevt; ãpyr/ç ‘Ilo rj te <peçécpioç r/õ’ ’Aiikoveòç 
NfjoTÍç f f  fj ÒaxQvaiz rt.yyei /cgaávcojua figáreiov.
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347 Aristóteles M et. A4, 985 a 31-3 (D K  31a 37) êxi ôè xà (bç èv üXriç 
etÒet XeyófjLEva aroiyfla xéxxaga TtQÔjxoç ehzev.

346 Escuta, em primeiro lugai, as quatro raízes de todas as coisas: 
Zeus resplandecente, Hera dadora da vida, Edoneu e Nestis, que com 
suas lágrimas inunda as fontes dos mortais.
347 Além disso, ele foi o primeiro a dizer que os «elementos» materiais 
eram quatro.

As quatro «raízes» são agora formalmente apresentadas. O nome 
assinala-as como elementos básicos e mutuamente irredutíveis, a partir dos 
quais se constituem todas as demais coisas (cf. a luz e a noite de Parménides, 
302-3). A  ideia de um quarteto de elementos parece ser (segundo as pala
vras de Aristóteles em 347) originária de Empédocles. A  justificação para 
essa sua escolha é dada em 355. A  caracterização inicial dos quatro elementos 
como deuses destina-se, provavelmente, tanto a indicar o que há de válido 
nas concepções tradicionais da divindade, como a reclamar para eles poderes 
e propriedades, até então indefinidas, que os tornam credores de receio por 
parte dos mortais. Nestis é claramente a água, mas já na Antiguidade havia 
discordância sobre os restantes três (veja-se D K  31 a 33). Segundo parece, 
Teofrasto identificou Zeus com o fogo, Hera com o ar, e Edoneu (i.e. Hades) 
com a terra (Écio r, 3, 20).

(iv) O  c ic lo  da mudança

i Os versos 7-8 e 10-13 são quase idênticos aos versos 5-6 e 9-12 do fr. 26, 
que fo i igualmente conservado por Simplicio em ín Phys. 33, 19. O verso 9 do trecho 
anterior, necessário para que se complete o sentido, é o verso 8 do fr. 26, c foi aqui 
inserido por Diels.

5

10

348 Fr. 17, 1-13, Simplicio in Phys. 158, 1
ôIjiX êoéar roxè fièv yàg êv rjvÇiphj ftóvov eivai 
êx ttXeóvwv, roxè ô’ nv Òiécpv nXêov ê£ èvòç eivai. 
Ôoifj ôè ■&vrjrãv yéveaiç, òoifj ô’ ânóXeiyiiç' 
rrjv fièv yàg návxwv avvoôoç xíxxet r  ôXêxsi te, 
r/ ôè jiá/.iv ôuupvofiévcjv ■dgsif&elaa òietiti). 

xal T a vr àXXáaaovxa òiafizzeoèç ovòauà Xtfyei, 
ãXXoxe j i ív  &iXórr]xi avvEQ%ófiEv slç êv ãxavxa, 
áXXoxs ô' a5  ôlx sxaaxa cpoQeúfieva N eíxeoç lydex. 
«rÕTCDÇ fj jxèv êv êx nXeóiXüV jxefiáDrixs <pv£oÜm> 
rjÔè náXiv Ôicupvvxoç êvòç nXéov’ èy.xeXsOovm, 
tf j fièv yl.yvovxal xr, xal ov a(puriv êfiTtsôoç a lá v  
f  Ôè ôiaXXáooovxa ÒKiujieoèç ovòajià Xr)yei, 
xavxrj Ò’ alèv maiv àxívrjxoi xaxà xvxXov. l



<48 Uma dupla história te vou contar: uma vez, elas [i.e. as raízes] 
iTcsceram para serem uma só a partir de muitas, de outra vez, separa- 
iiun-se, de uma que eram, para serem muitas. Dupla é a formação das 
t oi sus mortais e dupla a sua destruição; pois uma é geiada e destruída 
pela junção do todas as coisas, a outra é criada e desaparece, quando 
uina vez mais as coisas se separam. E estas coisas nunca param de mudar 
continuamente, ora convergindo num todo graças ao Amor, ora sepa- 
nmdo-se de novo por acção do ódio da Discórdia. Assim, tal como elas 
aprenderam a tornar-se numa só a partir de muitas, e de novo, quando 
uma se separa, geram muitas, assim elas nascem e a sua vida não é está
vel ; mas, na medida em que jamais cessam o seu contínuo intercâmbio, 
.iviim existem sempre imutáveis no ciclo.

(> IVagmento de 348 apresenta a principal doutrina da filosofia de Empé- 
iIim Ir , No seu começo há ecos deliberados de Parménides, ao mesmo tempo 
i|iic inovocantemente o contradiz: «uma dupla história» (confronte-se com 
m ,  d. «uma vez» (confronte-se com 296, 5), «cresceram» (confronte-se com 

etc. Não obstante, este mesmo começo culmina (versos 12-13) com 
niMit ii iscrção que parece destinada a preservar algo da posição metafísica 
ili* Parménides.

O fragmento divide-se em três secções. Os versos 1-5 falam-nos de um 
«mo dual, constituído pela criação do uno a partir da multiplicidade, e, 

ilopnU, du multiplicidade a partir do uno (versos 1-2; mais amplamente des- 
wlltm nos obscuros versos 3-5). Os versos 6-8 afirmam que este processo 
ilthil <io repete incessantemente e explicam-no como devido a uma acção 
tiUrnudu do Amor e da Discórdia, Nos versos 9-13 retomam-se estes dois 
ponto*, om contraste com uma conclusão surpreendente e assaz heraclitiana. 
(t» verios 9-11 inferem do duplo nascimento das coisas, que estas nascem
> (m i, mas) não têm uma vida estável; os versos 12-13, contudo, declaram 
<|in, nn virtude da sua incessante alternância entre unidade e pluralidade, 
»la« Nilo sempre imutáveis.

Hm pnrte alguma esta doutrina é discutida por Empédocles. Por con- 
Hglllnlc, aligura-se-nos preferível interpretar este passo como a apresentação 
•I* niim hipótese cujo objectivo é reconciliar as noções aparentemente contra- 
(lllórlttt dc que nascimento, morte e mudança em geral existem, e que, no
> iiiiMiin, tomo sustentou Parménides, o ser é imutável e permanente ou eterno. 
'  lilelit crucial da reconciliação é que, enquanto o processo dual, descrito 
mi* vemos 1-5, se repete incessantemente, as coisas nele envolvidas são por 
mim dl/cr imutáveis. Uma unidade formar-se-á sempre de uma pluralidade
> vl* 0 versa; e será sempre a mesma unidade e a mesma pluralidade. (Não

dúvidas dc que a escolha da unidade e da pluralidade se deve ao facto 
•I** wrcm esles os poios mais simplesmente concebíveis, entre os quais pode
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ocorrei a mudança). Tal como em Heraclito, «há uma mudança local», 
para nos servirmos das palavras de Barnes, «mas também uma estabilidade 
global» (T h e  P re so cra tic  Ph ilosophers  II, 13).

O conceito de Empédocles acerca da recorrência permanente tem sido 
por vezes designado pelo seu «ciclo cósmico». Contudo, ele é aqui proposto 
como uma tese metafísica inteiramente geral. A  sua aplicação mais clara e 
mais importante encontra-se, sem dúvida, na teoria deste filósofo a respeito 
do nascimento e da morte do universo, mas foi também por ele aplicada ao 
ciclo vital dos animais (como no fr. 26 )J.

i Por conseguinte, é, em princípio, errado tentar interpretar os versos 3-5 como 
especificamente relacionados com a criação e dissolução do universo ou das forma
ções que dentro dele se verificam, como fazem muitos estudiosos. A fortiori, é um 
engano basearmo-nos neles, como fez K R  e, mais recentemente, D . O ’Brien (Empe
docles’ Cosmic Cycle (Cambridge, 1969) e M . R . Wright (Empedocles: the Extant 
Fragments), para apoiar a ideia de que Empédocles postulou a criação e destruição 
de um único mundo, quando as coisas se tomam uma a partir de muitas (facto a que 
supostamente se faz referência no verso 4), e a génese e destruição de um outro mundo 
distinto, quando as coisas se separam uma vez mais da unidade (verso 5). Os versos 3-5 
devem ser entendidos à luz dos versos 9-11. Sugerem eles qüe Empédocles está sim
plesmente a afirmar que a união de todas as coisas dá origem ao uno e destrói a plura
lidade (verso 4), e que, por sua vez, quando se separam, nasce a pluralidade e perece o 
uno (são os versos 3-5, e não 1-2, que introduzem as noções de nascimento e des
truição exploradas nos versos 9-11). Preferível é interpretar vfjv (verso 4) como um 
acusativo interno ambíguo, referido tanto a yéveaiç como a ànóÀeiyiiç (verso 3), e 
que deve ser ligado tanto a rlxrei como òMxei; (verso 5) deve ser lido de modo 
semelhante: «O  único nascimento [do uno] é originado e {é idêntico à] única morte 
[da pluralidade, que] é destruída pela reunião de todas as coisas; quando as coisas de 
novo se separam, dá-se o outro nascimento [da pluralidade] e [é idêntico à] outra morte 
[do uno, que] perece [lit. voa para longe].» (Cf. Guthrie, H G P  H, 153 ad. loc.). 
Tem-se, por vezes, defendido a ideia de que Empédocles reserva a palavra «mortal» 
(verso 3) para os compostos dos elementos que não alcançam a unidade total (e,g. 
349, 22; 388, 3), e que teria, em qualquer caso, relutância em descrever o uno (enten
dido como sendo a Esfera, 357-8, infra) ou a pluralidade (identificada com os elemen
tos) como sendo mortais. Mas em 360,14, os elementos são explicitamente creditados 
com a mortalidade; e a Esfera é evidentemente mortal.

(v) Agentes e substâncias do c ic lo

349 Fr. 17, verso 14, Simplício in Phys. 158, 13 (continuação de 348) 
àXK ãye >j.v{kov xXvíh' juáíhj yà q  roi (pçévaç avÇer 

15 cbç yà/j xal tiqÍv êsma mrpavoxcov Ttelqara /lúdmv.
òínX è(>éa>’ rorè fièv yào êv r/vÇrjih] fiávov eivai 
êx tzÃeóvcdv, rorè aÕ ôiécpv nXêov í£ êvòç elvcu,
Tzvo xai üòoíq xal yaía xai fjéooç âaiAsrov í»poç,
N èIxÓç r ’ oiXóftevov Òl%a x&v, àrdXavrov âaiávrfj,
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1 33 ante 31 transposui.

349 Mas vamos, escuta as minhas palavras, pois que o aprender 
numenta a sabedoria. Como já antes afirmei, ao declarar os limites 
«lus minhas palavras, vou contar uma dupla história: uma vez, eles cres
ceram para serem um único, vindos de muitos, outra, dividiram-se para 
serem muitos de um que eram —- o fogo e a água e a terra e a altura imensa 
do ar, e a amaldiçoada Discórdia, deles separada, igual em todas as 
direcções, e o Amor no meio deles, igual em comprimento e largura. 
í í n s c , contempla-o tu em espírito e não fiques de olhos esbugalhados: 
A clc que se supõe congénito mesmo com os membros dos mortais, é 
ele que os faz ter pensamentos amigáveis e executar actos pacíficos, ao 
durem-lhe o nome de Alegria e de Afrodite. Mortal algum se dá conta 
dolo, quando por entre eles circula: tu, porém, escuta a sequência não 
enganosa do meu discurso.

Todos estes são iguais e da mesma idade, mas cada um tem uma 
diferente prerrogativa e cada um o seu próprio carácter, e cada um 
1'itrvalece à vez, quando chega o seu momento próprio. E sem eles 
mídn mais nasce nem cessa de existir. Como é que poderia, de facto, 
Hor isso totalmente destruído, se nada está vazio deles? Porquanto, 
nó Ne eles estivessem continuamente a perecer, não mais existiriam.
I que poderia aumentar este todo? De onde poderia ter vindo? Não,

Lkó esses é que existem, mas correndo uns através dos outros, se conver
tam cm coisas diferentes em diferentes ocasiões e, contudo, são con- 
lliiuumentc c sempre os mesmos.

li___________________________________________________

xal &iXóxr]ç èv xoîaiv, lar\ /ufjxóç xe TtXáxoç xem
xrjv ai) vóm òáflKEv, jir)Ò' oa/mmv f/oo xe&rjnmç'
rjxtç xal ûvrjxoïai vo/xíÇexai ëfMpvxoç ãg&Qoiç,
xfj xe cpíXa (pQovéovat xal ãgê/iia êgya xeXovai,
rrjífoavvrjv xaXéovxeç êmcovvjuov tfÔ’ ’AtpQoÔíxrjv
xijv ov xiç fiexà xoíaiv éXiaao/j.éi’rjv ôeôárjxe
'dwjxòç ãv'/j(j' ov ò’ ãxovs ?.óyov axóXov ovx ànaxrjXóv.

xavxa yàg laá xe návrn xal fjhxa yévvav èaat, 
xifirjç (? ãXXrjç ãXXo fiédei, náça ô’ fjdoç êxáaxm, 
èv ôè fiégei xqaxèovai nsQinXofiévoio xqóvoio. 

xa l Jigáç xoïç ovx’ ap xi èmyíyvexai ovô’ ébioXijyer 
Ttfj Ôè xe xrjÇouzóXoixo, ênel x&vS’ ovòèv eQTjfiov; 
eïxe yciQ è<pêeÍQOvxo òia/msQéç, oüxêx àv fjoav, 
xovxo ô’ êTiavÇrjaeie xà nãv xi xe;  xa l nóúev èXÕóv; 1 
áXX’ aftt ëaxiv xavxa, ôi âXXrfXcov ôè &éovxa 
ylyvexai ãXXoxe ãXXa xa l r/vexèç aièv â/uoïa.
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Nestes versos, Empédocles desce um pouco do elevado nível da abstrac
ção de 348 para identificar as entidades implicadas no ciclo do nascimento, 
como sendo as quatro raízes, e para fazei algumas reivindicações específicas 
acerca delas, bem como a respeito do Amor e da Discórdia, forças motrizes 
do ciclo.

Um hino ao Amor ocupa a maior parte do espaço por ele consagrado a 
este último tema. A  sua carga é epistemológica. O Amor não pode ser visto; 
mas, numa linguagem desusadamente recheada de reminiscências parmeni- 
dianas, pede a Pausânias que infira a sua presença e o seu podei em geral 
a partii dos seus efeitos na esfera humana. Nos versos 19-20, Empédocles 
sugere que a Discórdia está em discrepância com as quatro raízes, ao passo 
que o Amor está em harmonia com elas. O que aqui diz da sua igualdade 
não se destina, provavelmente, a implicar que o Amor e a Discórdia sejam 
corpos. A  sua intenção emerge nos versos 27-9 do segundo parágrafo, onde 
enuncia a teoria do domínio alternado dos elementos (cf. 365-6) e do 
Amor e da Discórdia (cf. 359). Tal teoria expõe o mecanismo, mediante
o qual a estabilidade global se mantém através da contínua mudança.
O núcleo desta ideia remonta a Anaximandro (110 e 111) e a Heraclito (211, 
217-19). Empédocles especifica uma precondição do mecanismo, não expli
citamente mencionada pelos seus predecessores e que, por certo, Heraclito 
havia implicitamente negado, ao conceder a primazia ao fogo: cada um dos 
elementos implicados na alternância deve ser igual a todos os demais (cf. 
pp. 119 e s., supra); e se o processo deve ser regulado pelo Amor e pela Dis
córdia, então cada um deles deve ser, em certo sentido, igual a todos os 
elementos juntos. Como é que estas qualidades devem ser exactamente 
entendidas, é problema que o preocupa menos do que o requesito formal 
de que há elementos iguais e forças iguais que os controlam.

Nos versos finais de 359 (30-5), Empédocles indica o que considera 
ser a outra atracção principal da doutrina dos quatro elementos. Ao supor 
que eles se misturam entre si («correm uns através dos outros») para formai em 
compostos mortais, podemos prescindir da ideia, que Parménides havia 
demonstrado ser incómoda (296), de que haja qualquer nascimento abso
luto ou qualquer destruição total. Esta consequência da doutrina é desen
volvida em grande pormenor nos fragmentos da secção que se segue.

(vi) Nascimento e morte

350 Fr. 8, Plutarco adv. Colotem 1111 f

c'M o  ôê x o i èQ fw  tpvaiç ovôevòç saxiv ãnávxoyv 

i h f j t M V ,  ovôé  xiç o v ã o / iÁ v o v  d aváxoto  xsAEvrt], 

àXXà jxóvov pbíÇiç XE òiáÀAaÇíç xe fuyévxm v  

frtx i, ipvaiq ò ' ín l  xo lç  â vofiáC fxa i iv&QCÓftOtaiv.
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t i l  Fr, 9, Plutarco adv. Colotem  1113 a -b

oi S' õrs }iív  xarà tpcõra /uyêvT siç al&so t <  xaivrai >  ) 
rj xarà, í)rj(xJ)V àyfjoréoojv yévoç f] xarà Dáfxvcov 
f)è xar olcovcóv, ró re  fièv rò  <  Aéyoim  >  yevéa&ai, 2 
sSre ò’ ànoxQiv&ãai, rò  ô’ av òvaÕaíunvo. jiór[j,ov  
rj ftéfuç <o?3> xaXèovai, vófito ô” ènltprjfii xal avróç.

1 Diels dubitanter: fuyév <pãç atêêqi lac. 6-8 litt. codd.
2 Reiske: ròv lac. 7-8 litt, codd.

112 Fr. 11, Plutarco adv. Colotem 1113c
vrjnioi' ov yáft ocpiv ôoXiyóipQovéç sim fiêgi/ivai, 
ol Stj yíyvEüdai náqoç ovx êòv èXníÇovaiv 
rj r i  xara&vfjíjxeiv re xal èÇóXXw&at ánávrjj.

<53 Fr. 12 [Aristóteles] M .X.G . 2, 975 b 1
êx rs yàp ovòáfi êóvroç ãjUTj/avóv èaxi yevécr&ai 
xaí r ’ êòv è%anoXéo&au ãvr/vvffrov xai daivarov 
alei yàfí rfj y ' êarai, 6nrj né r iç  atèv èoeíòrj.

350 Uma outra coisa te vou dizer: de tudo quanto é mortal, nada 
tem nascimento, nem qualquer fim na morte execrável, mas apenas 
mistura e troca das substâncias misturadas —  a isto é o que os homens 
chamam nascimento,
351 E quando elas [sc. as raízes] se misturam na forma de um homem 
c vêm para o ar, ou na forma da espécie dos animais selvagens ou das 
plantas ou das aves, então dizem que isto é nascer; mas quando elas 
sc separam,-chamam-lhe má sorte: o nome que lhes dão não está certo; 
contudo, eu mesmo transijo com o costume.
352 Loucos —  pois têm pensamentos de curto alcance, já que espe
ram que nasça o que antes não existia ou que algo possa morrer e ser 
totalmente destruído.
(53 Pois impossível é que algo nasça do que não existe, e é inexequível 
c inaudito que o que existe possa ser completamente destruído, pois 
onde quer que alguém o coloque, aí, por certo, sempre se há-de encontrar.

A nova questão («uma outra coisa», 350) é um corolário da linguagem: 
tn|ii'csNO como um ataque contra os substantivos «nascimento» e «morte» 
i M9, .10-5, está concebido em termos de verbos que exclusivamente lhes
> i vrm de base), Os fragmentos de 352-3 mostram que é pelo facto de «nas-

■ iiuriito», «morte», etc., no seu sentido comum, envolverem a ideia de criação 
<< imrtlr dc c destruição no que não éf que Empédocles se lhes opôe. Nou-



306

tros passos (cf. 351, 5), contenta-se com o emprego de palavras não com
prometidas com estas implicações, como quando, em 348, 11, fala de raízes 
que nascem —  uma vez que se tornam numa a partir de muitas e em muitas 
a partir de uma.

Pouco depois de citar 350-2, Plutarco transcreve um outro fragmento, 
que, consequentemente, é natural supor que pertencesse a este mesmo con
texto do Da Natureza:

354 Fr. 15, Plutarco adv. Colotem 1113 d

ovx âv avrjg xoiavxa aorpòç tpgeal [Mvxevaaixo, 
ojç õ(pqa fiév rs fíicõm, rò  ôr] fiíorov xaMovai,
TÓçpQa fièv m)v staív, xal a<piv nága ÔetAà xal èad/.á,
Tigiv ôè itáyev xe pgoxoi xal <  ên e l>  Xvíh:v, avòiiv ãg eujiv,

354 Um homem versado em tais matérias não suporia no seu espí
rito que, enquanto vivem o que chamam vida, existem todo esse tempo 
e lhes sobrevêm bens e males, mas que não existem em absoluto, antes 
de terem sido formados como mortais e depois de terem sido dissolvidos.

Empédocles mostra que é também errada a interpretação comum da 
«vida», e (segundo a correcta interpretação destes versos por Plutarco) que 
a nossa verdadeira existência se prolonga para antes do «nascimento» e para 
além da «morte». Assim, o fragmento de 354 insinua a doutrina da reencar- 
nação exposta nas Purificações, se bem que a conexão entre esta e a teoria 
da mistura das raízes seja, no estado actual dos nossos conhecimentos, bem 
menos inteligível que o corolário explicado em 350-1.

(vii) A mistura das raízes

355 Fr. 21, Simplício in Phys, 159, 13

àÀX’ ãye, TOJVÓ1 óágwv ngoxégwv èmpiágxvga ôégxev, 
et xi xal èv TtQoxégoiai Xi7ió£vXov sn lsro  piogfp-Fj, 
rjéXiov uèv êso/Mv ógãv xal Xapingov âTtávxrj, 
ãufígoxa ô’ 8a<f eiÔEt xs xai âgyéxi Ôevexai avyij,

5 dfifigov <T èv Jiõ.ai òvoqpóevxá xe giyaAéov xe'
èx Ô’ atrjç ngoqéovoi êeAsptvá xe xal axEpeomá. 
èv ôè Kóxm  òiáfioQtpa xal ãvôi%a návxa nàXovxaj,, 
avv ô’ èfir] èv 0iXóxrjxi xal âXXrjXoiai no-&elxat, 
êx xmv návfF oaa ■€ fjV õaa t5 èaxi xal laxai 6nlaao>, 1 

10 ôévÔgeá xs efjXáax/joe xal âvÉçeç tfôè yvvatxeç,
ftfjqêç t * olwvoí x f  xal vòaxo&oèfifjíoVF.Q
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yjií re  fieoi òohyawyvnç rififjai cpêgiaroi. 
avrà yàg êartv rama, Ôt ãXXrjh.ov Ôè êéovta  
yíyverai âXXoiwná' róaov ôià xgfjaiç àfieípEi.

i £x Kitv ... ôníaacD coniecit Wright ex Arist. Met. 1000 a 29; èx roérmv yào 
náv&' ... Sarai Simpl.

IV» Fr. 23, Simplício in Phys. 159, 27 (na continuação de 355) xaí Ttaoá- 
iliyjlú Òè èvagyèç nagéftero rov èx r&v avrãv  yíveoftai rà Ôr.árpopa. 

còç ô’ ônórav yoo.tpéeç àvwürj/mra jioixíXhomv 

âvégeç â/Li(pí xê%vt)ç vnò p;r]xioç 8d ôeòaãre, 
o h ' ènei oi>v /iágyxocn Ttohr/Qou cpác>uaxn %sqoÍv, 
ãg/iovírj fieíÇavre rà j i ív  nXéco, ãÁÀa ô’ êláaaa>,

'j èx rã v  eíòea nãaiv âXíyxia jioqovvovgi,
ôévôgeá te  xrlÇovre xal ãvégaç rjòè yvvaixaç 
iJrjgáç T5 oimvovç re xal vÒaro&gé/j./j.ovaç Ix&vç 
xaí rs. dtiovç òoli%akova<; n/urjai (pegíarovç' 
ozfrco /Mj ( f  ãnárrj (pgéva xaivérco SD.oDbv ehai 

10 ftvrjTCúv, Saaa ye ÔfjXa yeyáxaaiv aonera, nrqyrjV,
ãXÁà r oqcóç ravi? íafh, fteov náoa /jmõov âxovaaç.

155 Mas vá, contempla os testemunhos do meu discurso anterior, 
nfio se dê o caso de nele ter faltado beleza: o Sol, quente ao olhar e 
lodo ele ofuscante; todos os imortais * que se banham no calor e nos 
raios brilhantes; a chuva em tudo sombria e gelada; e as coisas enrai
zadas e sólidas que brotam da terra. Na Cólera tudo é de diferentes 
formas e está separado, mas no Amor todas as coisas se unem e se dese- 
)um umas às outras. Delas procede tudo o que existiu, existe e existirá 
no futuro —  surgiram as árvores e os homens e as mulheres, as feras e as 
aves e os peixes que na água se ciiam, e também os deuses de longa 
vida, superiores em honrarias. Pois só estes existem, mas, correndo 
uns através dos outros, tomam formas diversas: de tal modo os altera 
H nua mistura.
tflft Demais, ele acrescentou um claro exemplo de como coisas diver- 
hiik provêm do mesmo: «Assim como quando os pintores, homens 
i|ue, por habilidade, são bem peritos na sua arte, decoram oferendas 
[/,#, cx-votos]—  quando, de facto, tomam em suas mãos pigmentos de 
muitas cores, misturando harmonicamente mais de uns e menos de 
Million, produzem a partir deles formas que se assemelham a todas as 
i oí.hui, ao criarem árvores e homens e mulheres, feras e aves e peixes
■ | no nas águas se criam, c também deuses de longa vida, superiores em 
h o n rarias : assim também nflo permitas que o engano subjugue a tua
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mente e te leve a pensar que há uma qualquer outra fonte de todas as 
incontáveis coisas mortais que claramente se vêem, mas fica a saber isto 
bem, já que a narração que escutas provém de um deus.»

1 Em causa estão, provavelmente, as brisas e as vastidões do ar; Empédocles 
está, talvez, a aludir a uma explicação racionalista de ambrosia, «alimento dos imortais», 
como vapores que fornecem combustível ao Sol, que, consequentemente, os inunda 
de calor e luz. Cf. Demócrito fr. 25.

O principal interesse dos fragmentos de 355 e 356 advém do facto de 
nos mostrarem um emprego, por parte de Empédocles, de processos argu- 
mentativos mais empíricos do que o raciocínio contido em 352-3. Para 
suporte da sua identificação das quatro raízes como matérias fundamentais 
de que são feitas as coisas, apela para o nosso conhecimento sensorial das 
suas qualidades básicas, como de algo penetrante e airosamente presente 
no mundo que nos rodeia (355, 1-6). Como apoio da ideia de que a imensa 
variedade do mundo é adequadamente explicada pela teoria da mistura de 
um tão pequeno número de elementos, introduz, ao estilo homérico, o símile 
do pintor, que cria um mundo imaginário a partir de pigmentos de número 
reduzido, mas polícromos nas suas potencialidades (356). É provável que 
estes dois passos provenham de perto do final da primeira secção do poema, 
que, como é evidente, terminava com uma exposição completa da teoria do 
ciclo da mudança, particularmente no referente aos compostos vivos, com 
versos que, na sua quase totalidade, repetem ou adaptam outros que figuram 
em 348 e 349 (fr. 26).

ESFERA E COSMOS

Problema obscuro e objecto de grande discussão é o de saber como é 
que Empédocles dispôs o material na secção seguinte do Da Natureza. 
É provável que tivesse começado por um esboço geral do ciclo da mudança, 
tal como se desenrola na fase cósmica (aproximadamente frr. 27-36 DK), 
seguido por uma cosmogonia e zoogonia pormenorizada (aproximadamente 
frr. 37-70), mas presentemente muito fragmentária.

(i) A Esfera

357 Fr. 29, Hipólito Re f .  vh , 29, 13 xai nepi fièv rrjç rov xóa/iov lôéaç, 

õjioía r íç  êanv vttò rfjç rpilíaç xocrfiov/iêvrj, Aéyei roiovtdv nva rçón o v  
ov yàç ânò vòxom õvo xM ôo i áíaaovxat, 
o i  nóòeç, ov i)oã yovv’, ov ftifôea yevvtjp.vra 

à?.Xà !a<paÍQOç hjv m l laaz iartv mhq>.
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I'H Frr. 27 e 3), Simplicio in Phys. 1183, 28 Evôrj/j.oç Òè xrjv àxivrjaíav  
4v rfj xfjç (pü.laç èsrixQaxeía n a rà  xòv aqxügov êxôé%eTai, ènuôàv ãnavxa
• wyxQi&fj'

'h í f  ovT fjeXico ôieíôsxai òxéa yvia 
rUA', wç tprjaiv,

ovrcúç ágfiovírjç n v w ã  xgvcpã) Êavrjütxtm 
açpaÍQoç xvxXorsoijç ftofffi nsQiyrjêéi yaUov.

Atytaflévov òè 7T,á/xv ròv vslxovç èniHQOLxrXv x o t e  Ttáhv xívrjmç èv xã> 
ityWpç) yívexac

návxa yàç êisírjç neXepilÇsro yv~a Deoio.

IW Fr. 30, Aristóteles Met. B4, 1000 b 12 xal í/ia Òè avxfjç xfjç uexn-
lluXfjC aixiov ovdèv Xéyei, àX'/! r) oxi ovxwç néfpvxbv'

avxàij êjiel piéya vstxoç èvi pieXésaatv ê^^érpíhj, 
êç xipiáç x ávóoovae xeXeioptévoto yoóvoio 
ãç acpt.v ãjXOtfiaXoç nXaxéoç n.ao èXrjXaxai ooxov ...

357 E quanto à forma do cosmos, ao ser ordenada pelo Amor, des
creve-a ele nos seguintes termos: «Das suas costas nío brota um par
de ramos, não tem pés, nem joelhos velozes, nem órfãos genitais fér
teis», mas «era uma esfera», e é igual a si mesma.
358 Eudemo entende que a imobilidade [.se. de que fala Aristóteles 
na Fís. 252 a 9] se aplica à Esfera na supremacia do Amor, quando 
Iodas as coisas estão combinadas —  «aí não se destinyuem nem os 
membros velozes do Sol», mas, segundo as suas próprias palavras, 
«é assim mantida firme na densa obscuridade da Harmonia, uma esfera 
rotunda, que se compraz na sua exultante solidão». Mas quando a 
Discórdia começa de novo a alcançar a supremacia, então .’.urge uma 
vez mais o movimento na Esfera: «Pois, um por um, todos os mem
bros do deus começaram a estremecer.»
.159 E ao mesmo tempo não menciona causa alguma da própria 
mudança, salvo que as coisas são assim por natureza: «Mas quando a 
Itrunde Discórdia se robusteceu em seus membros e se lançou sobre as 
>uus prerrogativas, acabado que estava o tempo, que, por sua vez, lhe 
cslA fixado, por um amplo juramento ...»

Qimndo o Amor une completamente as quatro raízes em toda a sua 
•Jtt«nido, estas dão origem à Esfera, em louvor da qual (no dizer de Simplí- 
ulO </< tin. 70, 17) Empédocles «canta hinos como a um deus» (cf. 358). 
hit iiiilOHtavcImente, a descrição que dela faz, embora reflita, sem sombra 
■li' ililvlda, u influência do ataque dirigido por Xenófanes contra os deuses 
Hiitmpomórftcos (vejum-se pp. 172 e ss.), foi moldada sobre os versos de Par-
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ménides de 299, 42-4. A  sua Esfera difere da de Parménides na mortalidade; 
é possível que queira dizer que o conceito de perfeição de Parménides está 
correcto, mas erradamente representado como uma condição geral da exis
tência.

(ii) O vórtice

360 Fr. 35, Simplício de caelo 529, 1 (versos 1-15), in Phys. 32, 13 (ver
sos 3-17)

nvTÒ.Q èyái naMvogaoç èXevaojiai èç nógov vjuvojv 
xòv tíqóxeqov xaxéXeÇa Xóyfp Xóyov èÇoxsrevcov, 
xeívov ênei Neixoç uèv êvigraxov Ixexo fíévêoç, 
òívrjç, èv ôè fjiéarj 0iXóxrjç oxqotpáXiyyi yévrjxm,

5 èv r Ô r j  táÔe návra avvmyj.xai sv fjióvov eivai,
om  ãrpaçj, àÃ/.à #eArjjuà avviaxó.uEV ãAXo&sv ãXXa. 
t ü j v  ôé Te /Mayofiévcúv yãx êdrea fivoía {hrjXÕJV 
noXXà 6’ ã/Mxr earrjxe xegaio/tévoioiv êvaXXáÇ, 
oaa’ exi Nelxoç eqvxe /terágaiov ov yàg â(te/tq>é(oç

10 mo nãv èÇéovrjxev êrí ’éa%axa xéq/uaxa xóxXov,
àXXà. rà fiév r5 ivéfiifive fieXécov rà  Ôé r’ è^s^e^xei. 
õaaov ò’ aiev 'ÒTtexTtQoftéoi, xóaov alèv ênrjet 
rimócpQcov (PiXoxrjxoç àfj,Eficpèoç ã/ifloo roç ÔQfii'y 
alyta ôé í}vrjx èqróoVTo rà nqlv fiá&ov à&ávat' elvm,

15 Çtíioá Xe xà Ttolv ãxQT]xa ÒiaXXáÇavxa xeXeé&ovç-
Tfov Ôé X£ fiiayo[j.èvoiv %elx’ I f a  jivgía fivr/XMV 
navxoíaiç lòêrjaiv áçrjQÓxa, ftavua iòémJai.

360 Mas vou regressar, uma vez mais, à via dos cantos por mim ante
riormente traçada, quando de um discurso um outro derivei —  para essa 
via. Assim que a Discórdia atingiu as mais baixas profundezas do 
remoinho, e o Amor se encontra no meio do vórtice, é então que todas 
as coisas se congregam para serem uma só, não de súbito, mas reunindo-se 
a partir de diferentes direcções, de acordo com a sua vontade. E à 
medida que se misturavam, brotavam incontáveis tribos de coisas mor
tais; muitas, porém, mantiveram-se sem se misturar, alternando com as 
que estavam a misturar-se —  todas as que a Discórdia, lá do alto, ainda 
retinha, pois ainda se não havia retirado de todo, irrepreensivelmente, 
para os limites extremos do círculo, mas em alguns dos membros se man
tinha, enquanto de outros já se havia retirado. Tanto quanto ela in 
sempre correndo à frente para se escapar, outro tanto era sempre perse
guida por um suave e imortal impulso do irrepreensível Amor. Entflo 
logo se tornaram mortais as coisas quo antes haviam nprcndido u serem
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imortais, e se misturaram, ao trocarem de vias, as que antes se não 
tinham misturado. E à medida que se uniam, brotavam incontáveis 
tribos de coisas moitais, dotadas de formas de toda a espécie, uma 
maravilha digna de sc ver.

Assim como 358-9 descrevem o momento em que o domínio do Amor 
mi ciclo pela primeira vez enfraqueceu, assim também 360 nos fala do 
momento, no pólo exactamente oposto do ciclo, em que a Discórdia, após 
ler atingido o zénite do seu poderio, começa a retirar-se, perante o avanço 
do Amor, do centro do vórtice cósmico (aonde se tinha confinado) para os 
«•ui limites exteriores. Depois da Discórdia ter separado as raízes, o Amor 
t imicça a uni-las de novo. O principal cometimento do Amor neste período 
ili> ciclo é, evidentemente, a zoogonia, a formação de «incontáveis tribos de 
''»mis mortais» (i.e. compostos). A  cosmogonia propriamente dita foi, 
presumivelmente, algo levado a cabo pela Discórdia durante o período do 
'■mi domínio, anterior ao momento crítico descrito em 360. O vórtice, ao 
«aparar as quatro raízes, terá dado origem à formação das quatro massas do 
mundo (veja-se 365) —  por consequência, a estrutura básica do universo, 
ii' nfio mesmo a sua forma actual, estará já estabelecida por alturas da crise 
iln domínio da Discórdia, que, por isso mesmo, não devia ser considerado 
vmno um tempo de movimento casual e caótico (os remoinhos são, apesar
■ i< tudo, fenómenos organizados). A  doutrina metafísica de Empédocles 
«iibro :i alternância do Amor e da Discórdia contém, assim, atraentes pro- 
prlodades explanatórias. Ela pode explicar tanto a separação fundamental 
l>imi u cosmogonia (algo não explicado nem explicável na cosmogonia de 
1‘niménides, na qual o Amor é a única causa cósmica, pp. 270-71, supra), 
mino para as misturas do mundo vivo (assunto que os Milésios trataram 
ili» lórma verdadeiramente inadequada, apegados que estavam à ideia da 
«ppnrnçâo como mecanismo causal básico a operar no cosmos) 1.

1 Esta interpretação das funções cósmicas do Amor e da Discórdia é ampla
mente defendida por Aristóteles; 361 Aristóteles M et. A  4, 985 a 25 (D K  31 A 37) 
itniv fièv yào etg rd cnoi%eía ôti<m)rcu- rò  nãv vnò rov Neíxovç, ráre rò  m/g elç êv 
nyHQlvsrat xod rã v  ãXXmv oroigeícov êxaarov Õrav ôè náXiv úitò tfjg &dlaç awíwatv 
flç rr) êv, ávayxatov è£ êxdcrrov rà fiÓQta ôtaxglvea&ai náXiv. ( Quando o universo 
ri decompõe nos seus elementos por acção da Discórdia, o fogo agrega-se num todo, 
r <> mesmo se verifica com cada um dos demais elementos; mas quando eles se juntam 
num só, novamente sob a influência do Amor, força é que as partes uma vez mais se 
tttxugreguem de cada um dos elementos,)

Numa outra ocasião, porém, Aristóteles escreve, como se pensasse que 
Itmpédoclcs estava comprometido com a hipótese de uma cosmogonia distinta 
iMflo iipniiisde urrui zoogonia) tanto no período pós-crftico como no pré-crítico:
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362 Aristóteles de caelo V  2, 301 a 14 êx ôieordÓTwv ôè xal xtvov/iévcov ovx 
eSÀoyov noielv xijV yéveatv. ôiò xal sE/j,nsôoxMjç nagaAeínei vr/v ênl rrjç 
&>iAót7]toç- ov yàp âv rjdvvaro ovffrfjoat ròv ovgavòv êx xexcoQtOfiévcov fièv 
xaraoxeváÇcov, ovy xgm v  ôè jlotwv òtà rrjv &iAóxryta' êx ôiaxBxgi/j,év(ov yào 

avvéarrjxsv ô xóafioç rcõv a roi%eía>v, &ar àvayxaíov yíveaêai ètj êvòç xal 

avyxexQi[iévov.

362 Não é sensato fazer começar a geração a partir de corpos que 
estão separados e em movimento. É por isso que Empédocles deixa 
de lado a geração durante o predomínio do Amor, porquanto não podia 
ter constituído o universo a partir de elementos separados e combi
nando-os por intermédio do Amor; é que o cosmos consiste de elemen
tos num estado de separação, de tal forma que teria de surgir do que é 
uno e está combinado.

Não obstante, se (de acordo com a queixa formulada em 362) Empé
docles não descreveu uma cosmogonia pós-crítica completa, é porque indu
bitavelmente não acreditou nela. Podemos diagnosticar a origem do erro
de Aristóteles, se considerarmos uma outra crítica sua:

363 Aristóteles de caelo B  13, 295 a 29 ên ôè noòç ’ EfineÔoxXêa xâv êxeívó 

riç  ebieiBv, Ôre yào rà crroi%eTa ôimcrrrjxei %<*>qIç vnò rov Neíxovç, r íç  emeiev. 
ôrs yàp rà aroiym i ò ia a rijxu  %a>glç vtt.ò rov Neíxovç, r íç  a íría  rfj yfj rrjç 
ftovfjç fjv; ov yàç ôrj xal ró re  álnáasrai rrjv ôívrjv. ãronov ôè xal rò  ui] avv- 
voeZv Sn nQÓrsQov fièv Ôtà r ip  òlvr\aiv ècpégero rà /xógia rrjç yfjç tt.qòç rò  

fiéaov, vvv òè Ôià rív alríav návra rà {iáooc e%ovra (pégerat ngòç avrrjv; 
ov yàg rj ys òívrj nbjaiáÇei ngòç rj/iãç,.

363 Poder-se-ia fazer ainda a seguinte objecção a Empédocles: quando
a Discórdia levou os elementos a um estado de separação, qual foi
[.vc. então] o motivo da imobilidade da Terra? Pois, seguiamente, não
pode, neste caso, responsabilizar também o vórtice. E é de estranhar 
também que ele se não tivesse dado conta de que, se anteriormente as 
partes da Terra foram impelidas para o centro pelo vórtice, devia expli
car por que motivo todas as coisas que têm peso são agora impelidas 
para a Terra. Pois não é o vóitice que as traz para junto de nós.

Aristóteles supõe que, depois de a Discórdia ter levado a cabo a sepa
ração total dos elementos no período pré-crítico, nada mais há para o vór 
tice fazer (por não haver mais separações); contudo, Empédocles devia 
explicar, mas não o faz, o que é que mantém os elementos separados no 
presente período pós-crftico. SimpKcio, porém, crê elaramonte que Aristó



ItloN só chega a este juízo através de uma interpretação errada, e cita 360 
|uuu demonstrar que o vórtice continua a operar no período pós-crítico do 
11oincente domínio do Amor (veja-se de caelo  528, 11-14; 530, 16-22). Tanto 
i m 362 como em 363, o que Aristóteles deixou por avaliar foi o grau de con- 
tlnuldade causal e estrutural que Empédocles propõe entre as fases pré- 
f l>ós-críticas.

Nenhum outro escritor antigo, que se tenha ocupado de Empédocles, 
m«Kta ambas as cosmogonias, pré- e pós-críticas, se bem que por vezes se 
lenlm pensado que elas estavam implícitas num outro texto de Aristóteles:

(M  Aristóteles de gen. et corr. B  7, 334 a 5 èípia õè xai xòv xóojxov ôpioícoç 
H tn v (ptpiv èní xs xov Neíxovç vvv xai ttqóxeqov êni xfjç (Ih?ilaç,

364 Ao mesmo tempo afirma ele que o cosmos está agora sob o domí
nio da Discórdia, num estado semelhante àquele em que se encontrava 
nnteriormente sob o domínio do Amor.

t odavia, provável é que Empédocles apenas quisesse dizer que a orde- 
básica do universo, estabelecida pelo vórtice, continua sob o domínio

i ii'» ente do Amor. (O curioso contraste entre agora e anteriormente deve 
■ui »m lapso de Aristóteles: tal contraste contradiz terminantemente 363, 
qu< 'tupõe que agora é o período pós-crítico dominado pelo poder crescente 
>l<' Amor, como nos levaria a concluir, em qualquer caso, a sua associa- 

tom a zoogonia.)

(ili) Cosmogonia: os primeiros estádios

Iftfl íício I I ,  6, 3 (D K  31 A  49) 1EpineôoxÀ fjç xòv fj,èv aiõÉpa nom xov ò ia - 

Òevre.Qov Òè xò  Ttvo, è(p (L x i)v  yfjv, jjç  ãyav n8QUt<ptyyop,èvr\ç 

*fl < f «W 7  TieQKpoçãç à va ftlvam  xò  vÒmç,

Iftfi 1’neudoplutarco Strom. ap. Eusebium P.E. i, 8, 10 (D K  31 a  30)
f t f fnt ioHÀfjç  ó ’AxQ ayavxtvoç ... êx  TtQáxrjç <prjal r f j ç  rm v axoiyeuav xgáaewç 

AltttHijiOfaTa xòv  àéça neQ ixv&rjvai x vx X qr piexà Ôè rò v  áépa xò  jivo  èxÔQa- 

it l i e  mil ê%ov êréoav y á oa v  ãvw èxrgÉyeiv  v n ò  xov tíeqI xòv  àéça  n á y ov .

<«i/  It  27, Plutarco de fa c . in orbe lun. 12, 926 e

ív#’ o$x* fjsXíoio ôsôlaxsxm 1 âyXaàv elôoç, 
nòòè jj-è.v ovò' airjç Ãámov piévoç, 2 o-ôôs ftáXcwaa,

1 òtôlaxtsrat Karsten: ÒtÔlvtsxui codd.
• Uivoç Horgk: yivot codd,
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365 Empédocles sustenta que o primeiro a separar-se foi o aithcr, 
a seguir o fogo e depois deste a terra. Da terra, comprimida que estava 
em toda a volta pela força da rotação, brotou a água.
366 Empédocles de Agrigento... sustenta que o ar, que se separou 
da mistura original dos elementos, se derramou em toda a volta, num 
círculo; e que depois do ar, o fogo correu para fora e, não tendo para 
onde ir, se eíevou em corrida para debaixo da periferia solidificada em 
redor do ar.
367 Aí nem se distingue a forma brilhante do Sol, nem o frondoso vigor 
da terra, nem o mar,

Cada um dos quatro elementos, a começar pelo aither (a camada supe
rior e clara do ar, erradamente identificada, em 366, com a camada inferior, 
vaporosa, aer), vai-se separando sucessivamente (cf. 349, 28-9) —  presumi
velmente devido à acção do vórtice iniciado pela Discórdia, com o qual se
deviam relacionar as referências à rotação no presente caso. Embora a estru
tura básica do nosso mundo esteja assim estabelecida, não há ainda nem o 
Sol, nem qualquer distinção entre terra firme e mar na superfície terrestre.

(iv) Cosmogonia: o mundo actual

368 Fr. 38, Clemente Strom. v, 48, 3
ei â’ ãye ro i XéÇco tiqwt è í  3>v rfXtoç àgxvv 
xãXXá te  ôf/X’ 1 êyévovro xà vvv êaoQcàfiev cbiavra,
yaíá re xai návxoç noXvxvficov r/ô’ vypòç árjQ 
Tixàv r,<r aWijfj oipíyyiov tieqí xvxÁov d.navxa.

. 1 Coniecit Wright: fjXiov à(iy-r)v / e f  ã>v Òíj codd.

369 Écio ii, 6, 3 (D K  31 A 49; continuação de 365) è i ov ftvfuaftfjvai xòv
àépft, xai yevéoêai ròv uèv ovQavòv êx xov aí&égoç, ròv ôè rj/.iov èx rov jivqoç,

jnlrjfhfjvai ôè èx xwv ãXXtov rà TteQÍyeta.

370 Pseudoplutarco Strom. ap. Eusebium P.E . i, 8, 10 (DK. 31 A  30; conti
nuação de 366) elvat ôè xvxXw neçi xijv yfjv <pegó/j,eva ôvo rjfiiotpaÍQia rò fièv 
xaftóXov TivQÓç, rò  Ôè /mxxòv êÇ âéçoç xai òXíyov tivoóq, oneq otaxai xijV 
vvxxa eivai, xrjv ôè a.Q’/ijv xfjç xirtjoecoç crv/ujSfjvcu ànò xov rexv%r]xêvai rnxA
<  xi >  xov ãÜQoirrjjòv èmfJolaavxoç xov jcvqóç. 6 ôè tfXioç xijv cpvaiv oiSx èoxi 
nvQ, à/.Xà xov nvoòç ávxaváxXaotç ô/j,ola xfj ã<p ÍSÔaroç yivopêvjj. oeArfvqv 
ôé (prjoiv ovaxfjvcu xrnT êavxfjv tx  xov ànoXrjfp^évxoç âégoç ■ÓJtò xofi tcvqÓç. 
xovxov yà/O nayfjvat xadáneq xai xrjv yáXaÇav. xò ôè çadlf avxr)v £%ei,v ánA 
rov tfXtov. (Cf. Écio ií, 20, 13, (D K  31 a  56)).



171 Aristóteles M e teor. B  3, 357 a 24 (D K  31 A 25) e B  1, 353 b 11
f In)  ófioúoç Ôè yeXolov xai ei riç elnwv 

yfjç iôgcõTa üáXaaaav 
"Ima! ri aoupèç eiQrjxèvai, xadáneo ’E/meÔouXfjç.
(b) Pvioi i f  avrcõv fieQ/.iahvouévrjç rpnaiv vnò tov rjXíav rfjç yfjç olov íònona 

ylyvecrdxu, dià xai ãX/wgàv slvar xai yàg ó iôçcbç âXfivgóç.

1/2 Aristóteles de gen. et corr. B 6, 334 a 1 ôiéxg‘ve uèv yào tò NeZxoç, 

í f  av(o ó aldrjo ov% vnò tov N sLxovç, âXX1 orè [iév qyrjaiv uxmeu ânò
»it p/ç
I I r 53) ovtcd yàç ovvéxvQOE êécov Toxé, noXXám ó’ ãXXxoç 

ttn< ôé (pr)Oi n eyvx èva i tò  tivq ãvco (pégea&ai, 6 Ô’ afflrjQ, (prjdí,

(h  54) jio.xnfjat xarà %&óva ôvero plÇaiç.

368 Vamos, dir-te-ei em primeiro lugar de onde [se originam] no começo
o Sol e todos os outros que agora vemos haverem-se tornado distintos
—  a terra e o mar encapelado e o ar húmido e o Titã céu [lit. aither] 
que com firmeza aperta o seu círculo em redoi de todas as coisas.
369 Da água proveio o ar por evaporação. Os céus surgiram do aither,
o Sol do fogo, e os corpos terrestres dos demais.
.170 Há dois hemisférios que giram em torno da terra, um inteira
mente de fogo e o outro que é uma mistura de ar e um pouco de fogo. 
Jíste, supõe ele, é a noite. O início do movimento é devido ao facto 
dc haver uma concentração numa determinada zona, por ser aí que o 
logo fez maior pressão. O Sol não é por natureza fogo, mas um reflexo 
dele, como o que vem da água. A  Lua, diz ele, formou-se separadamente 
do ar que o fogo apartou; pois este ar solidificou como granizo. A sua 
luz provém do Sol.
371 (a) É igualmente ridículo que quem chama ao «mar, suor da 
lerra», pense que disse algo de claro, como Empédocles.

(b) Alguns de entre eles dizem que, quando a terra aquece por 
hcç8o do sol, surge o mar como suor —  sendo esta também a razão 
dc cie ser salgado, já que o suor é salgado.
.172 É que, embora a Discórdia separasse os elementos, não foi por 
iicçilo sua que o aither foi impelido para cima; pelo contrário, ele fala 
por vezes como se tal tivesse ocorrido por acaso —  «pois foi assim que 

cntfio ele correu por acaso, se bem que, frequentemente, o tivesse feito 

de outra maneira» —  ao passo que, outras vezes, diz que é da natureza 
do logo o scr levado para cima, ao passo que o aither, segundo as suas 

própriliN palavras, «se afundou na terra com as suas longas raízes.»

B t . _______________________________________ _____ ______________________________________________________
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O fragmento de 368 anuncia a segunda fase da cosmogonia. O seu 
ponto fulcral era claramente o Sol. Em primeiro lugar vem a formação 
dos hemisférios, diurno e nocturno, como resultado do ar nebuloso que 
ascende à região até então totalmente dominada pelo fogo. O Sol é assim 
explicado como uma reflexão do fogo (talvez por analogia com a luz da 
Lua); provavelmente ele é lançado pela terra a partir do hemisfério de fogo 
para esse hemisfério (apesar do que afirma Écio ri, 20, 13, D K  31 a  56) 
«num clarão concentrado» ( Burnet, F.GP 238; cf. Plutarco de Pyth. or. 12,
400 b , D K  31 b  44). Os outros corpos celestes explica-os ele de um modo 
mais convencional. A  seguir vem a emergência do mar e presumivelmente 
da terra na sua forma actual.

Estes acontecimentos —  em contraste com os de 365-6 —  devem ser 
situados no período pós-crítico do ciclo. Pois ouvimos falar de árvores que 
crescem (i.e. algumas das «incontáveis tribos de coisas mortais») mesmo 
antes da noite e do dia se terem diferenciado (Écio v, 26, 4; D K  31 a 70). 
É a esta mesma fase inicial do período que devemos atribuir as associações 
de diferentes elementos, tais como a penetração da terra pelo aither, ao imer
gir no que causa perplexidade a Aristóteles, por ser uma direcção anti-natural. 
Omitido foi um indício da influência do Amor, certamente uma das pré- 
-condições da origem da vida a partir da terra. Podemos, no entanto, inferir 
que a cosmogonia era descrita fundamentalmente em termos físicos e bio
lógicos com referências constantes ao acaso, mas poucas ao Amor e até 
mesmo à Discórdia.

(v) Zoogonia

Verosímil se nos afigura que, depois de ter recordado ao leitor que a 
zoogonia é a esfera de acção particular do Amor, Empédocles se voltasse 
primeiro para a explicação da génese das partes dos animais (cf. Aristóteles 
de caelo 300 b 25 e ss., D K  31 b  57; segundo parece, o fragmento de 374 pre
cedia, no poema, o de 381: veja-se Simplício in Phys. 300, 20; 381, 29). 
Conservados foram fragmentos sobre o sangue, a carne e os ossos. O  emprego 
que neles se faz de razões numéricas reflecte, talvez, uma influência pita- 
górica.

373 Fr. 98, Simplício in^Phys. 32, 6

f) ôè %d-à>v rovroiaiv lar] avvéxvQae fiáXiara,
'Htpaíorq) r  õ/xfÍQm rs  xat aWéot. nafirpavácavri,
K vtzqiÔoç ÓQ/iLa&elaa r eXeloiç èv Xifiéveooiv, 

èXíyov fielÇcov eIt èv nXeóveamv èXáaatov 
éx rãv alfiá rs yèvxo xal ãXXrjç etÔea m çwíç.
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174 Fr. 96, Simplício in Phys. 300, 21 

Tj òè y/fmv èmrjgoç èv eòoréçvoiç y/jávaiai 
ràç òvo rwv óxrw fioiqáwv Xà%E Ntfariôoç alyXrjç, 
rsaoaga <Y rHq>aíaxoio• rà Ò' òaréa Xevxv. yévovro 
eA q/uovÍtjç xóXXrjcriv àffrjQÓra Ihaneaír/dev.

373 E a terra encontrou-se em aproximadamente igual quantidade 
com estes, Hefesto [ i.e, o fogo], a chuva e o ar cintilante [lit. aither], 
imcorada nos perfeitos portos de Cipria [i.e. do Amor], numa propor
ção um tanto maior ou menor, entre a maioiia deles. Destes surgiram
o sangue e as diversas formas de carne.
374 E a terra amavelmente recebeu nos seus amplos cadinhos duas das 
oito partes do fulgor de Nestis, e quatro de Hefesto; e em alvos ossos 
cias se converteram, maravilhosamente unidos pela cola da Harmonia.

Os seres a que pertencem estas partes eram descritos a seguir, na notá
vel Icoria da evolução de Empédocles:

175 Écio v, 19, 5 (D K  31 a  72) 3E[inEÔoHXf)ç ràç sipáraç yevéaeiç rwv
' ijmtv xai (pvxwv /jirjôa/ÃWç óXoxXtf(>ovç ysvéa&ou, àav/JKpvéai òè xolç fiogíoiç 
ilji £(:vyfièvaç, ràç òè hmrèoaç, avfnpvofiévwv rwv [íeqwv elôwXoipavetç, ràç 

■V r (ihaç rvjv ôXoipvwv, ràç Òè xexágxaç ovxéxi ek rwv éfiokov olov êx yrjç 
-ml fífíaroç, áXXà Ôi âXXrfXwv r/òrj, ro iç fièv nvxvw&síorjç [rotç òè uai rtíiç 
Íi/kkç] rfjç roorpfjç, rdíç òè xal trjç ev/nogcpíaç rcòv yvvaix&v ènegetiia/tòv 
in/' ant.QfMxxixov Mvtfpiaxoç è[inoir]oâor)ç• rwv Òè Çqxov návxwv rà yévrj 
MtiKQi&tfvai Ôtà ràç noiàç xgáastç ...

375 Empédocles sustentou que as primeiras gerações de animais e
plantas não eram completas, mas consistiam de membros independentes,
não ligados entre si; as segundas gerações, surgidas da junção destes 
membros, eram como seres oníricos; a terceira foi a geração das formas 
totalmente constituídas; e a quarta já não provinha das substâncias 
homogéneas, tais como a terra e a água, mas devido a uma mistura, 
resultante, nuns casos, da condensação dos seus alimentos, noutros, porque
ii beleza feminina excitou o desejo sexual; e as diversas espécies de animais 
distinguiram-se pela qualidade da mistura nelas verificada ...

Nu primeira fase, segundo Simplício (de caelo 587, 18-19), os membros 
»olltArios andaram errantes em busca de uma mistura recíproca:

176 Fr, 57, Aristóteles de caelo J12, 300 b 30 (verso 1) e Simplício de caelo 
"|H7, I (versos 2-3)

fj noXXai fjièv xogoai àvavyeveç èpXáarrjaav, 
yvpvol Ò' ènXáÇovxo fii>a%íoveç eÜviÔeç wfjrnv, 
fijifiará r ’ oV fnXavâxo Jtevrjxeóovxa fiEXÒTtwv.
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376 Aqui brotaram numerosos rostos sem pescoços, errantes andavam 
braços soltos, sem ombros, e olhos vagueavam sozinhos, carecidos de 
testas.

A união, as mais das vezes insatisfatória, foi concluída na segunda fase:

377 Fr. 59, Simplício de caelo 587, 20
avxàg ènei xaxà /neiÇov èfiíayexo òaifiovt Òaí/wjv 
xavxá xs avfinínxeaxov, onfl awéxvgaev êxaaxa. 
ãXXa rs tiqÒç xoTç noXXà ôirjvsxfj êtjeyévovxo.

378 Fr. 60, Plutarco adv. Colot. 28, 1123 b

... eiXírzoô’ âxoixó%ei(>a ...

379 Fr. 61, Eliano Nat. anim. xvi, 29
noXXà fièv âfitpmQÓomjia xni, à/xtpíaxsQva tpúeoêcu, 
fiovyevfj ávÒQÓTTQCpoa, xà ô’ 'éfinaXtv èÇavaxéXXeiv 

âvôgoçrvfj fioóxQOLVa, fiefisiyfiéva xfj /J,èv ò.n àvôgwv 
xfj ÒÈ ywaixoqwrj axieçoiç rjow)/j,éva yvíoiç.

377 Mas â medida que um elemento mais se misturava com outro, 
estas coisas iam-se juntando, conforme a cada uma calhava encontiar 
uma outra, e, além destas, muitas outras coisas estavam a resultar cons
tantemente.
378 ... com andar bamboleante e um sem-número de mãos ...
379 Muitas foram as criaturas que nasceram com faces e peitos de 
ambos os lados, raça bovina com rostos humanos, enquanto, pelo con
trário, outras surgiram como descendência humana com cabeças de boi, 
seres em parte masculinos, em parte de natureza feminina, e dotados 
de partes sombrias.

Se bem que esta fase seja dominada por monstros, as criaturas que aci
dentalmente tinham condições para sobreviver, sobreviveram (i.e. prova
velmente reproduziram-se), ao passo que as demais pereceram:

380 Aristóteles Fís. B  8, 198 b 29 (D K  31 b  61) onov ptèv ovv ãjcavxa 
avvéfirj mansg xâv el êvsxá xov èyívexo, xavxa fxè.v êoáfiT] ãnò xov avxofiá- 
xov owxávxa èmxrjòeUui;• õaa ôè /jífj oSxcoÇf cükòXexo xai ànóXXvxai, xaêà- 
TtSQ JEfiTisôoxXfjç Xsyst xà 'ftovyevfj AvÒgÓTT.omQfi.

380 Portanto, onde quer que tudo se verificou, como se tal estivesse 
a acontecer com um propósito determinado, nesse caso as criaturas sobre
viveram, por se encontrarem acidentalmente compostas dc formn ade-
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quada; mas onde isto se não verificou, as criaturas pereceram e continuam 
ainda a perecer, como diz Empédocles da sua «raça bovina com rostos 
humanos».

A  seguir vem a terceira fase:

(Hl Fr. 62, Simplício in Phys. 381, 31
vvv ò’ â y , ÔTiojç àvÒQüjV te tioAvxAovtcov re yvvaixwv 
èvvv%íovç ÕQmjxaç àvrjyaye xQivófievov tcüq, 
tõjvôe xAv- ov yàg txvdoç ánóaxonoç ovò’ âôaij/jwv. 
ovAo<pvelç UBV Ttoana tvtcoi %&ovòç êÇavéreAAov, 
àfKpotéQCúv vòaxnç rs  xai eiòeoç alcrav s%ovteç ' 

tovç fièv TtvQ ãvênefine ■6'éAov tiqòç ô/nolov ixéa&ax, 
cfire ti tiú)  fisAécov ègaròv Ôè/iaç èfupaívovTaç 
ovt èvoTtijv otrj t  êmx<t>Qiov àvôgáat yvixav.

381 Vamos, escuta como o fogo, ao separar-se, deu origem aos rebentos 
nocturnos dos homens e das lastimosas mulheres: este meu relato não 
carece de finalidade, nem de experiência. Primeiro, surgiram da terra 
formas em bruto, com uma porção de água e de calor. A  estas, o fogo, 
desejoso de ir para junto do seu semelhante, as mandou para cima, 
sem apresentarem ainda a forma atraente dos membros ou voz, que 
é a parte inerente ao homem.

Estas formas são presumivelmente consideradas «em bruto», devido ao 
lncto de, ao contrário das criaturas de 376-9, serem não apenas seres com
pletos (não meros fragmentos), senão também um todo orgânico (não colec- 
tfles adventícias de partes), apesar de serem representadas como larvais em 
comparação com os animais da quarta fase de Écio (375). São, sem dúvida, 
produto, em grande medida, da acção do Amor, se bem que a sua emer
gência da terra se deva ao comportamento do fogo ainda não submetido 
iios poderes do Amor sobre a mistura

1 Os que propõem a existência de uma dupla cosmogonia em Empédocles 
defendem que, enquanto as duas primeiras fases da zoogonia pertencem ao período 
pós-crftico, as restantes duas são fases iniciais do período pré-critico, e supõem que 
as criaturas em bruto manifestam o poder do Amor num grau mais elevado que os 
homens e as muiheres do mundo actual. Contudo, não há qualquer testemunho inde
pendente de uma tal divisão das fases de 375. E os versos 7-8 convincentemente suge- 
gerom que o Amor ainda não alcançou, na terceira fase, um grau de realização, como
o que se há-de verificar na quarta fase.

IH2 Écio v, 18, 1 (D K  31 a 75) ’EfineòoxAriç õre èyevvãro rò  tojv áv&gcó- 
ui>v yévoç vfjç yfjç, roaavrrjv yevéa&ai rã> /j,ijxet rov yqóvov òtà rò  ftçaòv-

U
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nogetv xòv rjfaov xrjv rj/iégav, ónóat] vvv èaxiv ôsxáurjvoç' tíqoióvxoç ôè xov 

XqÓvov roaaórrjv ysvéofiai rrjv fjfi.égav, ônóor] vvv êaxiv tj êntá/xr]voç' òià 
rovro xal xà Ôexáprjva xal xà ènxáfÁ,r}va, xfjç cpvaewç xov xon/mv offxoo /isjueXe- 
xrjxvíaç, avÇeoâcu èv fiiã fjfiéga f) xíxxexai [vvxxl] xò fjpé<poç.

382 Afirma Empédocles que, quando a raça dos homens nasceu da 
terra, o dia teve uma duração equivalente a dez meses actuais, devido 
à lentidão do movimento do Sol. Mas, com o decorrer do tempo, o 
dia passou a durar sete meses dos de hoje. Por este motivo, as crianças 
de dez e de sete meses desenvolvem-se num só dia —  aquele em que a 
criança nasce — , pois que a natureza do cosmos providenciou para que 
tal acontecesse.

O trecho 382 parece ocupar-se das formas «em bruto», a menos que 
Empédocles tenha pressuposto uma posterior geração de gigantes nascidos 
da terra, e mostra que as primeiras três fases da evolução devem ter ocor
rido em estádios muito recuados do período pós-crítico.

BIO LO G IA

A  última parte do Da Natureza era consagrada a discussões pormeno
rizadas (e, por consequência, frequentemente influentes) de grande número 
de questões de biologia do mundo actual, nas quais se incluíam a repro
dução das plantas e dos animais, e a fisiologia da respiração e da percepção. 
Só nos é possível incluir aqui fragmentos e testemunhos de interesse mais geral.

(i) Princípios de explicação

383 Fr. 82, Aristóteles Meteor. A 9, 387 b 4
xavxà xqí% sç xal qrôXXa xal oicovwv n xegà nvxvá 
xal rpÃQVÍòcç yíyvovxai ènl axifiaQoiai fiéÀecaiv.

384 Fr. 83, Plutarco de fortuna 3, 98 D xà p,èv yàg &nhaxai xégaai xal 
ôôovai xal xévxgoiç,

avxàg è%ívoiç 
ò$v[isXslç %aixai váixoiç ênme<pQÍxoun.

385 Fr. 79, Aristóteles de gen. animalium A  23, 731 a 4 xal xovxo xaMi*. 
Àéyei ’EfineòoxXfjç Tioirjaaç

oSxco (5’ moxoxeX juaxçà ÔêvÔgea- nçwxov èXalaç 
xó xs yàg (oòv xvrj/iá èaxi, xal ex xivoç avxov ylyvsxai xà Çqíov, rò  M  Aomòv 
xgoipj.
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183 Uma mesma coisa são os cabelos e as folhas e a densa plumagem
• lus aves e as escamas que nascem nos membros robustos.
'84 Pois algumas coisas são armadas de chifres e de dentes e de agui- 
IhOes, «mas os ouriços-cacheiros têm os dorsos eriçados de cerdas». 
*85 Correcta é a afirmação de Empédocles, quando diz no seu poema: 
« Assim produzem ovos as árvores altaneiras: primeiramente, azeito- 
mis ...»; é que o ovo é um feto, e o animal é gerado a partir de uma 
porção dele, ao passo que a parte restante é um nutriente.

Aristóteles não apenas elogiou, como ainda explorou sistematicamente 
iipectos mais frisantes da biologia de Empédocles, a sua percepção de 

liiin,<Vs homólogas em partes manifestamente dissemelhantes de espécies 
MiMilii diferentes de seres vivos. O fragmento de 383 é uma explícita exposição 
*1* • Intna; os de 384-5 mostram como Empédocles a usou para obter um 
tffcllo descritivo atraente, ao fazer com que o leitor visse o inesperado 
I >-ii i ritcsco entre toda a natureza.

Quanto ao mais, Aristóteles é um crítico severo do enquadramento 
M|'lnimtório de Empédocles:

Mft Aristóteles de part. animalium A  1, 640 a 18 (D K  31b 97) tf yàg 
foexa xtfç ovalaç èaxív, áXÂ’ ov% tf ovaía êvexa rfjç yevéaecoç. Ôiótcbq 

ovx ógâãç elgrjxe Àéywv VTtápyetv noXkà xolç Çcòoiç ôià zò 
iMftflfjmt oííroK êv rf] yevéaei olov xcu rtfv Q&yiv roiam rjr êyeiv S ti aroa- 
U iv io i xatay&fjvai avvèprj.

186 O nascimento é por causa do ser, e não o ser por causa do nasci
mento. Por isso, Empédocles errou ao dizer que aos animais perten
cem muitos atributos, porque assim aconteceu no seu nascimento, por 

oxcmplo, a sua espinha dorsal é assim devido ao facto de lhe ter acon
tecido partir-se ao dobrar-se.

Aristóteles põe objecções à amplitude do recurso ao acaso por parte de 
(llM|)^docles (recurso que ficou por esclarecer: Fís. 196 a 19-24) para expli- 
i .-i im fenómenos biológicos regulares. Quanto a nós, devemos antes elogiá-lo 
JM)I (cr sido o primeiro pensador a dar-se conta de que a biologia necessita 
ttfl" itpcnas de casualidade, senão também de princípios de organização no 
MHi|unto de dados que a explicam.

Wf AriNtótcles de gen, et corr. B  6, 333 b 30 xavxt/v o$v tf &iÀía xivel; tf 
itff, ttwmvTíov yào xtfv ytfv xáxcn, xai òiaxQÍaei êoixev, xai uãXAov rò  Netxoç 
ui mu' i i j , xnxà ipvaiv xivtfascoç tf tf &ikía, ãaxe xai õ/mç nagà <péoiv tf OiXía 
i* 1 ultj /itlAXuv. áTtfóõç Òéf el fitf tf &iAla tf xò Nslxoç xivsl, avxmv xãv otD/náxcov 

HÍvr/alç êaxiv o iôè  fiovtf' <íAÁ’ ãxotiov.
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387 É, pois, o Amor a causa do movimento natural? Ou não? É que
—  contrariamente à ideia de que é o Amor a sua causa —  o movimento 
natural leva a terra para baixo e assemelha-se à separação, e é a Dis
córdia, mais do que o Amor, a sua causa, de tal modo que, em geral,
o Amor seria antes a causa do movimento contrário à natureza. E se 
nem o Amor nem a Discórdia dão origem ao movimento, então não há 
simplesmente movimento nem tão-pouco repouso algum inerente aos 
próprios corpos, o que é um absurdo.

A  relação existente entre a actividade do Amor e da Discórdia e o movi
mento «natural» dos elementos em Empédocles é realmente obscura, como o 
demonstra o seguinte fragmento:

388 Fr. 22, Simplício in Phys. 160, 26
ãpd-uia j.ièv yàç ravra êavriõv návra [léQeamv, 
fj/J-dxmQ je  x&mv re m l ovQavòç fjôè 'fráAaooa, 
ãaaa cpiv èv évrjxolaiv ò.noTÚayftèvxa nèq/vxev 
íÍíç ò' avxojç ôaa KQfjaiv ênaQxéa uõ.XXov êaaiv,

5 áÀÀr/Aoiç êatSQxrou. Ó/zouo^évr’ ’AtpQOÔlrfl'
èx&gà jiá h a ff < Ô a a >  nXetarov rhi âXXrjkuv Ôié%ovai] 
yévvrj xe xgrjaei te xal elòeaiv èx/j,áxToi<ji, 
tiávxfj avyyíveaüat ãrjftea xal páXa Avyqá 
Nelxeoç êvveaífjatv, ôrt atpíai yêvvav êoQyev.

1 coniecit Wright ix&çà nXúaxov ... òiè%ovai /láXiaxa codd,

388 Pois todos estes —  o Sol brilhante e a terra e o céu e o mar — 
estão em perfeita harmonia com as suas próprias partes, que estão 
disseminadas pelas coisas mortais. Mas do mesmo modo, todas as 
coisas, que são mais adequadas para se misturarem, tomam-se seme
lhantes por acção de Afrodite e amam-se mutuamente, ao passo que 
bem hostis são todas aquelas que mais diferem entre si no tocante 
ao nascimento, mistura e formas modeladas, totalmente desabituadas a 
unirem-se e renitentes ao máximo às sugestões da Discórdia, por lhes ter 
dado origem.

A  afinidade natural existente entre (por exemplo) o fogo e o fogo (ver
sos 1-3) é evidentemente posta em contraste (jxêv ... ôé ...) com a assimilação 
de elementos diferentes entre si levada a cabo pelo Amor (versos 4-5); e a 
essa afinidade é concedida plena realização sob o domínio da Discórdia 
(cf. 361). Por outro lado, é descrita em termos que irresistivelmente evocam 
a actividade do Amor (cf. verso 1 com 349, 23; c N.H 381, 6). Hstc facto



(tmlr sugerir que toda a atracção, quer de semelhantes quer de dissemelhantes,
< ilcvida ao Amor, apesar de a atracção destes últimos vir a ser um exercício
...... in completo e notório dos seus poderes. É difícil fugir à conclusão de que
ti metáforas de Empédocles acerca do amor e da discórdia receberam dele a 
inHhor parte.

Analogia e metáfora são, para o melhor ou pior, os processos explanató- 
rliiN mais subtis do arsenal de Empédocles. Para rematar esta secção, pode- 
mn| recorrer a um memorável e extenso símile ao estilo de Homero. 1

1 Parte do ainda mais elaborado símile de Empédocles a respeito da clepsidra 
fiieontra-se, mais adiante, no fragmento de 471.

>N(> Fr. 84, Aristóteles de sensu, 2, 437 b 23
d>ç <55 ore n ç  npò ôôòv voécov (bnMcraaro faryvov 
Xemeoírjv Òià vvxra, nvgòç aéXaç aWo/iévow, 
ãyiaç navroUov àvé/icov Xa/mr^gaç àuopyovç, 
oí r ' âvé/MOv [ièv ntvua ôtcuymôvãmv âévrtov,
<pmç 6S êtjco òia&q qjoxov, Saov ravacórsQov tfev,
ÀáfiTteoxev xará ßrjknv â reiqéaiv àxríveaaiv 
ã>ç Òè ró r  êv /LttfviyÇiv èekfiévov òyvyiov nvg 
Xenrfjaív <T i>  òOóvjjOi "koyevaa.ro J HvxAona y.ovmjv 

nt Ô’ tiÔaroç fièv fiêv&oç ànéareyov â/u.(pivaêvroç,
7ZVQ ò ' iço.) òdeaxov, oaov ravacórsQov fjev.

1 ko'/ßvaaro Förster: AoxáÇero Arist. EM, cet. codd., Alex ad loc.

189 Assim como quando alguém, ao planear uma viagem numa noite de 
invernia, prepara uma luz, uma chama de ardente fogo, ao acender para
qualquer espécie de tempo uma lanterna de linho, que dispersa o sopro
dos ventos, quando sopram, mas a luz mais ténue jorra para o exterior
o hrrlha através do limiar da porta com raios que não vacilam: assim 
liimbém, nessa altura, ela [sc. Afrodite] deu à luz a redonda pupila, fogo 
primevo confinado ao interior de membranas e delicadas roupagens, e 
lorum estas que contiveram a água profunda que fluia em redor, mas
■ onsentiram que para fora passasse o fogo mais subtil.

(li) Percepção sensórial e pensamento

UNI PlitSo Ménon 76 c (D K  31 a  92)
)  ()i)xofiv kéyere êmoQQoáç nvaç rã>v õvrcov y.arà ’E/nneôoxkéa;
M 1'y’íír1(íü ye,.
( ' l(id mÍQOVç f.Iç oik xnl òi u>v ai ãnoQQoaí Ttoçevovrai;

W lldvv ye.
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E. K a l x(7>v ánoQQOõbv ràç /xtv áfjfióxTBiv èvíotç tújv nóotuv, ràç ôè èXár- 
rovç fj fieíÇovç eivai;

M . vE a n  ravra.
E . Ovxovv 3tai õipiv xaXelç ti;
M . "Eycoye.
E. ’E x  TovTCúv ÒTj 'ovveç õ ro i Xèyw, ecpt] IJÍvôaQoç• Sanv yàn %góa ànoq-

Qorj o%rjfiáT<»v oxpsi GVfinnrooç xal aioihjtóç.
M , "Agicrrá /wi ôoxeiç, & EáxQareç, ravvrjv rijV ãnóxQiatv sígrjxévai.
E . "locoç yá/j aoi xarà ovvrj&eiav dor/rcu' xal ã/tia, ol/mt, êvvoelç 8rt e%oiç 

ãv « f  avrfjç elneív xai rpoivrjv 8 èan, xal oa/ifjv xai ãXXa noXXà rmv
TOlOVTtDV.

M. Ilá vv  uèv uvv.

391 Teofrasto cie sensu 7 (D K  31 A  86) ’EftJceòoxXfjç òè tcsqi ájracrãv 

(sc. alúrhpFxov) óuowjç Xéyei xa i (prjoi tõ> êvag/iófteiv eíç rovç nógovç rovç 
éxáazr/ç aiadáveoüar Ôiò xal ov Ôvvaaêai rà âXXtjXcov xqíveiv , 8n  rã v  jusv 
svqvxbqoÍ juúç, rcõv Ôè GtEvótEQOt rvy%ávovaiv oi TtoQoi tiqóç rò  aiaíhjTÓv, 
d>ç rà jif.v oò% ànró/ieva ôisvroveiv rà ô' oXcoç eÍge/.D fâ.v ov òvvaaücu.

390 Sócrates: Concordas então com Empédocles, em que as coisas que 
existem emitem ceitos eflúvios? Ménon; Sem dúvida. S .: E que têm 
poros para os quais e através dos quais se deslocam os eflúvios? M .: 
Sim. S .: E que de entre esses eflúvios, uns se ajustam a alguns dos poros, 
ao passo que outros são demasiado pequenos ou excessivamente grandes? 
M .: Assim é. S .: E não é verdade que existe algo a que chamas vista? 
M .:  E verdade. S .: Com base em tudo isto, pois, «compreende o que te 
digo», para usar as palavras de Píndaro: a cor é um eflúvio de formas, 
proporcionado com a vista e perceptível. M . : Esta tua resposta, Sócra
tes, é, a meu ver, excelente. S .: Talvez seja aquela a que estás habi
tuado. E ao mesmo tempo, suponho eu, crês que ela te porá em situa
ção de dizeres também o que é a voz e o olfacto e muitas outras coisas 
semelhantes. M .:  Certamente que sim.
391 Empédocles apresenta a mesma teoria acerca de todos os sentidos, 
ao sustentar que a percepção surge, quando alguma coisa se ajusta aos 
poros de cada um dos sentidos. É por isso que um sentido não pode 
julgar os objectos do outro, visto os poros de uns serem demasiado 
largos, de outros demasiado estreitos para o objecto percebido, de tal 
modo que algumas coisas passam a direito através deles sem lhes tocar, 
ao passo que outras não são capazes sequer de entrar.

Teofrasto prossegue com uma descrição assaz completa das cxplicaçôc* 
dadas por Empédocles acerca dos sentidos individuais, cm particular os dn
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VIMii 1 e do ouvido, e com uma crítica bem mais extensa dessa mesma teoria, 
i hitros textos há que mostram claramente que Empédocles utilizou a enge
nhosa doutrina dos poros e eflúvios para dar as primeiras explicações por- 
ii» norizadas, apresentadas por um filósofo grego, não somente a respeito da 
ptrucpção, como ainda de muitos outros fenómenos (cf. 545), entre os quais se 
Iru lucm a mistura química (Aristóteles de gen. et corr. 324 b 26-35, D K  31 a 87; 
llumplos nos frr. 91-2) e o magnetismo (Alexandie Quaest. n, 23; D K  31 a 89). 
( uiiscquentemente, Teofrasto lamenta o facto de ele não ter tido ao seu dis
por os meios para fazer a distinção entre mistura, percepção e crescimento
I / *«■ wrtsu 12, D K  31 a 86). É evidente que Empédocles supôs que apenas 
n« coisas semelhantes (ou as coisas que o Amor converteu em semelhantes) 
pfldinm ter poros e eflúvios simétricos, visto postular o fogo no olhar para 
N prrccpção das cores da luz, um sino a ressoar no ouvido para explicar a 
«iiillção, e a circulação do ar no nariz para justificar o olfacto (de sensu 7 e 9; 
p«rn o princípio geral veja-se 388, 1-5).

1 Teofrasto começa por se ocupar da vista com um resumo do fragmento 
ile 389, ao interpretá-lo —  e nisso está certo —  não como uma descrição da vista 
(estranha à teoria dos eflúvios) como sendo uma emissão de fogo procedente dos 
olhos (assim Aristóteles de sensu 437 b 9-14, 438 a 4-5), mas como uma explicação 

estrutura e composição dos olhos, por forma a permitir-lhes receber eflúvios de cor.

H l Teofrasto de sensu 9 (D K  31 a 86) waavTcoç òè Xéyet uai negl <poovrj- 
itmi., m l áyvoíaç. (10 )  xò ptèv yào q>govelv elvat, ro íç  ófioíoiç, rò  tf âyvoetv 
ttfc âvofioloiç, (&ç Tj ravròv fj jio.0a7T.hpt.ov Sv xfj alaêrjaei xijv (pgóvrjcriv. 
Ml 1111 ftfirjaáutivoç yàg Sç êxaaxov èxáarca yvcooíÇo/iev, sjii xéXtt Tiooaétfrj- 
HW <í)f

lt'i 107) èx roércov < y à g >  návra nETztfyaaiv âg/ioofiévra
xal TovTocç tpQovéovai xal rjôovr’ rjS’ âvubvxai. 

iVil Ktti t(p  aífiaxi ptáXiara (pgovelv êv xovxm yào [xáhaxa xexoãa&ai [èaxi]
oi 11 itnxf.ta xcõv /uegãiv,

UH Fr, 109, Aristóteles M et. B  4, 1000 b 6

yalf] ( i h  yàg yaíav ònmna/Jiev, vôart Ô’ iÍÔcog, 
al&êgi ô ' oiíyéoa òlov, áxàg Jivgl nvg âíôrjXov, 
axooyrjv Òè axogyfj, véixoç òé rs veíxei Xvyg co.

JHM Fr, 105, Porfírio ap. Stobaeum Anth,, i, 49, 53

al/MXoç iv  nsXáysaai xsüoaufiêvr] ãvxi&ogóvxoç,
rfj re vár^ia fiáXiaxa xtxXijaxexai âv&góiTtoiaiv 
nlftxi yàg àvdgdmniç neçixdgôióv êaxt vórjfia.
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392 E acerca do pensamento e da ignorância a sua teoria é a mesma. 
Pensar é do semelhante pelo semelhante, ignorância, do dissemelhante 
pelo dissemelhante, sendo o pensamento ou idêntico ou aparentado 
com a percepção. É que, depois de ter enumerado como se conhece 
cada coisa por intermédio do seu equivalente, acrescentou no final que 
«foi a partir destas coisas que todas as coisas se harmonizaram umas 
com as outras e se construíram, e é por seu intermédio que elas pen
sam e sentem prazer ou dor». Por isso, é sobretudo com o sangue que 
elas pensam; já que é no sangue, mais do que nas demais partes, que os 
elementos estão misturados.
393 Pois é com a teira que nós vemos a terra, com a água, a água, 
com o ar, o ar divino [brighí «resplandecente» no original ingiês; N.T .], 
com o fogo, o fogo destruidor; com o Amor nós vemos o Amor, a Dis
córdia com a funesta Discórdia,
394 ... [O  coração] que habita no pélago de sangue, que flui e reflui, 
sendo nele que está especialmente aquilo a que os homens chamam 
pensamento; é que o sangue, que circunda o coração dos homens, é o 
seu pensamento.

O fragmento de 393 dá-nos a enumeração de que se falou em 392; e 394 
{juntamente com 373) deve ser o testemunho de Teofrasto para a sua declara
ção final. Os textos têm sido por vezes entendidos como implicando que os 
elementos literalmente percebem, e que o sangue, por eles constituído, literal
mente pensa. Preferível é sublinhar os pronomes «nós» de 393 e «eles» 
de 392, com particular atenção para os dativos «com a terra», etc., e con
siderar que Empédocles sustenta que é em virtude de possuirmos uma substân
cia, na qual os elementos se encontram misturados em proporções iguais, 
que nós temos capacidade de pensar (cf. Plutarco de exil. 607 d ). Não res
tam dúvidas de que ele considera a mistura igual tão importante, porque 
só assim, a seu ver, podemos chegar a um juízo imparcial do que é o mundo. 
Um outro fragmento indica que tal juízo se alcança melhor a partir do que 
está presente aos nossos sentidos (cf, 343).

395 Fr. 106, Aristóteles de anima I '  3, 427 a 21

TiQÒç naQsòv yào ufjTiç àêèexm ávdoònocyiv.

395 A  inteligência dos homens aumenta na medida em que eles se 
defrontam com o que está presente.

É possível que Empédocles tenha concluído o Da Natureza com uma 
descrição da «mente sagrada» dc um deus que tem algumas das propricdtides



tUk'us da Esfera, ainda que a sua existência seja aparentemente contemporâ- 
lifit do cosmos:

Wh Fr. 133, Clemente Strom, v, 81, 2

oim êattv neAáaaa&ai èv ò<paApioíaiv ê<pixròv 
tf/ueréçoiç r) %soai Àajjelv, fjnéq rs /usyíarrj 
netêovç âv&otoTioiaiv ãfiaÇtròç stç <pgêva nbtrei.

W7 Fr. 134, Amónio de interpretatione 249, 6 Busse

ovôè yàç ãvÒQOfiéfl xsrpaAfi xarà yvla xéxaatai, 
ov (isv ánò vároto Ôvo xAáòoi àtuoovxai, 
ov Tióòeç, ov '&oà yovv, ov fjrjÒsa Aa^vr/evra, 
âÀAà rpQTjV ísfffj xai ài}éd(paroç ênAero fiovvov,
(pQovxíai xóofíov ãnavxa xarataaovoa ftofjoiv,

396 Impossível é trazer [o divino] até ao alcance dos nossos olhos 
ou agarrá-lo com as mãos —  se bem que seja esta a principal via da 
persuasão que penetra na mente dos homens.
397 É que ele não está provido de uma cabeça humana sobre os mem
bros, nem dois ramos brotam das suas costas; não tem pés, nem lestos 
joelhos, nem peludos órgãos reprodutores, mas é apenas mente, sagrada e 
inefável, que dardeja através de todo o cosmos com velozes pensamentos.

Assim como o corpo do deus ostenta uma perfeição de que o nosso
i orpo carece, assim também o poder da sua mente transcende as limitações 
iln<( nossas mentes.

Ir.Ml.OGO

WH Fr. 110, Hipólito Ref. vil, 29, 25
et yàg xai ãôtvfjaiv i)7iò nQaníÒsoatv egeloaç 
evfievéa>ç xaüagfjotv ènonxe.vasiç /j.eAérr)aiv, 
ravxá ré aot /xáAa jiávra ôi almvoç nagéaovrm, 
ãAAa rs nóAA’ ânò rmvÒs xrtfosar avrà yàg avÇsi 
xaih ' eiç iffioç êxaarov, õtij] (pvaiç sarlv êxdarw. 
ei ôè ov y’ âAAoícov ênogét-eai, ala. xar' ãvôgaç 
uvgla ôeúÀ néAovrat â x’ à/uflZvvovai /usQÍfivaç, 
tj a’ ãtpaQ êxAsíyovai negmAo/ievoio xqóvolo 

a(p&v aê TMV no&éovra ipíArjv ênl yèvvav ixéad-w
10 návnt yà(> W h  tpQdvrjmv S%eiv xai vw/xaroç aloav.
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398 Se as retiveres na tua robusta compreensão e as contemplares de 
boa vontade em meros exercícios, todas elas ficarão certamente contigo 
por toda a vida: e delas obterás muitas outras coisas; pois delas mesmas 
as farão crescer uma por uma segundo a sua própria maneira, de acordo 
com a natureza de cada uma delas. Mas se buscas coisas de uma espé
cie diferente, tais como as que surgem aos milhares entre os homens, 
males que embotam as suas mentes, então logo elas te hão-de abandonar 
com o decorrer do tempo, ansiosas por encontrar a sua almejada espécie; 
pois fica sabendo que todas elas possuem inteligência e têm o seu quinhão 
de pensamento.

O poema termina com uma exortação e uma advertência a Pausânias, 
ambas formuladas em iguais proporções. O que ele é incitado a contemplar 
é provavelmente a instrução que lhe foi ministrada. Os ensinamentos de 
Empédocles são coisas que, por serem inteligentes, terão o bom-senso de 
abandonar Pausânias e encontrar uma companhia mais adequada, se ele se 
entregar a actividades adversas à filosofia.

PURIFICAÇÕES

399 Fr. 112, Diógenes Laércio vin, 62 (versos 1-10) e Clemente Strom. vi, 30 
(versos 9-11)

ai rpíXoi, oi [léya líavv y.áxa Çavéov ’Axoáyavroç 
valer’ áv âxQa nóXeoç, âyafiãv fieXsôijfiovsç èqyoiv,
XaÍQET' êyu> ò' vfilv -&eòç ã/i^goroç, ovxén êv^roç 
nctíXevfiou fisrà nãai rerifiévoç, waneg soixa,

5 raivíatç re TiegCarenroç arétpeaív re §aXeíoiç
< Ttãat Ôè> rolç ãv Ixco/uai êç aarea vrjXe&áovra, 
nvÒQnaiv fjòè yvvm^i, oe/HÇo/jicu- oi Ô’ ãpt inovrai 
/iVQÍoi èÇeçéovreç, ÓW/ mpòç xéçòoç aragnoç,
oi pièv /mvToowétov xeyprjptévoi, oi ô’ ênl vovaon

10 navroííov ênv&ovro tcXveiv evtjxéa fiáÇtv,
ôrjQÒv y/xXeTifjai nejeagpiévoi <  àjucp ôôvvr)oiv>,

399 Amigos, que habitais na grande cidade da fulva Agrigento, nas 
alturas da sua acrópole, preocupados com boas obras, eu vos saúdo. 
Como um deus imortal, não já como um mortal, eu circulo honrado por 
entre todos, como convém, coroado de fitas e virentes grinaldas; e por 
todos aqueles de que me acerco, ao entrar nas suas prósperas cidades,
sejam homens ou mulheres, eu sou venerado. Aos milhares mo seguem,
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u indagar onde fica o caminho da prosperidade, uns, porque anseiam 
por profecias, outros, porque pedem para ouvir a palavra que sara toda 
a espécie de doenças, seres há muito trespassados por dores insupor
táveis.

( )  primeiro verso de Purificações fixa este poema como sendo dirigido, 
contrariamente ao Da Natureza, a um vasto grupo de pessoas (provavelmente 
Uma hetaireia pitagórica), se não mesmo ao publico em geral. É evidente 
i|ii< Ümpédocles está a escrever longe da pátria. Diels e Wilamowitz supu- 
Mirnm, efectivamente, que ele se encontrava no exílio (cf. Dióg. L. vnr, 52 
| 37; DK  31 a  1), como um recém-convertido da sóbria filosofia materialista 
ili> Da Natureza ao inebriamento espiritual do Pitagorismo ou à religião dos 
itilutérios. Mas provou-se que as bases para esta especulação biográfica são 
(i>> < insistentes, se bem que haja consenso geral de que as Purificações são 
.... . último poema. Nele se contêm numerosas referências a temas e con
n Jion (e.g. o Amor, a Discórdia, os quatro elementos, o juramento) que 
■i mutilem uma função-chave só plenamente explicável dentro do enquadra- 
ItiPitlo teorético do Da Natureza.

Ao reclamar para si uma natureza divina (verso 3), Empédocles faz 
>'< o da auto-revelação de Hermes a Príamo no último canto da Ilíada 
I m i v , 460; cf, também a profissão de verdade com que Deméter introduz 
» 'iii fulsa narrativa no Hino a Deméter 120). Tais palavras lembram ainda 
ti «nudação com que o morto, iniciado nos cultos-mistérios, era acolhido 
(«tjiundo parece por Perséfone), nas «lâminas de ouro» de Túrios (datadas 
■In (jiiurto século a.C. ou mais tardiamente; cf. p. 24, supra):

<iio Inscriptiones Graecae2 xiv, 641, I (verso 10), D K  I b 18 ( =  A 1 Zuntz) 

SXfiis xal fiaxagiaré, fteòg d’ êofl âvrl fiooroíu.

400 Ó feliz e bem-aventurado, tu serás um deus em vez de um mortal.

No corpo central do poema, Empédocles ensinava que, à semelhança 
tlü« nutros espíritos divinos (dáimones), fora, também ele, condenado à 
imtilrtlidade, mas que a divindade era uma vez mais atingível após um ciclo

i <i. nrnações. E acrescentava uma explicação não apenas do pecado, 
ilfvlito no qual tanto ele como os demais tinham decaído do seu estado de 
|I<i<,ii. como ainda das práticas rituais necessárias à religião, pura.



J J

330

O CICLO DA ENCARNAÇÃO
(i) O decreto

401 Fr. 115, Hipólito R e f  vif, 29, 14 (versos 1-2, 4-14) e Plutarco de exilio 17, 
607 c (versos 1, 3, 5, 6, 13)

m n  xi ’Aváyxrjç XGWPa> fteã>v tpt]<piapia TtaXaióv, 
àíôiov, TtXaxêeaoi wxreo<pQr]yiOfiévov Ôqkoiç 

evxc  xiç àfmXamrjai <póvq> cplXa yvla piirjvr], 
oç xev xfjv êníogy.ov àpiaoxrjoaç ênopiáoaj],

5 Òaífioveç olxe ptaxgaUovoç XnXáyam pio to,
xqlç fuv ptvQÍaç &Qaç ãnò uaxárxov âXáXrjaftai, 
qovó/ievov navxota ôià ypóvnv siôea fivr)xcòv, 
àgyaXéaç (jióxoio ptexaXXáaaovxa xeXevüovç. 
aWÍQiov pisv yág o<pe ptévoç nóvxovôe ôuòxsi,

10 nóvxoç Ô’ èç x&ovòç ovÔaç àrtèmvoe, yala Ò’ èç avyàç
fjeXlov tpaéêovxoç, 6 ò’ oW ãqqç SpiflaXe òívaiç• 
âXXoç ô’ è£ ãXXov Ôé/exai, axvyéovai òè. Tiávxeç. 
xújv xai éyò) vvv eifitf tpvyàç DeÓ&ev xal àXrjXrjç,
Neíxei aaivojxéva) Ttíovvoç.

401 Há um oráculo da Necessidade, antigo decreto dos deuses, eterno, 
selado com amplos juramentos: quando algum destes dáimones [Este
vocábulo não se encontra no texto inglês. N .T .], espíritos a quem cabe
uma longa vida, peca e polui os seus próprios membros com derrama
mento de sangue e pelo seu erro falseia o juramento que fez, anda errante, 
longe dos bem-aventurados, três vezes dez mil anos, nascendo durante 
esse tempo em toda a casta de formas mortais, que mudam de um para 
outro dos penosos caminhos da vida. A  força do ar [lit. aither] perse
gue-o até ao mar, o mar o cospe para a superfície da terra, a terra o 
lança para os raios do Sol resplendente, e o Sol para os redemoinhos 
do ar; um recebe-o do outro, mas todos o odeiam. Desse número tam
bém eu agora faço parte, desterrado dos deuses e errante, por ter con
fiado na tresloucada Discórdia.

A  lei que ordena a série de encarnações como consequência do pecado 
é descrita em termos quase idênticos aos empregados para especificar a lei 
que governa a disrupção da Esfera por obra da Discórdia; o pecado é expli
citamente associado com a «confiança na tresloucada Discórdia»; e a pas
sagem cíclica dos dáimones pelos elementos evoca o domínio sucessivo de 
diferentes elementos, que no Da Natureza se segue à fragmentaçflo da i 'sfcru



Mn* o fragmento de 401 está, ao mesmo tempo, modelado em alguns versos 
ilii Ttogonia (775-806), que falam do destino de qualquer deus que se envolva 
*in desavenças e discórdias e acabe por renegar o juramento para pôr fim ao 
•»ii estado: «o  deus banido, descrito por Hesíodo, é —  o Homem» (Zuntz, 
Ptrxpphone, 267). E, segundo parece, Empédocles prosseguiu na elaboração 
fln *11La história sobre a queda dos dáimones em termos decididamente míticos, 
tleHvados de Homero e Hesíodo (especialmente, talvez, da descida ao mundo 
liiblorrâneo da Odisseia).
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(ii) O suplício da encarnação

402 Fr. 118, Clemente Strom. m, 14, 2 (verso I) e fr. 121, Hiérocles ad
< iirmina aurea 24 (versos 2 e 3)

xXavaá re xai xúxvoa lòmv áffvvrj&ea. %wqov, 
êv&a (Póvoç re K óroç re xai ãXXcov ê&vea Krjçãv 

*Arrjç âv XeijMúva xarà crxóroç rjXáaxovaiv.

4lt 1 Fr. 124, Clemente Strom. iu, 14, 2
& nónoif & ôeiXòv &n)tã>v yévoç, & òvaávoXfiov, 
rokov êx r ’ êçíÔoiv êx re arovayãtv èyêvea&e.

# 4  Fr. 119, Clemente Strom., iv, 13, 1
èÇ olrjç rtfifjç re xai oaaov fj,rjxeoç oXjiov ...

■WI5 Fr. 120, Porfírio de antro nymph. 8
rjXú&o/Ltev róô’ v r í ãvroov vTtóar eyov ...

406 Fr. 122, Plutarco de tranqu. an. 15, 474 b
êvlF íjaav Xêovvt) re xai 'HXiónr) ravaãniç,
Arjqíç 'IF aifmróeaaa xai 'Ag/uovhj {j-efiEQÕmiç,
KaXXiará r’ Aiaxpfj re, €>ckooá re Arjvaírj re,
Nr]/j,eQTijç T èoóeaaa fieXáyxovQÓç r  sAoá<peta.

<07 Fr. 126, Estobeu Anth. i, 49, 60
oclqxcòv ãXXoyvãnt neQtarèXXovaa %irmvi.

402 Choiei e gemi ao avistar o lugar desconhecido, onde o Homi
cídio e a Cólera e as tribos de outros Mortos ... eles [íc. os dáimones] 
vagueiam na escuridão pelo prado da Fatalidade.
403 Ai, pobre e infeliz raça dos mortais, de que discórdias e lamentos 
vós nascestes!
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404 De que elevada condição e de que altura da felicidade ...
405 Penetrámos nesta gruta por um tecto abrigada ...
406 Ali se encontravam a Terra e o longevidente Sol, a sangrenta
Discórdia e a serena Harmonia, a Formosura e a Fealdade, a Pressa e 
a Lentidão, a amável Verdade e a cega Obscuridade.
407 ... revestindo [jc. o  dáimon] com uma alheia túnica de carné.

Estes fragmentos desconexos constituem a maior parte do que resta de 
um passo em que Empédocles, segundo parece, contava, em primeiro lugar, 
a sua descida a um lugar de suplícios, no qual se encontravam reunidos outros 
dáimones, que para lá haviam sido lançados, e, em seguida, como fora con
duzido a uma gruta, onde os dáimones eram revestidos de carne alheia e 
submetidos às forças contrárias que regem a existência mortal. Será que toda 
esta cena se situava no mundo subterrâneo? Ou será que Empédocles fala 
metaforicamente da natureza da vida mortal sobre a terra? Os estudiosos têm 
estranhamente suposto que estas duas possibilidades se excluem uma à outra.
O que é provável é que Empédocles estivesse a utilizar um mito escatológico 
(de que vimos testemunhos no Pitagorismo) tanto para sublinhar a sua con
vicção da alheia e miserável condição da existência mortal, como para dar o 
maior realce possível à ideia de que a vida se enquadra em mais do que as 
simples dimensões humanas de espaço e tempo.

(iii) A esperança de libertação

408 Fr. 127, Eliano Nat. anim. xu, 7
êv ftrfgeaoi Xéovxeç ÔQeiXe%ée<; ya/Mievvcu 
yíyvovrcu, ôá<pvai ò’ êvl ôévòqeaiv rjvxófioioiv.

409 Frr. 146 e 147, Clemente Strom. iv, 150, 1 e v, 122, 3
eiç Ôè réXoç fiávrecç ts xal vfivonóXoi xou irjxool 
xai TiQÓ/ioi àvftfHUTioMiv èmx&ovíoun nèXovxat, 
êvfiev ãvajiX.aaxovGi fieoi xifvFjai (pépioxai, 
á&aváxoiç ãXkoiaiv ôfiéaxioi, avxoXQáaieí,oi 
iéovTBçj, àvÒoelmv à%éo>v ànóy.biQM, âreigelç.

408 Entre as feras nascem como leões, que os covis têm nas monta
nhas e as camas no chão, e como loureiros, entre as árvores de belas I 
copas.
409 Mas por fim vêm para o meio dos homens terrenos como adivi 
nhos, bardos, médicos e príncipes; e daqui se erguem como deuses, I 
superiores em honrarias e a compartilhar com os outros imortais da suii 
lareira e a sua mesa, sem quinhoarem das humanas tristezas ou canseira«



it provável que estes versos procedam de um passo em que Empédocles 
■pllciiva o modo como um dâimon podia, em cada vida sucessiva, ascender 

de reinos da criação cada vez mais elevados (plantas, feras, homem), 
pela melhor forma de encarnação possível em cada um deles, e, por

II tn. i ceonquistar a sua condição original de deus. Tem-se, por vezes, aven- 
tftdo ii hipótese, de resto plausível, de que Empédocles acreditava que as 
»iiih^Ocs apolíneas, especificadas em 409, se encontravam todas reunidas 
Mi mm própria pessoa. N a  descrição das formas de vida e também dos deuses 
hm mitrum-se ecos da fraseologia empregada no Da Natureza para especificar 
nti* Incontáveis tribos de coisas mortais» (cf. e.g. 355-6); e a referência ao 
Imiii ii divino traz-nos uma vez mais à lembrança o regresso aos banquetes 
itiHi deuses que Hesíodo promete ao deus banido após os seus nove anos de 
Mlll>> (Teog. 801-4). Contudo, é provável que Empédocles estivesse tam- 
ItAin it valer-se da escatologia da religião dos mistérios dos Pitagóricos, 
(Hmmii mostra, a seguir, a comparação com um famoso fragmento de Píndaro 
fi-l pp, 246-248, supra):

íiii 1'lndaro fr. 133 Snell (Platão Ménon 81 b)

oÍctí ôè &6Q0 e<póva noivàv nalaiov név&eoç 
ôéÇsrai, êç ròv íStzeq&ev ã/.iov xe Ívcov êvára) êrsi 
âvÔiÔol f  v%àç Tcáuv, èx rãv fiaatXfjeç áyavoí 
xai a&évEi xQamvol aocpla rs jiéyutroi 
ãvôgeç oSÇ ovt- êç <5è tò v  Ãomóv %góvov fjooeç a- 

yvoi tio  òç âv&Q(ójuov xaXéovrai.

41(1 Àqueles, de quem Perséfone recebe expiação por um antigo sofri
mento, no nono ano ela de novo lhes devolve a alma ao sol lá do alto.
I >clc*s surgem nobres reis e aqueles homens ágeis em força e os maio
ien em sabedoria; e pelo resto do tempo são chamados heróis e santifi-
< fidos pelos homens.

I» NM ItirlCIO

(I) O estado originaI

411 I r. 128, Porfírio de abstinentia n, 21
otW Ttç ?]v xeLvousiv *A(rr]ç fteòç ovôè KvÔoifiòç 
odòè Zeòç fiaoiÀevç ovôè K qóvoç ovÒr Iloasiôâiv, 
á),Xà Kvnqiç fSamÀeta. 
r nl y evaejièeaaiv ãyáXfmatv IXáaxovro 
yoanxolç re Çmouji uvçoial re ÔaiÔaXsóôuotç
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afxvpvrjç t s ãtcçojrov dixjíaiç Âifiávov rs •âvmòovç, 
tjav&â>v re anovÒàç jxtXíxmy gínxovreç èç ofiòaç' 
raÓQCov r  áQQ7]xoiat tpóvoiç ov Òevero fScúfióç, 
âXXà fivaoç tovt êaxev èv âvÜQomoiüt fiéyiaxov,

10 -Dvfxòv oaioQQalaavraç èéÔ/ievai r/éa yvla.

412 Fr. 130, Escólio in Nic. Ther. 453
fjoav òè xxíXa návra xai âv&gójtoun Tigocrrjvíj,
'drjgéç t? ouuvol rs, <piXo<pQoaúvr) rs Òsô^si.

411 Entre eles não era adorado nem Ares, deus da guerra, nem o 
grito de guerra, nem Zeus era seu rei nem Cronos nem Posídon, mas 
por rainha tinham Cípria [i.e. Afrodite], Com piedosas imagens a pro
piciavam e com pinturas de seres vivos, com perfumes de variada fragrân
cia e sacrifícios de pura mirra e de oloroso incenso, derramando no 
solo libações de louro mel. O seu altar não era inundado com as indi
zíveis matanças de bois, o que pelos homens era considerado como
o mais odioso dos crimes —  tirar a vida dos seus nobres membros e 
comê-los.
412 Dóceis e afáveis para com os homens eram todos os seres, fossem 
eles feras ou aves, e entre eles resplandecia a amizade.

Informa-nos Teofrasto (ap. Porf. de abstinentia u, 21) que o fragmento 
de 411 fazia parte do relato de Empédocles acerca dos «sacrifícios e da teo- 
gonia». Estes versos mostram-nos, certamente, que o Poeta empregou, umu 
vez mais, o mito, se bem que, desta vez, ele se tivesse inspirado na descrição 
da Idade do Ouro dos Trabalhos e Dias (109 e ss.) de Hesíodo, mais do que nu 
Teogonia. Empédocles corrige a teologia tradicional ao afirmar que o Amor 
(e não Cronos) foi originalmente o deus supremo; e uma vez mais nos vem 
à lembrança o Da Natureza, neste caso particular o período da Esfera, quando
o Amor exerce um domínio absoluto sobre as raízes.

(ii) Derramamento de sangue e canibalismo

413 Fr. 135, Aristóteles Retórica A  13, 1373 b 6

áXXà rò [ièv návxa>v vó/u/iov ôtá r  svgv/iéôovxoç 
nWégoç fjvsxémç xéxaxai Òin r  ánXéxov aôyfjc.

414 Fr. 136, Sexto adv. math. ix, 129
ov Ttavasc&e <póQoio Òvoqyéoç; ovx èaoçâxe 
áXXrfXovç ôdmrorxeç ixrjòslflcri vóoio;



Fr. 137, Sexto adv. math. ix, 129

/lOQçprjV ò’ áÀÃáíavra  nnrrjo (píXov vlòv âeígaç 

otpáÇei ènED%ó(iEvoç fiéya vtjm oç o ixrgà  Togevvra  1 
haaófisvov -d vovroç ' 2 ô <)è vrfxovOToç ôfiox/.éo)V  

arpá^aç èv /unyágoiai xaxfjv áÂsyvvaro òalxa. 

á)ç Ô’ avzcoç tzclt é (f  víóç éXmv xai jirjxéna ojaideç  

ítvfi.òv ànoQQaíoavxE qpíXaç xarà aáoxaç sòovaiv.

i oixxqà roQEvvra Z un ts: oí <5è jioqevptcu Sextus LE, olôa nogsvvza  N.
7- th',ovroç Hermann: 4híovTsç codd.

41(1 Fr. 139, Porfírio de abstinentia n, 31

oíuoi ô r i ov TtQÓa&ev jxe ôcwZeae vrjAeèç tfnao, 
nglv a%èrki èqya fíoQãç tieqí %eíXeai /ir/TÍaaa&ai.

417 l''r. 117, Diógenes Laércio vni, 77

ijôrj yáo noT è y ò  yevófj.rjv x o v q ó ç  te x ó q t ] ts 

ftáfivoç t ’ oícovóç te xai êÇaÀoç êfinoQOç iyjttvç.

413 Mas esta, a lei de toda a gente, interminavelmente se estende atra- 
vétt do ar de vastos domínios e da luz imensa [do Sol].
■(14 Não poreis vós cobro ao horrível ruído da matança? Não vedes
que vos estais a devorar mutuamente na imprudência das vossas mentes?
415 O pai, na sua louca cegueira, ergue o próprio filho, mudado na 
torma, e com uma prece o mata, por entre os seus lastimosos gritos de 
«Úplica àquele que o sacrifica. Este, porém, surdo aos seus clamores, 
Itnolfi-o e prepara na sua ampla morada um macabro festim. De igual 
modo, o filho se apodera do pai e as crianças da mãe, e, depois de lhes 
tinirem a vida, comem a carne dos que amaram.
■Ilft Ai de miml Porque é que me não aniquilou o dia impiedoso, 
wiilcfi de eu ter maquinado o deplorável acto de comer carne com meus 
lAIiioü.
417 Pois eu fui já, noutro tempo, rapaz e rapariga, arbusto e ave e
peixe que aos saltos se desloca.

In c m  411 era manifesta a ideia de que os sacrifícios sangrentos e o 
HWIipi > .u ne eram os pecados originais (cf. 401, 3-4), Aristóteles explica 
M l  luv,) que a «lei da natureza», proclamada em 413, proscrevia em ter
ni"' Mlmolutos a matança de seres vivos. Os fragmentos de 414-15 preten- 
ilfiti i* nl(.:ir perante os nossos olhos o horror do derramamento de sangue
1 'lii • oMMimpçfto dc carne uo extraírem uma consequência da teoria da
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reencarnação já referida com espírito jocoso por Xenófanes (260, supra): 
se matares o que consideras um estúpido animal, talvez estejas, isso sim, 
a matar uma reencarnação do teu filho ou do teu pai. Em 416-17, Empé- 
docles lamenta, em termos eminentemente pessoais tão característicos das 
Purificações, a sua própria queda do estado de graça, e refere, por forma 
bizarra, a sua própria história da encarnação.

(iii) Injunções rituais

418 Fr. 140, Plutarco Quaest. conviv. ui, 1, 646 d

òátpvrjÇ <pvÁXa>v &7io náfinav êysa&ai.

419 Fr. 141, Aulo Gélio iv, 11, 9

ÓeiXol, návÒEtXoi, nvá/Mt>v âno %éÍQaç H-jreoãm.

418 ... abstém-te por completo das folhas de louro.
419 Infelizes, totalmente infelizes, afastai vossas mãos das favas.

É provável que Empédodes tenha concluído as Purificações (razão do 
seu antigo título) com instruções acerca do ritual propriamente dito. Destas 
instruções poucas são as que subsistem (contudo, cf. 411), A  fundamentação 
lógica de 418 deve encontrar-se, sem dúvida, em 408. O fragmento de 419, 
um chavão generalizado, atribuído a vários autores, dá, pelo menos, memo
rável expressão à notória aversão dos Pitagóricos pelas favas (cf. pp. 239-241, 
supra).

A RELAÇÃO ENTRE OS DOIS POEMAS

Empédocles não faz qualquer tentativa para justificar a doutrina das 
Purificações em termos das teorias do Da Natureza. Não obstante, indica 
claramente que os mesmos poderes e o mesmo padrão de mudança gover
nam o destino dos homens, tal como prevalecem no cosmos em geral, 
Tentador é, se bem que arriscado, relacionar as doutrinas dos dois poemas 
ainda mais estreitamente que o próprio Empédocles se empenhou em fazer,

Se ele considera o homem um deus (ou um espírito divino) caído, isso 
é seguramente devido ao facto de ele ver uma certa afinidade entre ele e o 
deus do Da Natureza, a Esfera, que transcende a diferença existente entro 
eles. A  afinidade reside, sem dúvida, na sua compartilhada capacidade de 
pensar. É nela que Empédocles vê a perfeição, coroo o sugere não apenas a 
associação que faz entre a «mente sagrada» c a divindade (397), como ainda
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H lua noção de que o sangue, a matéria por meio da qual pensamos (394), 
4 Itmii mistura aproximadamente igual dos quatro elementos (3731, que 
■Nur«lmente se encontram perfeitamente misturados na Esfera. De facto, 
Ulviv o deus que existe em cada um de nós seja na realidade um fragmento 
<U I ilora: geralmente sujeito ao conflito entre os elementos, mas que um 
illn It há-de unir a todos os seus outros fragmentos e a todas as demais coi- 
1« num único e perfeito pensador, Esta conjectura aponta para uma expli- 
M" ■ do facto de Empédocles se não referir à alma {psyche) nas Purificações, 
N|'»mn de a sua crença na reencarnação ser uma versão evidente da dou- 
M l  pitagórica da metempsicose. O seu próprio conceito de que o homem 
| Uni deus exilado aperfeiçoa o ensino pitagórico, ao identificar a questão 
«In 11' lo do destino humano na alusão que faz (se é que se não trata de mais 
>li< ijue uma simples alusão) ao seu lugar no esquema cósmico.

I rin-se pensado com fiequência que as Purificações estão em conflito 
Kim o Pa Natureza, no que toca precisamente ao problema da natureza da 
llniK P, que o Da Natureza tem sido entendido como proposta de uma versão 
iiuiii iinlista, inteiramente redutiva, de todas as funções psicológicas, ao passo 
i|ii< Purificações têm sido interpretadas como obra que sustenta ou contém 
(mplliitu a ideia de que a alma (ou o dáimori) pode e um dia há-de usufruir 
»1* uma existência incorpórea, tal como aconteceu antes da sua queda. 
QuhiiIo à nossa posição, ela tem sido contrária a estas duas interpretações, 
it tlillmon encontra-se sempre encarnado: condenado que está a um corpo 
ilf i ume humana, inadequado e antinatural, almeja pelo corpo perfeito da 
llfiru A psicologia do Da Natureza não é puramente redutiva, se bem que 
mAo i hclureça quem é o «Eu » que pensa e percebe com os elementos.

Srmclhantemente, permanece obscuro o saber em que consiste a contínua 
lilHiinludc de um dáimon, quando é lançado de elemento para elemento e é 
liriliklormado de planta em fera, e de fera em homem. O que é claro é o 
Mgm d* convicção de Empédocles de que há um «Eu» que sobrevive a tais 
IHUtlnnçns e cuja perspectiva a respeito da vida, da morte e de tudo o mais 
iiNn pode nunca ser inteiramente subsumida dentro de uma perspectiva cós- 
hHmi, iicja ela a da Esfera divina ou a do filósofo que idealiza uma meta
des» ili) cosmos. Empédocles é portador de um perspicaz sentido de culpa 
■Mionl om tudo o que diz acerca do derramamento de sangue: não menos 
mi ijiir loca à sua própria queda do estado de graça, que ele claramente não 
|fn(<- como sendo apenas um episódio inevitável na destruição cósmica 
IHvMéIii n cubo pela força impessoal da Discórdia. O «Eu» é ineliminável.



CAPÍTULO  XI

FILOLAU DE CROTONA 
E O PITAGORISMO DO SÉCULO QUINTO

INTRO D U ÇÃO

Após o estudo do acervo relativamente abundante de fragmentos 
autênticos de figuras da envergadura intelectual de um Parménides, de 
um Zenão e de um Empédocles, frustrante é termos de regressar, uma vez 
mais, a uma documentação na sua maior parte de carácter doxográfico 
para o estudo das doutrinas do Pitagorismo do século quinto. As suas 
características gerais foram já anteriormente descritas (pp. 223-225). Por 
sorte, subsistem alguns fragmentos autênticos do principal filósofo pita- 
górico da segunda metade do século quinto, Filolau. E começaremos as 
nossas considerações sobre as doutrinas pitagóricas com o exame dos seus 
aspectos mais importantes. Seguidamente, discutiremos a relação existente 
entre elas e a filosofia que Aristóteles atribui aos «chamados Pitagóricos» —  
e que constitui o assunto principal deste capítulo.

F ILO LAU  DE CROTONA

ti) Data e vida

420 Platão Fédon 61 D, D K  44 b 15 t l  Òé, co Kéfirjç; ovx âxrjxóate ov 
te  xal Ui/uuíaç tzsqÏ tmv roioércov <&iXoXá(p avyyeyovóreç;

ovòév ye oatpéç, & SáxQateç ... r/õr] yàg ëyœye, Snsq vvvôrj nv fjgov, 
xal 0iXoXáov rjfiovaa, Ste naq 'fjfüv ôtfjtã to, i]ôr] ôè xal ãXXcov tiv&v, ò ç  
ov Ôéoi Tovro noielv aacpèç ôè Ttegl avjcóv ovôevòç nómoxe oòòèv áxrfxoa,

421 Diógenes Laércio v m ,  46, D K  44 a  4 teXevtatoi yàg êyévovtot rã>v 
TTv&ayooelon-, ove uai ’AoujróÇsvoç elôe, SevóqiiXóç re ó XaXxiôevç ánò
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Qç>áxrjÇ xai 0ávTwv ó (pAiáaioç xai ’ExEXQávrjç xal Aiox/.f/ç xai IJoM/uvao- 
t o ç  0 h á a io i xal avToí. fjaav ô è  àxQoaTal 0iAokáov xai Evpvxov xã>v 
T clqclvtÍvcov.

422 Diógenes Laércio ix, 38, D K  44 A 2 <prjoi ôè xai ’AtioAXóòwqoç ô 
KvÇixrjvòç 0iXoXám avròv (sc. ArjfiáxQitov) avyysyovévai.

420 Mas permite-me que te faça uma pergunta, Cebes: acaso tu e 
Símias, ao conviverdes com Filolau, não o ouvistes debater estes pro
blemas [w. o que de errado há no suicídio]? —  Em concreto, nada, 
Sócrates ... Em boa verdade, para responder à tua pergunta de há 
pouco, já antes ouvi, de facto, dizer tanto a Filolau, quando da sua 
estada entre nós [íc, em Tebas], como a outros, que tal se não deve 
fazer; mas expor em concreto esse problema é coisa que eu nunca ouvi 
da boca de ninguém.
421 Pois os últimos Pitagóricos, que Aristóxeno viu, foram Xenófilo 
da Calcídia trácia, e Fânton, Equécrates, Díocles e Polimnasto, todos 
de Fliunte. Eram eles discípulos dos tarentinos Filolau e Êurito *.
422 Diz, também, Apolodoro de Cízico2, que Demócrito foi con
temporâneo de Filolau.

1 É possível que Aristóxeno tenha razão, quando afirma que Filolau era de 
Tarento; por outro lado, o historiador da medicina, Ménon, discípulo de Aristóteles, 
disse que ele era natural de Crotona (445), com o que está de acordo Diógenes Laércio 
em 423. O que é provável é que Filolau tenha nascido em Crotona, mas haja exer
cido a sua actividade filosófica e passado a fase adulta da sua vida principalmente 
em Tarento (cf, 268).

2 Filósofo (que não deve ser confundido com o cronógrafo do mesmo nome), 
talvez dos finais do século quarto a.C. (cf. Ctem. Strom. ir, 130 (D K  68 b 4), e Burkert, 
Lore, 229 n. 51).

O trecho 420 indica que Filolau vivia em Tebas e aí ensinava não muito 
antes da morte de Sócrates, ocorrida em 399 a.C. Equécrates, tal como 
Símias e Cebes, figura entre as dramatis personae do Fédon, e, deste modo,
421 confirma amplamente os dados cronológicos de 420, além de sugerir 
que Filolau era uma figura de proa do que nos parece ser uma comunidade 
pitagórica em Fliunte, perto de Corinto. O passo 422 é um testemunho 
menos fidedigno, extremamente breve e proveniente de uma fonte obscura, 
Com base em 420-2 e 542, infra (no qual se afirma que Demócrito nasceu 
entre 460-57 a.C.), é possível inferir que a vida de Filoiau foi grosso modo 
contemporânea da de Sócrates (nascido em 470 a.C.). Nenhum outro tes
temunho de confiança existe acerca da vida de Filolau,



(ii) Obras

41 l Diógenes Laércio viu, 84 (D K  44 A 1) 0iXóXctoç KQOTcoviáTrjç IJv&a- 
ynçtítóç, naçà rovrov TD.árcov wvrjoaoftai rà pifiXla rà IIvêayoQixà AUovi 
yytítpei... yéyçcupe ôè fiifiXíov êv. (ó' rprjcjiv ’’E q^ ititioç  Xéyeiv nvà rãv avy- 
jHjntyifrnr IlX á ruiva ròv <piXóoo<pov naçayevófievov slç ZixeXlav ngòç A iovv- 
mo# tbvijoao&cu naná TÕ>v avyyr.vmv rov 0iXoXáov ágyvQÍov ’AAeÇavôgivcõv 
ptiiiiv TETTaQáxovra m i êvTevêev fterayByçatpévai ròv Tíuaiov. êregoi ôè 
Myovcri ròv IlXárcova XafieZv avxá, nagà Aiovvaíov TiaQairrjaáfievov rrjç 
fvXcuefjç veavíanov àmjy/iévov rõ>v rov 0iXoXáov fiafrrjTÓiv,)

423 Filolau de Crotona, pitagórico. Foi a ele que Díon foi aconse
lhado, numa carta, por Platão a comprar os livros pitagóricos ... 
P.screveu um livro. (Hermipo diz que, segundo um determinado escritor,
o filósofo Platão foi para a Sicília, para a corte de Dionísio, comprou 
este livro aos parentes de Filolau por 40 minae alexandrinas, e que dele 
copiou o Timeu. Outros há que afirmam que Platão adquiriu os livros, 
após ter obtido de Dionísio a libertação do cárcere de um jovem que 
havia sido um dos discípulos de Filolau).

A história referida por Hermipo (bem como muitas outras anedotas a 
1'npeito de Platão) destinava-se, como é evidente, a denegrir a imagem deste 
iilúiofo, ao pôr em dúvida, no presente caso, a sua originalidade. A  fonte, 
i|»r utilizou, é, talvez, um escritor do século quarto a.C. (ele mesmo, como 
illwclputo de Calímaco, pertence ao século seguinte). A  carta respeitante aos 
»lialados pitagóricos», que é mencionada na variante da história, pode ter 
rtnlmente existido como uma falsificação, urdida para defender a autenticí- 
iliulc de outros documentos ulteriormente forjados, talvez os três livros atri- 
hnldos ao próprio Pitágoras (cf. Dióg. L. vin, 6, DK  14, 19, Iâmbl. V.P. 199,
I >K 14, 17, e Burkert, Lore, 223-5). Seja como for, o trecho 423 mostra 
imino o nome de Filolau foi, desde cedo, associado a uma forma escrita do 
1'MHÍno pitagórico; e a existência de um livro da sua autoria é confirmada 
pala referência de Ménon às suas teorias biológicas (445, infra).

Subsiste, em autores tardios, um certo número de extractos que passam 
l«nr scr fragmentos das obras de Filolau. Muito se tem discutido sobre a 
iur autenticidade, mas Burkert judiciosamente convenceu a maioria dos
• ii nlores, que se lhe seguiram, da genuinidade dos principais textos meta- 
flulcon c cosmológicos (cap. III) e defendeu ainda as teses (a) de que o livro 
<l< l ilolau é a principal fonte da versão aristotélica do Pitagorismo em 430
i noutros textos, e (b)  de que Filolau criou de facto «a  filosofia do Limite e 
(|m Ilimitado c a sua harmonia conseguida através do número», na sua forma
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abstracta, num esforço «para traçar de novo, com o auxílio da qmoioAoyía 
do século quinto, um quadro do mundo que, de algum modo, lhe veio de 
Pitágoras» (Lore, 298). Estas últimas teses não têm tido uma aceitação geral 
(vejam-se e.g. J. A, Philip, Pythagoras and Early Pythagoreanism (Toronto, 
1966), 32-3, 121-2; C. J. de Vogel, Philosophia i (Assen, 1970), 33-4, 84-5;
J. Barnes, The Presocratic Philosophers ii, 88, 92-3). Quanto ao nosso vere
dicto, ele será mais compreensível para com Burkert.

(iii) Limitadores e ilimitados

424 Fr. 1, Diógenes Laércio v i i í , 85 d  <póoiç ô’ èv r ã  xóouoj 1 âQfió^íhj.
èt~ âneígcüv rs xal nupmvóvxon', xal ôAoç < o >  nóap.oc, xal rà èv avrã) 
návra. .

1 Èv tíi) xóo/iw codd.: ™  xóo/mo Heidel.

425 Fr. 2, Estobeu An th. i, 21, l a  áváyxa rà èóvra elfiev návra i) 
neqaívovra fj ãjr.f ioa rj neçalvovrá re  xal ãnecça' ãneiça ôè jjióvov oõ xa etrj. 1 
êjtel ròívvv cpaíverai ovr  èx negaivóvrcov návtcov èóvra ovr’ êÇ ãneÍQWv 
návrmv, òif/.ov rãoa S ti êx negaivóvrcov rs xal àjisíovjv õ rs xóofioç xal rà 
èv avrã  a w a g / x o x Ò rjX o t Ôè xal rà èv rolç egyoiç. rà /.lèv yàç avrcõv ê% 
nsQawóvrmv nsQaívovn, rà ô’ êx neçaivóvrcov re xal âneÍQCov neqaívovri 
re xal ov neçaívovn, rà  ô’ èí; âjit.tfxov ãneiga cpavéovrai.

1 Segundo parecé, há utna lacuna neste ponto“ do texto, visto ser de esperar 
urna argumentação a favor da pretensão acabada de expor, e a seguir uma discussão 
dos limitadores. Muito provavelmente o passo 426 pertence aqui.

426 Fr, 3, lâmblico in Nicomachum p. 7, 24 Pi st. ârjy/\v yàq ovÔè rá 
yvcüooéfievov èaaeZrai návrmv âneÍQCDV êóvrwv,

424 A  natureza do universo foi harmonizada a partir de ilimitados I 
e de limitadores —  não apenas o universo como um todo, mas tam
bém tudo o que nele existe.
425 Força é que as coisas que existem sejam, todas elas, ou limita- 1 
doras ou ilimitadas ou simultaneamente limitadoras e ilimitadas. Mas 
não podiam ser apenas ilimitadas ... 1 Portanto, uma vez que elas pare
cem não dever a sua existência nem às coisas que são todas limitadoras 
nem às que são todas ilimitadas, é evidente, por conseguinte, que tanto 1
o universo como aquilo que nele existe foram harmonizados a partir 
simultareamente dos limitadores e dos ilimitados, t-, isto o que demons 1 
tram, também, as coisas tal como efectivamente existem. I que algumas j

-À



delas, provenientes dos limitadores, limitam; outras, procedentes tanto 
tios limitadores como dos ilimitados, limitam e não limitam ao mesmo 
lempo; e as outras, que provêm dos ilimitados, são, evidentemente, 
ilimitadas.
426 Pois nada haverá que, em princípio, possa conhecer, se todas as 
coisas são ilimitadas.

1 Veja-se nota ao texto grego.

( )  fragmento de 424, que, no dizer de Diógenes, dava início ao livro 
ili Filolau, introduz os conceitos principais e a tese fundamental do seu 
iiimu. O elaborado raciocínio de 425 é obscuro l . Interessante é notar que 

|lv no divide em (a) uma secção a priori, seguida de (b) o que pretende ser 
iim »pelo à experiência, A  partir de (b), evidente se toma que a conclusão
ii qiir procura chegar é que deve haver limitadores e ilimitados e compostos 

ninhos. Consequentemente, é possível entender que o argumento de (a) 
(iiolcnde que, visto não ser o caso de todas as coisas serem limitadoras ou 
ti* Iodas as coisas serem ilimitadas, devem também existir algumas coisas 
( yhhUcet o cosmos e o que nele se contém) que são compostos de.ambos;
i )|iu\ deste modo, defende indirectamente a tese de 424 (mas só indirec- 
iiimmtc, já que o videlicet da nossa paráfrase permanece totalmente desa- 
iitiiiido). Tal como se encontra, não é mais do que um clamoroso non 
frifiiltur — contudo, o texto está indubitavelmente incompleto.

Nem aqui nem em nenhum outro lugar explica Filolau, porque é que 
limlliitlor e ilimitado devem ser considerados como conceitos básicos, neces- 
liini'. ,i análise filosófica. De facto, não chega sequer a revelar a identidade 
iln <|iic entende por limitadores e ilimitados, e, por conseguinte, desvigora o 
Kllfiimcnto de (b). Barnes (The Presocratic Philosophers n, 85-7) crê que os 
HniHitdores são formas (figuras preeminentemente geométricas) e os ilimi- 
||do«. substâncias (e.g. cobre, estanho, azeite, vinagre), e que Filolau vis- 
lllinhru a distinção aristotélica entre forma e matéria. Mais provável é que 
' l’ iinauma um relacionamento, por parte dos seus leitores, com a doutrina 
pIlDllóiica do número (note-se a inesperada expressão «limitam e não limi-
........ Os limitadores serão, pois, os números ímpares, os ilimitados, os
|Hti i N, c os seus produtos («as coisas que provêm dos, limitadores», etc.), 
>t» «»pécics do número a que se faz referência em 437. Esta hipótese é apoiada 

mistôncia de dois fragmentos explicitamente relacionados com o número, 
i|iu futobeu cita logo após o fragmento de 425.

1 A  aua forma disjuntiva é aparentemente de inspiração eieática: cf. Melisso 
(1 l.l) o Górgias (ap, [Arist.] M . X. G. 979 a l i e  s.). É possível, também, que a preo- 
UUplLÇlO do Filolau com os conceitos limitador e ilimitado dependa, em parte, de 
MoIImo (526-.11).
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(iv) O número

427 Fr. 4, Estobeu Anth. I, 21, 7 b xai návxa ya fiàv zà yiyva)oxó/j,eva 

noiít/iòv êyovxc ov yàg otóv re  ovòèv ovre vor/fifjfiev ovre yvojodfj/iev ãvev 

xoéxov,

428 Fr. 5, Estobeu Anth. I, 21, 1 c. ô ya /jàv  àçi&fiòç £%ei òvo phv lòta

siÔr), nEQiaaàv xai ãgriov, xqIxov ôè à r í  à/MpoxéQcav /leix&évxtov ágxioné-

q ixxo v  éxaxéoct) ôè rcò elôeoç; no/.Xai fioQtpaí, âç êxaarov avravru arj/MÍvei.

427 E o certo é que todas as coisas que se conhecem têm número;
pois sem ele nada se pode pensar ou conhecer.
428 De facto, o número tem duas espécies que lhe são peculiares,
a ímpar e a par, e uma terceira, derivada da combinação destas duas, 
a par-ímpar. Cada uma das duas espécies tem muitas formas, que 
cada coisa em si mesma revela '.

i O fr. de 428 aproxima-se muito de Arist. M el. A 5, 986 a 17 (430 ad fin .) 
tanto d o  vocabulário como na doutrina; com  427 compare-se Alexandre in Met. 40 ,12 
(Aristóteles fr. 203).

O fragmento de 427 mostra que, se limitador e ilimitado são conceitos 
fundamentais de Filolau, o número desempenha também um papei central 
no seu pensamento. Provavelmente, o que ele tinha em mente afirmar era 
que, se as coisas não forem contáveis, impossivel nos é pensá-las ou conhecê
-las. As suas palavras são, talvez, reminiscências de Parménides (e.g. 291), 
mas não deveríamos interpretá-las como uma tentativa deliberada para afir
mar (e muito menos sustentar), contrariamente à opinião dos Eleatas, que 
é o pluralismo, e não o monismo, o que o raciocínio estabelece como con
dição necessária do conhecimento e do pensamento *. Tais palavras preten
dem, antes, apoiar uma antiga ideia pitagórica com novos fundamentos 

epistemológicos.

i Da mesma opinião é M, C. Nussbaum, «Eleatic Coavcntionalism and Philo- 
laus on the Conditions o f Thought», H S C P  83 (1979), 64-6,81-93, que, sem razões 
plausíveis, encontra a cada instante ressonâncias e preocupações eleáticas em 425-9.

(v) Natureza e harmonia

429 Fr. 6, Estobeu Anth. I, 21, 7 d negi ôè rpvaioç xai áç/iovlnç wôe ?x?r  
á fièv èatà) teov n.Qay/iára>v àlòioç f.aaa xai avrà fièv á <ptmç ‘fífMiv th xai 
ot‘x dvftQamâv/v ivôéxexai yvâbatv nXáv ya i) tín «tty nl<ív f* í]v otOrvl xõiv



tdvT(ov y.al yiyvcjaxópevcuv vtp’ ãfuõv yeyevfjtrõai /xfj ímaoyavoaç xãç èaxovç
li Dl' jiçay/iáxcov, èS ã>v avvéara. ó tcóapoç, xai xcòv neomvóvxwv xai xâv 
iU/tIqcov. STcel ôè xai ã(j%ai vnãQ%ov ov% ôfioZat ovò' ó/uó<pvXoi êooai, rjô?] 
drti>WTor f/ç xa avxalç xov/tri&rjvai, ei fifj âg/iovía ènEyévexo wxivuãv ãÔr 
lyiíjio) êyêvsxo, xà juèv &v ófioia xai ófiócpvXa án/mvíaç ovòèv èTteôéovxo, 
ui òk ávófioia firjôè ôfiótpvXa fir/òé laoxayfj àváyxa xà xoiavxa ãof.iovla crvyne- 
»Àrlaftai, al péXXovxi êv xóofiw xaxé%eoftai.

429 Acerca da natureza e da harmonia a posição e a seguinte. O ser 
tios objectos, por ser eterno, e a própria natureza admitem o conhe
cimento divino, mas não o humano —  com a excepção de que não era 
possível a qualquer das coisas, que existem e que nós conhecemos, o 
terem nascido, sem a existência do ser daquelas coisas de que foi com
posto o universo, os limitadores e os ilimitados. E, visto estes prin
cípios existirem sem serem semelhantes ou da mesma espécie, teria 
•ido impossível para eles o serem ordenados num universo, se a har
monia não tivesse sobrevindo —  fosse qual fosse o modo como ela 
sc gerou. As coisas que eram semelhantes e da mesma espécie não pre
cisavam de harmonia, mas sim as que eram dissemelhantes e de diferente 
espécie e de ordem desigual —  necessário era para tais coisas o terem sido 
intimamente unidas pela harmonia, se é que hão-de manter-se juntas 
num universo ordenado.

O passo 429 é de longe o mais interessante dos fragmentos de Filolau. 
A» reflexões cépticas sobre o conhecimento humano nele contidas seguem
* (rndição representada por Xenófanes (186), Heraclito (205) e Alcméon (439). 
Vrrdndeiramente original, contudo, é o subtil argumento de que o que pode- 
ntON conhecer acerca do ser real das coisas (que —  na senda dos Eleatas —  
riloliiu considera sempiternas) é apenas, e tão-somente, o seguinte: 
(i'rui é que ele seja capaz de fornecer as condições necessárias à existência 
iltn coisas temporais com as quais estamos relacionados. É evidente que
I llnluu supõe que, nesta base, estamos autorizados a inferir da existência 
do* limitadores e dos ilimitados como princípios últimos das coisas. Em 
(•gulda, mediante um posterior argumento a priori, conclui que, se uma coisa 
h*n, mais particularmente, o universo) é reunida a partir de limitadores e 
lllihitndos, devem estes ter estado sujeitos a um processo de harmonia ou de 
niiiliio ajustamento.

(vi) Conclusão

Filolau fornece para a doutrina pitagórica o que procurámos, mas não
■ iiMintrámos, no nosso capítulo sobre o ensino de Pitágoras: uma argu
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mentação filosófica. Deste modo, aproxima o Pitagorismo da corrente 
principal do pensamento pré-socrático do século quinto, de cujas preo
cupações ontológicas e epistemológicas partilha, como já antes vimos. 
É certo que ele apresenta o Pitagorismo com uma roupagem inteiramente 
pré-socrática, numa panóplia de conceitos caracteristicamente filosóficos, 
tais como natureza, cosmos, ser, princípio, etc. Quantos destes conceitos 

faziam já parte da sua herança claramente pitagórica, é coisa que apenas 
nos é dado adivinhar. Harmonia e número encontravam-se, com toda a 

probabilidade, entre as ideias-chave do próprio Pitágoras. Mas é bem pos
sível que tenham sido Filolau e os seus contemporâneos os introdutores, no 

Pitagorismo, das outras noçSes principais, contidas em 424-9, ou os que, em 
qualquer caso, primeiro exploraram o seu potencial sistemático. O exame 

da principal exposição aristotélica sobre a doutrina pitagórica (430) apoiará
0 parecer de que o limitador (ou limite) e o ilimitado, em particular, não 

eram considerados pelos Pitagóricos em geral como conceitos básicos do 
seu sistema. Eles assumem esse papel apenas em Filolau —  e, talvez, numa 

outra tradição pitagórica (anónima), referida por Aristóteles (438). Che
gado é o momento de nos voltarmos para o testemunho aristotélico 

sobre os «chamados» Pitagóricos. Apresentaremos, a seguir, textos res
peitantes a outros aspectos da obra de Filolau, à medida que a formos 
explorando,

A PR IN C IPA L  EXPOSIÇÃO AR ISTO TÉLICA ACERCA DO P ITAG O RISM O

430 Aristóteles Met. A  5, 985 b  23 (D K  58 B  4 e 5) èv <5è xovxoiç xal ngò 
xovxcov (sc. Aevxínnov xal Arj/ioxgíxov) oi xaXovfievoi Ifvdayvpeiot rwv 

/Mahjfiáron’ áipáuevoi ízomtoi xavxa ngorjyayov, xal èvxQa<pêvteç êv avrotç 
xàç xovxcov ãoyàq xwv Svrwv àgyàc, qríjdrjüav eivai návxwv. ènel ôè xvóxwv

01 âoiõjioi (p v o E i  ngwxoi, èv ôè role, ànidaolc èòóxow  ■&6wgsZv ó/iouó/mxa 
jtoXXà xolç ovai xal ytyvojiévoiç, fiãXXov fj èv tivqI xal yfj xal vÒaxi, Sxi rò 

fièv Toiovòl xcõv àgcôjuãv ttÁ&oq ôixaioavvr], tò  ôè roiovôl ipv%i) xal vovç, 
êre/jov ôè rjiigòç xal xwv ãXXwv d)ç sinslv êxaaxov ôfioUoç, êxi ôè xwv ágfio- 

vuõv èv àQift/Aolç âgcõvreç xà TcáOrj xal xovç Xóyovç, ènel ôf) xà (j,èv áXXa xolç 
ágiâ/uoiç stpaívsxo xijV tpvatv âípco/ioicõo&ac Ttãaav, oi Ô’ àgiê^ol náarjç xfjç 

cpvaswç tzqwtoi, rà rwv âoijfuãv axoiyeia rwv Svtcov oxoi%ela návxwv iir.é- 
Xapov eivai, xal xòv õXov ovgavòv ág/novíav slvai xal âoift/.ióv' xal ocra elyov 

ôfioXoyovfiEva òeixvóvai êv xs xolç ãoiS/ioTç xal xalç ãg/iovíaiç tiqÒç xà xofl 
ovgavov ná&rj xal jiém\ xal ngóç x^v õXr/v òtaxóafnpiv, xavxa avváyovreç 

è(fr]Q[j,oxxov. xãv et xl ttov ôiéÁetite, ngocreyXlxovro rnC avveiQO/xévrjv nãcrav 
adroTç rlvat xij\’ TZQay/uaxslav. Xiyu> ô’ oíov, ènmÔi) x th io v  t) rVj«ic slvai ÔOHH
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ifâfíav 7TEQisib]cpévai rrjv r&v àçt&fiãv (pvaiv, xal rà (peqófieva xarà ràv 
Hi i ■"!'()»' ôéxa fièv elvaí çpaxnv, õvrcov Ôè èvvéa //,óvov rãv qxiveoõ>v ÒiÀ rovro 
ilMii rr/v rrjv àvxíyj&ova noiovaiv. òuboiorm ôè Tteçtl tovzcov bv êregoiç rjulv 
tnQl(U<JTCQOV ... (986 a 15) tpalvovrai ôtf xal aõrot ròv àQV&fiòv vo/lUÇovtsç 
|f Vf)v eivai xal áç iíhjv zoTç oSai xal (bç ná&r) rs xal IÇeiÇ) rov ôè ãgt&/Uov 
HtmjfiTa xó re ãgríov xal zò jiepizzóv, r<yvra>v ôè rò y,èv fmeiQov, zò ôè nene- 
mui/lhov, rò Ô’ êv ê£ à/xrporêomv eivai rovrcov (xal yàp ãgziov eivai xal neon- 

TftV ò1 àgiêfiòv êx rov êvóç, ãodf/iovç Sê, xa&áneo sígtjrai, ròv ÔÀov 
nfty<tvóv.

430 Contemporâneos destes filósofos [íc. Leucipo e Demócrito], e 
anteriores a eles, os chamados Pitagóricos dedicaram-se à matemá
tica; foram eles os primeiros a fazer progredir estes estudos, e tendo 
hkIo criados neles, pensaram que os seus princípios eram os princípios 
<lc todas as coisas. Uma vez que, destes princípios, os números são por 
natureza os primeiros, e que nos números eles pensaram ver grande 
poi ção de semelhanças com as coisas que existem e que se geram —  mais 
do que no fogo e na terra e na água (sendo uma determinada modifica- 
çflo do número a justiça, uma outra, a alma e o intelecto, uma outra,
ii oportunidade —  e, semelhantemente, sendo quase todas as demais coisas 
numericamente exprimiveis); visto, ainda, eles verem que os atributos e as 
nizões dos acordes musicais eram exprimíveis em números; visto, tam
bém, todas as demais coisas no conjunto da natureza parecerem ter sido 
modeladas a partir de números, e que os números pareciam ser as pri
meiras coisas no total da natureza, supuseram que os elementos dos 
ilúmeros eram os elementos de todas as coisas, e que todo o céu era um 
ttcorde e um número, E todas as propriedades dos números e acordes 
que eles foram capazes de demonstrar que estavam em concordância 
com os atributos e as partes e a disposição total dos céus, eles as reuni- 
imn e ajustaram ao seu esquema; e se em algum ponto havia uma 
liicuna, logo faziam adições, por forma a que toda a sua teoria fosse
i oerente. E. g., visto considerarem que o número 10 é perfeito e que 
Ubarca a natureza total dos números, eles afirmam que os corpos, que 
«  movem através dos céus, são em número de dez, mas como os corpos 
visíveis são apenas nove, para obviar a esta dificuldade, inventam um 
«lécimo —  a «anti-terra». Estas questões foram já por nós debatidas 
iom maior exactidão em outro lugar ... 1

É evidente, pois, que estes pensadores consideram também que o 
numero é o princípio, tanto como matéria das coisas como formador 
<lus suas modificações e dos seus estados permanentes, e sustentam 
<|iic os elementos do número são o par e o ímpar, e que destes o pri
meiro é ilimitado e o segundo limitado; e que o t procede de ambos
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(por ser simultaneamente par e ímpar) e que o número procede do 1; 
e que todo o céu, como já se disse, é números.

1 Alexandre, ao comentar este passo (in M et. 41, 1, D K  58 b4), refere-se ao 
de caelo (i.e. 446) e às obras perdidas sobre os Pitagóricos para um mais ampio desen
volvimento de Aristóteles acerca deste tópico.

Tanto neste passo como noutros pontos da sua obra, Aristóteles fala, 
não de Pitágoras, mas dos Pitagóricos, ao ocupar-se das especulações que ele 
associa a «os Italianos» (M e t. 987 a 31, de caelo 293 a 20, Meteor. 342 b 30). 
Tal facto é devido, provavelmente, ao cepticismo vigente, sobre até que 
ponto era essa doutrina do próprio Pitágoras *. Provável é que Aristóteles 
pretenda transmitir-nos esse seu cepticismo com a expressão qualitativa «os 
chamados». Quanto à antiguidade das doutrinas, que apresenta, deixa-a 
deliberadamente vaga. Se a nossa datação da actividade filosófica dos Ato- 
mistas, por volta de 440 a.C. em diante, está correcta (vejam-se pp. 427-8, infra), 
então Aristóteles situa-os na última metade do século quinto ou até em 
data anterior (cf. também Met. 1078 b 19, D K  58 b 4),

i Sem dúvida, todo este tipo de especulações era já  atribuído, no tempo 
de Aristóteles, ao próprio Pitágoras, talvez por intermédio da célebre frase avrdt 
ê<pa, «ele mesmo o afirmou» (D ióg. L . vm , 46; cf. Tâmbl. Comm. math. sc. p. 77, 
22-4). Contudo, Aristóteles tinha bem consciência de como o nome de Pitágorai 
estava profundamente envolvido na bruma da lenda: vejam-se 273-4, supra.

A deliberada imprecisão no que respeita à cronologia e autoria das 
doutrinas referidas em 430 é já um argumento de peso contra a discordância 
de Burket, de que a exposição de Aristóteles deriva fundamentalmente de 
Filolau, cujo nome é citado apenas uma vez, e mesmo então ocasionalmente, 
em todo o corpus (Eth. Eudem. 1225 a 30, D K  44 B 16). E apesar dos pon
tos em que as semelhanças são óbvias, há, de facto, diferenças consideráveis 
de ênfase entre 430 e 424-9, o que vem enfraquecer mais ainda a credibili
dade da hipótese de Burkert. O trecho 430 faz do número e dos seus prin 
cípios par e ímpar o foco da especulação pitagórica, ao passo que 424-9 
consideram o limitador e o ilimitado (que são, certamente, conceitos mais 
genéricos) como fundamentais. Em 430, a harmonia é constituída por razões 
musicais, em 429, é uma questão de mútuo ajustamento de limitadores e ili 
mítados !. 430 insiste, sobretudo, no uso completamente arbitrário das seme 
lhanças por parte dos Pitagóricos (cf. Met. 1092 b 26 e ss., D K  58 b 27), iu> 
passo que 425 e 429, em particular, apresentam argumentos abstractos. 430 dá, 
efectivamente, o ímpar como limitado e o par como ilimitado; e as noções 
de limite e ilimitado figuram com mais destaque em referências de Aristóteles 
à, doutrina dos Pitagóricos em outros passos da sua obra (e.g. 438 c 442-4;



349

| dlnda Met. 987 a 9 e ss., DK. 58 B 8), onde assumem o tipo de papéis que 
linchos 424-9 nos levam a esperar. Além do mais, é altamente prováve! 

■(ui o exemplo contido em 430, respeitante à estranha teoria da anti-terra, 
fftitme a doutrina especialmente associada ao nome de Filolau (cf. 447, 
mim) Mas a conclusão adequada, que se deve extrair do testemunho como 
«mi lodo, é que Aristóteles deu consigo a voltar-se para o livro de Filolau, 
«tuiprc que necessitou de exposições explícitas e pormenorizadas da (por 
h ■ Miplo) cosmogonia e astronomia pitagóricas: quando, por outro lado, 
(tM ii iou (como em 430) de apresentar um esboço do motivo geral e das 
ruim  turísticas do ensino pitagórico, não hesitou em se basear, também, 
Ml i mtras fontes (porventura na sua maioria orais), e preferentemente em
l ilolnu.

1 Filolau fez, certamente, uma desenvolvida exposição sobre a harmonia, 
•Kpressa em razões musicais (cf. e.g, Nicómaco Arithm. 26, 2, D K  44 A 24); um 
Irugmcnto dessa exposição encontra-se, de facto, no passo citado por Estobeu logo 
■pôs o fragmento de 429 (Ecl. I, 21, 7 d cont., D K  44 b 6). Contudo, tal fragmento 
nSo apresenta uma relação directa com o emprego do conceito contido em 424-5
• 429.
Nuda há, de facto, em 430 (na medida em que se opõe a 424-9 e 438, 

iiilin) que se não possa explicar simplesmente como uma elaboração da 
ilmilflna sobre o número e a harmonia, doutrina essa que nós achámos 
Motivos para atribuir ao próprio Pitágoras (pp. 242-245, supra). Este passo, 
I» ui como o de 438, não se preocupa com uma visão dualista da realidade, 
hIAmi do que está desprovido, em larga medida, dos conceitos técnicos de
414 pelo menos nas funções que nestes passos lhes são atribuídas: por
......injuência, melhor é interpretá-los como importações originais do pró-
|nit> lilolau. Aristóteles esforça-se, no final de 430, por exprimir a relação 
»■Utente entre números e coisas em termos dos seus próprios conceitos meta
......... ... matéria e de afecções e estados. O que anteriormente dissera a res-
|ii*li<> de semelhanças parece aproximar-se mais do objectivo (assim como, 
iimn casamento, os dois sexos estão unidos, assim também no número 5 
*» niuontram adicionados o ímpar e o par; as relações dos corpos celestes 
*ín i nino as dos sons num acorde). Contudo, não se ajusta a todos os casos 
In número do tempo exacto é 7, já que os nascimentos se verificam no sétimo 
ml'* «pós a concepção, os dentes surgem no sétimo mês depois do nasci- 
DWnlo, otc.: Aristóteles fr. 203 ap. Alex, in M et. 38, !6). O objectivo da 
iliHilimn no seu conjunto é seguramente o de ensinar que o cosmos —  e tudo 
>> titiiU que nele acontece —  apresenta uma ordem totalmente inteligível. 
A timçfio principal da identificação pitagórica das coisas com os números 
In rtiU te , portanto, em dar uma expressão simbólica a essa ordem. Números 
»«(in Iflco» (escolhidos numa variedade de áreas) são utilizados para exprimir 
ti ' r.f‘ndii dc coisas especificas, o que possibilita a expressão da ordem de
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todas as coisas por meio do agrupamento de cada um de tais números numa 
série ordenada (efectivamente, a, sequência 1 a 10, sendo este último número 
concebido como o que inclui e aperfeiçoa todos os demais).

A PR IN C IPA L  CRÍTICA DE ARISTÓTELES AO  PITAGORISM O

431 Aristóteles Met. M  6, 1080 b 16 (D K  58 b 9) xal oí TJvdayóguoi Ô‘ 
Bva, ròv fiadrj[mnxóv (sc. ãgi&fiQV), nXfjv ov XE%(OQtcrfiévov áXX’ èx rovrov  
ráç abâr/ràç ovaíaç, ovveorávm qxxaív. ròv yàg õXov ovgavòv xaraaxevá- 
Çovmv ê$ âgiê/uòv, jiArjv ov fiovaòtxãv, áXXà ràç fiováÔaç vnoXajxfíávovaiv 
iy/,iv fiéye&oç' ôjicoç ôè rò  Jigãtov êv avvéarrj syov fiéys&oç, rmooéiv 
èotxaaiv.

432 Aristóteles Met. M  8, 1083 b 8 (D K  58 jb 10) o ôè r ã v  JJv&ayogElxov 

rg á jio ç  x fj fjtèv ê X á rro v ç  ê%ei òvayeoEÍaç r ã v . n g ó re g o v  slgrj/zévcov, r f j  Ôè 
iô la ç  érégaç. r ò  pÀv yàg /wfj yo iq ioxòv  n o ie lv  rò v  à g ifif iò v  àtpaigeirat noXXà 

rã v  â Ô w ár<ov  t o  Ôr. rà  oá /m ra  s i  âgL&fiãv e iva i avyxe ífieva , xa l rò v  ãgi& fiòv  

ro v ro v  elvat uaíbrj/m t i x áv, â òvvaróv  èanv. oSt e  yàg âro/m  fieyê&r) Áéyeiv 

ábyDéç, et f f  S n  /jAXiara ro v ro v  e%ei rò v  rg ó n o v , ov% a í ye  /továòeç u éy rfio ç  

syovaiv. fiêye& oç ôè áôiaigércov n ã ç  òvva róv ; àX/À p,rp> o  y  â g i& fM jnxòç  

ãoi& fiòç jxova ôixóç èan v . èxe lvo i ôè rò v  ãgi-&uòv rà  Ôvra Xéyovaiv. rà  yovv  

{h.ojgrjfiaxa. n g o a á n ro v a i r o tç  aá/Miotv d>ç èÇ èxeivmv õvrm v r ã v  â g i& fiãv.A

* Antes desle passo, Aristóteles tinha vindo a discutir a teoria —  e a ela se 
refere na segunda frase da citação —  defendida por Platão e alguns dos seus segui
dores, segundo a qual o  número existe como uma entidade separada das coisas sensiveis. 
Sobre esta teoria, veja-se Ross, Aristotle's Metaphysics (Oxford, 1924), liii-lvii.

431 Os Pitagóricos acreditam também numa única espécie de número
—  o matemático; só que dizem que ele não está separado, mas que 
dele se formam as substâncias sensíveis, E que eles constroem todo o 
universo a partir dos números —  só que não são números compostos 
de unidades abstractas, mas supõem eles que as unidades têm grandeza 
espacial. Mas como é que a primeira unidade com grandeza se cons
tituiu, é facto que eles parecem ter dificuldade em explicar.
432 A  doutrina dos Pitagóricos apresenta, por um lado, menos difi
culdades que as anteriormente mencionadas, mas, por outro, contém 
outras que lhe são peculiares. De facto, não conceber o número com 
capacidade para existir em separado remove muitas das consequências 
impossíveis; mas que os corpos sejam compostos de números, e que 
este número deva ser matemático, é coisa impossível, Pois não é cor
recto falar de mudanças espaciais indivisíveis; e por muito que possa



haver grandezas deste tipo, as unidades, peio menos, não têm grandeza; 
c como é que uma grandeza pode ser constituída por indivisíveis? Mas
o número aritmético, pelo menos, consta de unidades abstractas, enquanto 
estes pensadores identificam o número com coisas reais; em qualquer 
caso, aplicam as suas proposições aos corpos, como se estes consistissem 
desses números.

Com uma condescendência menor que em 430, Aristóteles supõe, neste 
que os Pitagóricos identificam literalmente os números e as coisas,

• rirsta base acusa-os de um grave erro. Não nos parece provável que os 
hlngóricos em geral pretendessem ser compreendidos deste modo, ou que 
nr.lcntassem a opinião que Aristóteles supõe ser a consequência da identifi-
i nçflo, videlicet que as grandezas são unidades indivisíveis (cf. e.g. D. J.
I iirlcy, Two Studies in the Greek Atomists í, cap. 3). Em 431, Aristóteles 
Innçii algumas críticas muito directas contra a cosmogonia de Filolau (vejam-se 
pp, 358 e s., infra), mas em 432 apenas faz um uso dialéctico, não histórico,
• In Pitagorismo nas discussões principalmente relacionadas com o Platonismo. 
Noutros passos, revela através das suas próprias queixas, que a posição 
|i||i|górica era muito menos definida do que a sugerida por 431-2:

4.11 Aristóteles Met. N  5, 1092 b 8 (D K  45,3) o vê è v  Ôè ôuoQiaTat ovÔè 
ilfímÍQtaç o i àgf&fzol ulrioi tcòv o v o m v  xal r o v  eivai, n ó re ç o v  a>ç Ôqoi, o lov  

ui itziy/M Í tcòv f ie y e êã v , xal ò ç  E tígvroç Stcitts t íç  àpift/wç tívoç ,  o lov óól 

ftiv dv& çám w  óÔi ôè tnjzov, waneQ o í Toòç ãQi&fioiç âyovxsç elç rà ayr)liara  

( òtycúvov xal rerçáycúvov, o&rcoç áq>ofj,ouõv raíç yr/j<p<Hç ràç fiogtpàç rtòv 

yor&v, ij ÕTi [d] Á óyoç rj ov/Mpcovla àqi&ftãv, â/ioúoç Ôè xal ãv&ooijtoç xal 

Hflí» ftAAcav êxa orov;

433 Uma vez mais, em sentido algum se precisou de que modo é que 
os números são as causas das substâncias e do ser —  se (1) como limites 
(dado que os pontos são grandezas espaciais): era assim que Êurito 
lixava o número de qualquer coisa (e.g. de um homem ou de um cavalo), 
videlicet imitando as figuras dos seres vivos com pequenos seixos, como 
fazem alguns, ao darem aos números formas de triângulo e de quadrado; 
ou (2) é por ser a harmonia uma relação de números que o é também
o homem e tudo o mais?

fiiirito, cuja actividade decorreu pelos finais do século quinto (cf. 421), 
Untou, evidentemente, tornar mais preciso o ensino pitagórico, ampliando
i doutrina de que as figuras geométricas são determinadas por números 
iwilurais (como podia ser demonstrado por meio da representação dos números
i m finuras traçadas com seixos: cf. 437) para explicar substâncias como um 

Immcni ou um cavalo.
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MATEMÁTICA e filosofia

434 Diógenes Laérdio viu, 12 cprjctl ô’ ' A tioX.Xóõojqoç 6 Xoyioxtxòç éxa- 
róuprjv dvoai avxóv, evoóvra õxi xov ópfioycovíov xoiycúvov rj vitoxEÍvovod 
nÃEvpà iGQV Ôvvaxai xalç 7ieQie%a6craiç, xal êanv èníyQafi[jia oSxcdç ê%ov‘

fjvír.a  Ilvõayófsr/ç xò  neQ ixXsèç eõqexo ygá fifta ,  .

xetv êtp’  6rq> xXeiv^v ijyaye pov&vahrjv.

435 Proclo in Euclidem I, 44 (p. 419 Friedl.; D K  58 B 20) caxi fiè.v ány/üa, 
(paalv oi TtSQt xòv Evòrjuov, xal xfjç xwv Hv&ayoQsúov fiovarjç tiorjuaxa xavxa 
■fj rs  naQafJo?aj xwv %(üqUüv xal rj vnegpoXrj xal rj £XXei\piç.

436 Procfo in Euclidem i, 32 (p. 379 Friedl.; D K  58 B 21) Evôrj/xoç ôè 6 
TJr.pnzaxrixixàç e íç xovç  IIv& ayoQ E Íovç àvcuié/uiei xr)v xovÕ t xov  &ew(yrjiiaToç 

eSgsoiv, õ x i XQÍymvov ã jtav ôvo lv  ô g õ a lç  lo a ' ê%et xàç êvxòç ycovíaç, xal

A A p ôeixvvvai (prjolv avxovç ovxoj xò ngoxsífisvov'
"ifíT(ú xQÍyoivov xò A B r ,  xal rjx&co ôià xov A  xf/ 
B r  7ia(já?.Xt]Xoç rj AE . ênsl ofiv TmgáXXrjXoí eloiv 
aí B F  A E , xal aí êvaXXàf  laai eiaív iarj ãqa r) 
fièv vnò A A B  xfj 'ônò A B r , rj ôè ênò E A T  xfj 
vjt.ò A r B ,  xoivr) Tinoaxeíodm rj <inò> B A r .  al 
ãga in ò  A A B  B A r  r A E ,  xovxéaxiv ai vm> 

A A B  B A E , xovxéoxiv ai &vo ôo&aí, toai eloi xalç xov A B r  xgiyávov xgiol 
ywviaiç. ai ãga rgeíç xcrv xgiymvov Òvo ÓQ&aZç eioiv toai.’

434 Apolodoro, o calculador, diz que ele [.ve. Pitágoras] sacrificou cem 
bois, após ter descoberto que o quadrado da hipotenusa de um triân 
guio rectângulo é igual aos quadrados dos lados que formam o ângulo 
recto. E há um epigrama que diz: «Quando Pitágoras descobriu a famos;i 
figura, aquela pela qual ele fez um célebre sacrifício de bois».
435 Estas coisas, no dizer de Eudemo e dos seus seguidores, são anti 
gas, e são-no também as descobertas da Musa dos Pitagóricos —  a aplí 
cação de áreas, do seu excesso e da sua insuficiência.
436 O peripatético Eudemo atribui aos Pitagóricos a descoberta deste 
teorema, a saber, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 
igual a dois ângulos rectos, e diz que eles demonstraram a proposição 
do seguinte modo: «Seja A B r  um triângulo, e A E  a paralela a Bl\  
que passa por A. Então, dado que B r  e A E  são paralelas, os ângulo* 
alternos são iguais. Assim, A A B  é igual a AB1\  e E A T ,  a A E B . Acrch 
cente-se o ângulo B A r  como comum. Então, os ângulos A A B , BA1\ 
rAE, i.e. os ângulos A A B , B A E , i.e. dois ângulos rectos, são iguai» 
aos três ângulos do triângulo ABr. Assim, os três ângulos do triân
gulo são iguais a dois ângulos rectos.



Poucas dúvidas pode haver de que desde o século quinto em diante os 
l'Kn|F.óricos deram um substancial contributo para o desenvolvimento da 
Mtcmática na Grécia. N o  tocante à geometria, além da importante técnica 
•In aplicação de áreas (435) e de alguns teoremas isolados como o de 436, 
Hi woólios (Schol. Eucl. 273, 3; 13) atribuem-lhes a descoberta dos teoremas 
iIh livro quarto de Euclides. Em particular, Arquitas, cuja actividade se 
D>> ii cu nos começos do século quarto (cf. 268), foi um importante matemá- 
DfU i|ue desenvolveu uma autêntica teoria aritmética da música (cf. Ptolo- 
H»U Harm. i, 13, D K  47 a  16, Boécio de mus. ui, 11, D K  47 a  19), que é, 
IHurulmente, a espécie de matemática a esperar de um Pitagórico, segundo 
1'lnliio (253), e que se afigura como um desenvolvimento lógico do conceito 
IHI||liml dos Pitagóricos sobre a harmonia. Difícil é avaliar a total extensão 
| Imlos os aspectos do carácter da obra dos Pitagóricos no campo da mate- 
ftAlIni Por exemplo, diversas fontes tardias associam os Pitagóricos à des-
i ui" i In da irracionalidade da diagonal de um quadrado (e.g. Schol. Eucl. 417, 
U  * •»., lâmbl. V.P. 246 e ss., D K  18, 4), mas não há razões de peso para 
■tio lhes dêmos crédito algum (veja-se Burkert, Lore, 455-65; e ainda
I \ 1’liilip, Pythagoras and Eurly Pythagoreanism, Appendix 2). Também os 
Iwlçinunhos, que relacionam a descoberta do «teorema de Pitágoras» com 
hin|M>rns provêm, todos eles, de material anedótico tardio, como o de 434. 
frntndor é conjecturar que, neste caso, os Pitagóricos não tenham pensado,

menos no princípio, numa prova geométrica, mas que houvessem reco- 
iiIm k Io as propriedades correspondentes de conjuntos específicos de núme-
...  i mno 3, 4, 5. É possível que tenham disposto pequenas pedras (cf. 433
» 417) por forma a representarem triângulos rectângulos, e tenham assim
........berto um método geral para calcular os seus lados racionais (cf. Bur-
|l»il, l,ore, 427-30), Uma tal técnica era já conhecida dos Babilónios (veja-se 
i » Nnigcbauer, The Exact Sciences in Antiquity (2.a ed., Providence, R. I., 
|M7), eap. II).

I possível inferir da primeira frase de Aristóteles em 430 *, que os Pita- 
(|i»iliii:; virtualmente criaram a matemática entre os Gregos, opinião que, 

dc aniquilada pelos modernos estudiosos, ainda goza de uma certa 
p>i|*iil<irldade. Foram, de facto, os Gregos da Jónia que lançaram as bases 
li« i»i mnetria e se tornaram responsáveis pela maior parte dos seus mais assi- 
HiMvcín progressos até bem dentro do século quarto, como claramente se 
(t«prt>ciKlo do famoso compêndio de Proclo, da história de Eudemo sobie o 
.i-imito (In Eucl. p. 65, 3 e ss.)2. Menos plausível ainda é a sugestão de 
ArlitótclON, de que foram as suas investigações no campo da matemática 
tylli i muluziram os Pitagóricos para as especulações acerca do número e da 
íi,ii monla, o  que é meter o carro à frente dos bois. E o fascínio pelos ima- 
glundoi poderes simbólicos dos números, considerados individualmente ou
i iMin» um sistema, c não um estudo matemático mais profundo, que encon



354

tra expressão nas ideias contidas em 430. O que leva os Pitagóricos a iden
tificar o casamento (por exemplo) com o número 5, por ser este a soma do 
primeiro número feminino e do primeiro masculino (Aristóteles ap. Alex. in 
Met. 39, 8 (fr. 203)), é a reflexão sobre a simples verdade de que 2 + 3  — 5.

1 Mas a sua sintaxe e interpretação são discutíveis. Por exempfo, Burkert, 
Lore, 412-14 é de opinião que Aristóteles quer dizer que os Pitagóricos «foram  os pri
meiros a ver a relevância dos ‘ princípios da matemática’ para a questão geral dos 
‘princípios’» ,

2 Vejam-se W. A . Heidel, «The Pythagoreans and Greek Mathematics», in 
D. J. Furley and R. E. Aílen, Studies in Presocratic Phitosophy l, 350 e ss.; Burkert, 
Lore, cap. vi . Burkert demonstra que a secção sobre Pitágoras no compêndio deriva, 
não de Eudemo, mas do neoplatónico Iâmblico (pp. 409-12).

Outros testemunhos em abono desta interptetação das motivações da 
metafísica pitagórica são fornecidos, uma vez mais, pelo próprio Aristóteles, 
num texto que também atesta a sua predilecção por representar os números 
segundo uma disposição semelhante à que hoje se encontra nas pedras do 
dominó ou nos dados:

437 Aristóteles Física r 4, 203 a 10 (D K  58 b 28) xai ol pèv (sc. (paai)  xò 
&7TeiQov elvat xò ãgnov (xovxo yàg èvcmoXappavófiEvov wú vnò rov neouxov 
uiEQa.ivó/xevov tiagéxeiv xoíç ovm, rr/V ànetQlav arjuelov <¥ eivai xoéxov xò 
Gvfzjjaívov èjil Tújv (i/jt&itwv negm&s/jiévcov yà.Q xcõv yvwfióvmv n eqi to êv 
yj.il %u>oiç, õre /ièv aXÁo âei yíyvea&ai xò elòoç, Sxe ôè êv).

437 Os Pitagóricos dizem que o ilimitado é o par. É que este, dizem 
eles, quando está envolvido e limitado pelo ímpar, fornece o elemento 
ilimitado das coisas existentes. Uma prova deste facto é o que acon
tece com os números. Se se colocarem os gnómones em redor do um, 
e sem o um, num caso, a figura resultante varia constantemente, noutro, 
é sempre a mesma.

Tanto a doutrina de 437 como a ilustração que a apoia são obscuras 
(em particular as palavras xai yoiçíç, aqui traduzidas por «e sem o um»). 
As duas figuras a que Aristóteles se refere são aparentemente estas:



Qunlijuer destas figuras se pode, naturalmente, ampliar ad infinitum, com a 
Hlls.no de mais «gnómones» (sobre estes vejam-se pp. 102-3, supra). Na  

|N|Ura 1, em que «os gnómones são colocados em redor do um», cada adição 
«ih rviiva marca a seguinte na série dos números ímpares, ao passo que a
I Iguni 2 representa, de um modo semelhante, a série dos números pares. 
Mn* enquanto a Figura 1 permanece, em cada adição, sempre a^mesma, 
Hm quadrado, a Figura 2, pelo contrário muda, em cada adição, a relação 

HUIrnte entre o seu comprimento e a respectiva largura. Daqui, a inclu- 
iHn ilc quadrado e rectângulo no trecho 438, infra,

lista ilustração consegue, por certo, forjar uma conexão de formas 
iRtrr Impar e limitado (pela via da uniformidade) e par e ilimitado (pela 

Vln ilu variabilidade infinita). Contudo, não esclarece porque é que o par 
¥\/'lh‘n o ilimitado das coisas, nem o que se pretende dizer com a expressão 

il*' que ele está incluído e limitado pelo ímpar. Provavelmente, não é pos- 
nlvil, neste caso, uma explicação precisa dos processos de pensamento dos 

hlnnóricos, a despeito dos esforços nada convincentes dos antigos comen- 
liiiliires para a conseguirem dar (Simpl. in Phys. 455, 20-456, 15). É evidente 

i|in os Pitagóricos pretenderam servir-se, como princípios, tanto do ímpar
I ili> par, como do limite e do ilimitado, e relacionar as duas séries de prin- 
il|ii»m Mas os testemunhos mostram claramente que eles nunca se deci- 
tllhmi por qualquer via determinada para realizarem essa conexão. Em 437, 
ImI como em 430, mas não em 424-9 e 443-4, são o ímpar e o par, e não o 
llinllr c o ilimitado, que são tidos como princípios fundamentais do número e, 
iMii conseguinte, de tudo o mais.

M m  IA DOS OPOSTOS

4W Aristóteles Met. A  5, 986 a 22 (D K  58 b 5; continuação de 430) êregoi 
M liJJv avrãiv rovrcov ràç âoyàç ôéxa Xêyovaiv shai xàç xará avaxoiylav

négaç xai ãneiQov 

n e g a rà v  xai ãrirtov 

êv xai TiÀfj&ot; 

ôe£w v xai áoiareoóv  

aQQBV xai ■dTjkv

Y)Q£/ÂOVV xai XlVOÚfjLEVOV

b v&v  xai xa/nnvlov  

(pãq xai axóroç  

Ayafiòv xai xaxóv  

gdyw vov xai f.TF.QÓfxrjXFi;-

355
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SvTiBQ TQÓnov êoixs uai ’Afacfwmv ô Kgorújviárrjç inoXafielv, >cal rjrot ovzot; 
nag’ èxeívoov rj sxeTvoi rcagà rovrov TiagéÃafjov ròv Àóyov rov rov  m l yàg 
’AXtcfmúov âjiEtprjvaxo naQanÀrjoUoç rovroiç. 1 <prjol yàg elvat Ôvo rà noXAà 
xojv âv&Qümlvcov, Aéycov ràç èvavnórrjraç ov% abcmeg ovroi âuogiff/iémç 
áÀM ràç rv%m>aaç, olov Àsvxóv /uélav, y lvx v  mxgóv, âyaêòv xaxóv, uéyn 
fuxQÓv. otiroç ftèv oiív âôiogíarcoç ànéggiye jiegl tcjv Ãomcõv, oi ôè Ilv&ayó- 
geioi m í  Tióaai xai ríveç a i êvavrtebaeiç âne^vavro. nagà fièv ovv rcrórcov 
à/jupolv roaovrov sari Àajielv õ t i rávavría àq^al rcov Õvtcdv" rò Ôè Ôaai, nagà 
rcóv èrègmv, m l  ríveç atirai ekrtv. móç jx h ro i ngòç ràç slor/fiévaç airiaç èvôê- 
Xerai avvayayeiv, aaxpcoç fxèv ov òirjgêgiorai nag’ èxeívmv. èoíxaac ò’ cbç èv 
iIh jç elôei rà  aroixela rá rre tv  êx rovrcov yàg cóç èvvnaqx/ívroiv avvectrávai 
xal 7iE7cMo9ai <paol rr/v ovaíav.

Alguns manuscritos dão a esta frase a redacção xal yàg íyévero r-fjv rjXixlav 
’AXxfialíov ênl yigovrt IIv&ayÓQç, àme<prjvaro ôè xtX. «Alcméon era < ?  um jovem > ,  
quando Pitágoras era um ancião». Escrita desta forma, está obviamente corrupta, 
e Ross (ad loc.) tem indubitavelmente razão ao seguir A b e Alexandre, ao omitir a» 
frases adicionais, por considerá-las notas k margem, erradamente incorporadas no 
texto, embora seja de crer que contenham informações verdadeiras.

438 Outros membros desta mesma escola dizem que os princípios são 
dez e dispõem-nos em duas colunas de cognatos —  limite e ilimitado, 
ímpar e par, uno e pluralidade, direito e esquerdo, macho e fêmea, 
estático e dinâmico, recto e curvo, luz e escuridão, bom e mau, qua
drado e rectangular. Foi por este modo, segundo parece, que Alcméon do 
Crotona também concebeu a questão, e ou ele recebeu deles esta ideia, 
ou eles a receberam deste, já que se expressou de uma forma semelhantr 
à deles. É  que, segundo as suas palavras, a maioria das coisas humanar, 
andam aos pares, sem significar oposições definidas, como as de qu< 
falam os Pitagóricos, mas quaisquer oposições ocasionais, e.g. branco 
e preto, doce e amargo, bom e mau, grande e pequeno, Ele aventou 
sugestões indefinidas acerca de outras oposições, mas os PitagóricO'. 
declararam quantas e quais elas eram.

Com estas duas escolas, pois, podemos aprender o seguinte: qu< 
os contrários são os princípios das coisas; e quantos e quais são esse* 
princípios, podêmo-Io nós aprender com uma delas. Mas sobre o mod<> 
como esses princípios podem ser agrupados sob as causas mencionada«, 
nada eles disseram por forma clara e articulada; parece, contudo, que cie* 
ordenam os elementos sob a égide da matéria; pois é destes que, como 
partes imanentes, eles dizem que se compõe e é modelada a substâncin

É evidente que Aristóteles derivou a tábua dos opostos de uma f o n l r  

pitagórica, diferente das que utilizou em 430, como também do livro ilv
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I llolau. A  tábua em questão traz-lhe à memória o uso dos opostos por 
|imlc do iilósofo-médico, Alcméon de Crotona (cf. 310, supra), que escre- 
voii, provavelmente, nos começos do século quinto (veja-se a nota ao texto 
|io||o) 1. É nesta reminiscência que ele baseia a sugestão, que faz, sobre a 
iifliiidade entre o parecer de Alcméon e o dos Pitagóricos, e, ao proceder 
NMlm, atraiçoa a sua imprecisão a respeito da antiguidade da tábua. Ao  
nnilrário das especulações referidas em 430, a tábua dos opostos não recorda 
Mnhuma das ideias pitagóricas originais, que foram discutidas no cap. VII. 

Mnis parece obra de alguém que se deixou impressionar pelo dualismo cos* 
nmlógico de Parménides e pelos números referidos em 437, que ele, por con~ 
M (riiinte, tentou relacionar com outros conceitos eleáticos e matemáticos e 
*nlitiicter aos princípios pitagóricos de limite e ilimitado e de ímpar e par, 
\ Iflliua contém uma estrutura interna muito reduzida, mas tentador é inferir 
>|ii< o limite e ilimitado se destinam a ser opostos básicos, subjacentes, em
■ ••lio sentido, a todos os demais, ímpar e par incluídos2.

* A  escolha das palavras, por parte de Aristóteles em 438, sugere que Alcméon 
iiflo era propriamente um pitagórico, embora os amigos, a quem o livro era dirigido, 
foliem, provavelmente, membros da seita: 439 Alcméon fr. 1, Dióg. L. viu, 83 
' A X/iftaluiV Kgorcoviifcrjç ráSe HAsÇs I I eiqí&ov vtòç fífimlvm xal Aéovri xal BaltíiHqv 
ikqI Tõiv âipavémv [jíeqI xãv •dvrftãv] aaipijveiav p,èv {fr.ol. êxovn, <hç ôè áv&Qdójtoiç 
rr-MfiatQEa&ai... ( Alcméon de Crotona, filho de Pirito, disse estas palavras a Brotino 
k a Léon e Batilo: «N o  tocante às coisas invisíveis que os deuses vêem claramente, mas 
<IUf, quando muito, os homens podem conjecturar

1 Cf. 440 Aristóteles Eth. Nic. BS, 1106 b 29 (D K  58 b 7) xò yàg xaxòv
i rrff ánelqov, tb; aí UvffayâQem elxaÇov, xò ô’ ãyaêòv rov neneQaúfiivov. (Pois o mal 
iwrtrnce ao ilimitado, como conjecturavam os Pitagóricos, e o bem, ao limitado.)

HMMOGON1A

i4 i 1'lloluu fr. 7, Estobeu Anth. I, 21, 8 xò ngãxov Aftj.iondáv, xò êv, èv 
t  tj> finttp tSç arpaíoaç èaxía mXslxai.

441 Aristóteles Met. N  3, 1091 a 12 (D K  58 B 26) axonov Ôè xa l yéveatv 

!• AiôIcdv õvxwv, fxã)J.ov ô’ êv xi xcõv ãòwixa>v, oi fièv ofiv IJvêayÓQeioi 

o i) noiovoiv rj noiovai yéveoiv ovôèv òel ÔioxáÇeiv çpavsQ&ç yòtQ

i li .nc íóf xoG êvòç awra&évxoç, sir’ è$ êmnéôojv etr5 sx yootãç sít’ by, 
MttéiKiiuoQ rlx’ è£ mv ánoQovaiv einelv, evfivç xò êyytaxa xov ânelgov Sxi 

r<i m l ineçalvEXo vnò xov négaxoç.

K l  Aiintótcles Fís. A 6, 213 b 22 (D K  58 B 30) eivai ô’ scpacrav m l oi 
xrvÓv, xal in tio iíva i <ivr<) xfy ovçavõ> êx rov ánelgov nvevftaxoç
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d>ç âvanvêovri xal rò  xevóv, Ô òioglÇei xàç (fniani.ç, ckç Svxoç xov xevov y_o:>q 
jiov rtvoç xcov èipeÇfjç xal rfjç Ôioolaeojç' xal xovx eivai ngwxov èv xoiç àpi 
jxolç rò  yào xevòv ôiogtÇeiv rrfv qrúaiv avrõw.

444 Estobeu Anth. i, 18, 1 c (ao citar Aristóteles; D K  58 B 30) èv ôè x <£i 
íieol xfjç IIw&ayÓQov q>i).ouo(p(aç tiqóxco yqáyei xòv fièv ovoavòv elvat êva, 
èneuyáyea&ai Òè èx rov rbtelpov yoóvov re  xal nvafjv xal rò  xevóv, Ô ÔtoglÇsi 
êxáaxoDV xàç y/óçnç âel.

441 A  primeira coisa a ser harmonizada —  o uno —  no centro da 
esfera chama-se lareira.
442 Estranho é também atribuir geração aos seres eternos ou antes 
isso é uma das coisas impossíveis. Não há necessidade de pôr em 
dúvida se os Pitagóricos lhes atribuem ou não geração, pois claramente 
afirmam que, quando o uno se consolidou, quer a partir de planos, 
quer da superfície ou de um gérmen ou de elementos que eles não são 
capazes de exprimir, logo a parte mais próxima do ilimitado começou 
a ser atraída e limitada pelo limite.
443 Também os Pitagóricos sustentaram que o vazio existe e que 
penetra no céu a partir do sopro ilimitado —  por assim dizer, ele inspira 
também o vazio [jc, além do sopro], O vazio distingue as naturezas 
das coisas, por ser ele quem separa e define os termos sucessivos dc 
uma série. É isto o que acontece, em primeiro lugar, no caso dos 
números, por ser o vazio a distinguir a sua natureza.
444 N o  primeiro livro da sua obra Sobre a filosofia de Pitágoras escreve 
ele que o universo é uno e que do ilimitado nele são introduzidos o 
tempo, o sopro e o vazio, que distingue sempre os lugares de cada uma 
das coisas.

Em 442, Aristóteles escreve, como se se estivesse a valer de pelo menos 
uma versão escrita da doutrina pitagórica para o ponto a que pretende chegar. 
A  sua fonte principal neste passo (em contraste e.g. com 430) foi, muito pro
vavelmente, o livro de Filolau —  se bem que da cosmogonia deste filósofo 
dificilmente tenham subsistido quaisquer fragmentos autênticos, salvo, talvez,
o de 441, que felizmente apresenta a mesma doutrina de 442. Indubita
velmente, Filolau não estava nada interessado em dar mostras de conhecer 
mais do que exigia a sua teoria geral (cf. a prudência das suas reticências, 
em 429, sobre os meios pelos quais se concluiu a harmonia), expondo-sr 
assim às críticas de Aristóteles em 442 (e também em 431). Quanto aos 
passos 443-4, a explicação por eles dada acerca da «respiração» na cosmo
gonia encontra-se expressa cm termos que recordam os usados puni a teoriu
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I roopiração na biologia de Filolau1. Se esta cosmogonia era, em grande 
MiHilklii, criação do próprio Filolau ou uma doutrina mais antiga é assunto 
tlt> il Incus são. A  crueza, com que está expressa, pode ser considerada como 
mini sugestão de ter originalmente pertencido a um meio intelectual do 
tévtilo sexto, dado as suas ressonâncias de conceitos cosmogónicos de Ana- 
Hhiflndro e Anaximenes (cf. ainda 172, supra; e vejam-se e.g. Philip, Pyíha- 
fttrut, 68-70, 93-5; C. H. Kahn, «Pythagorean philosophy before Plato», in 
I hi I'rexocratics, ed. A. P. D. Mourelatos (Garden City, N . Y., 1974), 183-4). 
Mm rudeza de expressão é endémica no Pitagorismo; e o aparecimento, 
Un 443-4, do conceito de vazio (provavelmente uma invenção dos Eleatas), 
>1 Mmto do do ar (cf. 470, infra), aponta para uma data em pleno século 
i|iiluto 2,

1 445 Ménon ap. Anon. Londinensem xvni, 8 (D K  44 a  27) 'PiMXaoç 6è 
Kporcovidztjç ctweazdim qrqalv rà tfftêrega acò/mza ix  &egftov. àfiérnya yào avrà 

rlvat yv%Qov, üno/it/ivtfaxtov êmá zivtav zotaírcov rò  on igpa  eivai &eg/zóv, 
mxaaxEvaozixòv ôè rotreo rov t,<oov xal ô zónoç ôé, dç Sv fj xaxafSoXtf (/j.tfzga 

Ad aiYir]), íaxlv {tsQfioxéga xal êoixvla èxdvfo- zò ôè êoixóç xivi ja v zò  âvvazai <$ 
totxev' ÍTtel õè xô xazaoxevdÇov àuéroyáv èazw yn>xgov, xal 6 zÓtioç dê, èv $  5̂ 
HiirapoÀ/j, í/iércoyi^ç íariv  yiv%(>rA>, Sfj/.ov Stí xal zò xazaaxevaÇdfiBVOr Ç/7iOV 

rototixov yívsrai, elç 5è tovtov r íjr  xazaaxevfp> vnoftvrfrjei ngoaxgfjzai zoiavrr]' 
/texd yàg zrjv ix ze iiv  eé&dcoç xò £<5ov imanãxai xò éxxòç m>sv/ia ipv%gòv Sv elxa 

náXiv xadanegel y.pioç êxnê/inei aútó, ftià zovxo Si] xal õgeÇiç xov êxxdç 

nvmífiaxoç. Iva xfj ineiadxxco xov nv&iftazoç óAxfj fteg/iórega findgxavza zà 
i/j/iixega ochpaxa ngdç avzov xarayrvxtfxai ( Filolau de Crotona sustenta que os nossos 
corpos se compõem do quente, por não quinhoarem do frio, conforme conclui de consi- 
dfrações como as que se seguem: o esperma é quente, e è ele que produz o ser vivo; 
t  o lugar, em que ê depositado (i.e. o útero), é, tal como ele, quente; e o que se asse
melha a alguma coisa tem o mesmo poder daquele com o qual se parece. Uma vez, 
pois, que o agente produtor não participa do frio, c o lugar, em que è depositado, tam- 
hém não participa do frio, evidente se torna que o ser vivo produzido há-de ser, tam
bém, da mesma natureza. No que toca â sua produção, Filolau utiliza o seguinte racio
cínio: logo apôs o seu nascimento, o ser vivo inalú o ar exterior, que ê fr io ; e depois, 
como que por necessidade, expele-o de novo. Esta apetência pelo ar exterior surge por 
forma a que. como resultado da inalação do ar, os nossos corpos, que são por natureza 
quentes, possam ser por ele arrefecidos.)

í  Tem-se posto por vezes a hipótese (como em K R ) de que os Pitagóricos 
ilo século quinto deveriam ser creditados com um conjunto de ideias cosmogónicas 
muito mais especificas, que envolvessem, em primeiro lugar, a geração dos números, 
depois, a das figuras geométricas a partir dos números e, por fim, a dos corpos físicos 
a partir das figuras geométricas (veja-se e.g. Guthrie, H G P i, 239-82). Construções 
tflo pormenorizadas são difíceis de enquadrar no conteúdo de 442 (cf. também 
43t) ; c depositam demasiada confiança em textos (e.g. Aristóteles Met. 1028 b 16, 
1090 b 5, D K  58 B 23-4) que não são, quase de certeza, pitagóricos (desta mesma 
opiniflo sflo e.g. Cherniss, ACPA, 132 e ss., Burlcert, Lore, 42-3), ou em outras obras 
(<•.«. Aristóteles de an. 409 a 4, Sexto adv. math, x, 281, [fâm blj Theolog. arithm. p. 84, 
10, DK 44 a 13) quo tiveram origem no platonismo pitagorizante da primeira Aca-

I  L  ilsmln (cr, e.g. Burkert, Lore. 66-71).
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A  cosmogonia exposta por Aristóteles é de um interesse considerável. 
Ela engloba a percepção de que tanto o tempo como os corpos distintos são 
(de modo diferente, sublinhe-se) contáveis, facto que, no que lhes diz res
peito, é fundamental. Onde a teoria se toma fantasista é no tratamento que 
dá aos conceitos numéricos e, de uma maneira geral, formais, ao considerá
-los susceptíveis de uma explicação física: assim os números devem ser man
tidos separados pelo vazio, nas sequências que lhes são próprias.

ASTR O N O M IA

(i) O sistema planetário

446 Aristóteles de caelo B  13, 293 a 18 (D K  58 B 37) rã v  nXslaxcov ènl 
xov fiéaov xfl.odat, Xeyóvrmv (sc. xr/v yfjv) . .. èvavrlox; o í neoi xrjv ’IxaXíav, 
xaXovfievoi ôè ÍTv&ayÓQEioi, Xéyovaiv. ènl ukv yàg xov fiéaov nvg elvaí <paai, 
vfjv òè yfjv êv xwv ãaxtxvv ovaav xvxXm <pRoouèvrjV nsgl xò fiéaov vóxxa xe 

xal ijfiégav noisiv. ên  ò’ èvavxlav ã/.Xtjv xavxfl xaxaaxeváÇovai yfjv, fjv ô.vxl- 
yj%va Ôvo/m xaXovaiv, ov tcqòç xà (paivóueva xoòç Xóyovç xal xàç alxíaç, 
Çtjxovvxeç, âXXà ngóç xivaç Xóyovç xal ÔóÇaç avxãv xà <paivópteva ngoaéX- 
xovxeç xal neigwfisvoi avyxoofieiv. noXXolç ô’ âv xal êxégoiç ovvÒÓÇeie /w) 
òeTv xfj yfj xfjv xov fiéaov yògav ànoôiôóvai, xò maxòv ovx èx xãv ipaivo/iè- 
m>v âéoovoiv áXXà fiãXXov èx xã>v Xóycov. xã> yàg n jum rára) olovxai nqo- 
arjxeiv xrjv rifitcarárrjv vnág^Eiv ymqav, eIvo.1 òè nvg fièv yrjç rtfiuáregov, xò Ôè 
jiéqaç xov fiexa£v, xò ô’ èa%axov xal xò fiéaov négaç &ax èx xovxcov âvaXo- 
ytÇófizvoi ovx olovxai èm xov fiéaov xfjç acpalgaç xéiad-ai avxrjv, àXXà aãXXov 
rò ttvq. (b 1) êxi ot ys JTv&ayógsioi xai ôià xò uáXiara ngoaijxEtv çpvXáx- 
xecr&ai rò  xvgmxaxov xov navróç' rò ôè fiéaov eivai xoiovrov 8 A iòç tpvXa- 
x?)v ôvo/iáÇovai, rò ramrjv iyov r/t]v y/ooav nvo, Saneç xà fiéaov ánX/õç 
Xeyófievov xal rò  xov /ueyéfiovç fiéaov xai xov ngáypiaroç Sv fiéaov xal rfjç 
(póaecoç. xalxoi xaêáneg èv ro iç  Çcóotç ov xavxòv xà xov Ç mov xal xov odifuiroç 
fiéaov, oSxcoç vnoXr/jtxéov fiãXXov xal nsgl xòv ôXov ovpavóv.

441 Écio li, 7, 7 (D K  44 a 16) <lhXóXaoç tivq èv fiéaq) neol xò xévxgov 
ônsg éarlav xov navxòç xaXeí xal Aiòç olxov xal fxrfxma &eõ>v fim/ióv xe xal 
avvo%f)v xal fiérgov çpvaeoyç. xal náXiv nvo êxegov ávcorárco rò maièyav, 
ngcorov Ô’ eivai (pvaet rò  fiéaov, negl Ôè xovro ôéxa aófiaxa &ela yoosveiv, 
[ovgavóv] < fie rà  xrjv xwv ãnXavcõv aqxügav> xovç e nXavr/xaç, fie&5 oüçijXiov, 
vip' úi aeXrjvrjv, vip* fj xrjv yfjv, bq> ff xrjv àvxíy&ova, ueAf â aé/unavra rò  nvp 
èariaç negi rà  xévrga rá£iv èjzé%ov.

446 A  maioria das pessoas diz que a Terra se encontra no centro do
universo ... mas os filósofos dc Itália, conhecidos pelo nome dc piliigóri



cos, têm uma opinião contrária. No centro, dizem eles, encontra-se o fogo, 
e a Terra é um dos astros que, com o seu movimento circular em redor 
do centro, dá origem à noite e ao dia. Imaginam, além disso, uma outra 
terra em oposição à nossa, a que dão o nome de anti-terra. Em tudo 
isto, não buscam teorias e causas que expliquem factos observados, 
mas antes forçam as suas observações e tentam acomodá-las a certas 
(eorias e opiniões da sua própria lavra. Contudo, muitos outros há que 
concordariam em que é um erro conceder à Terra a posição central: 
esses procuram uma confirmação mais na teoria que nos factos de obser
vação. A  sua opinião é que o lugar de maior valia é o que convém à 
coisa mais valiosa: mas o fogo, dizem eles, é mais valioso do que a 
terra, e o limite mais valioso que o intermédio, e que a circunferência 
c o centro são limites. Com base nestes raciocínios, são de opinião que 
não é a Terra que se encontra no centro da*esfera, mas sim o fogo. Os 
Pitagóricos apresentam uma outra razão. Sustentam eles que a parte 
inais importante do mundo, que é o centro, devia ser mais estritamente 
guardada, e dão-lhe o nome, ou melhor, ao fogo que ocupa esse lugar, 
dc «casa da guarda de Zeus», como se a palavra «centro» fosse total
mente inequívoca, e o centro da figura matemática se identificasse sem
pre com o da coisa ou com o centro natural. Contudo, preferível é 
conceber o caso de todo o firmamento como análogo ao dos animais, 
nos quais são diferentes o centro do animal e o do corpo.
447 Filolau coloca o fogo em redor do centro do universo e chama- 
lhe «lareira do mundo», «casa de Zeus», «mãe dos deuses», «altar, 

vínculo e medida da natureza.» E além disso, há um outro fogo que 
envolve o universo na periferia. Mas diz ele que o centro é por natu
reza primário, e que em redor do centro dançam dez corpos divinos —  
em primeiro lugar, a esfera dos astros fixos, depois os cinco planetas, 
u seguir a estes o Sol, depois a Lua, depois a Terra, depois a anti-terra, 
c por fim o fogo da «lareira», que tem o seu posto em redor do centro.

(> trecho 447 é um testemunho fidedigno de que Filolau foi o autor da 
li oriu pitagórica descrita em 446. Acaso o facto de ele deslocar a Terra do 
> > iitro do universo faz dele um precursor da revolução de Copémico? A  res- 
pimtn depende das questões que o seu sistema pretendia resolver e da espécie 
<l<' i íizões que ele apresentava em sua defesa. O único fenómeno astronómico, 
invncionado por Aristóteles, é a alternância do dia e da noite, alternância que a 
Iporltt explica como devida à rotação da Terra (a rotação axial teria, prova
velmente, servido para explicar o fenómeno, do mesmo modo que a revo- 
llivNo íl volta do fogo central). Um astrónomo podia ter observado, nesse
i mo, i|iic ele não precisava dc fazer com que as estrelas fixas se movessem;
i llnhui, porém, fá-lns dançar. I m gerul, parece ter tentado explicar fenó-
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menos, como os eclipses e a origem da luz solar, por meio da sua teoria, 
ao jeito característico dos Pré-Socráticos *, mas não outros fenómenos, 
com os quais a astronomia grega havia de estar mais tipicamente preocupada, 
tais como os cursos anuais dos corpos celestes. Aristóteles aceitou o sis
tema como sendo motivado pela veneração do fogo e do número dez 
(cf. 430), e por uma convicção religiosa de que a Terra não tem importância 
suficiente para ocupar a posição central do cosmos 2.

1 448 É c io  n , 20, 12 (D K  44 a  19) &iAóAaoç 6 IIv&ayÓQSioç vaAoetSfj r ir  
íjXiov, fisy/i/tevnv fiiv xov èv t íü  xótjficp nvgòí r-fjv àvxa&yetav, Ôitjõovvxa Ôè 7igò( 
rffiãç TÓ te rpõiç xal xfjv àXiav, more xg ónov r ivà Ônrovç 'fjAlovç yCveo&ai, ró ta  

£v rq> ovpavm nvgwôeç xal TÒ àií avrnv nvgoEiSèç xarà rà iooiiTQoeiõéç, et /iij 

T tç xal rghov Xííei x-fjv ãnò xoO ívómcgov xax àváxfaiüiv iuiomimojiÉvrjv tcqAc 
fjfiãç atiyfiv xal yàg xatkr/V ngoaovopdÇo/iev tfltov olovel elâtoXov elStbXov, 
(O pitagârico Filolau sustenta que o Sol, que é como um vidro, recebe a reflexão do fogo 
cósmico e filtra para nós a luz e o calor, de modo que, em certo sentido, existem dois 
sóis, a região ígnea do céu e o fogo especular que ela produz — se è que não é de acres
centar um terceiro sol, os raios que, do espelho, irradiam até nós por reflexõo: è qur 
também a estes nós chamamos sol, por assim dizer, uma imagem de uma imagem ) 
Esta explicação é, evidentemente, inspirada na teoria de Empédocles acerca do Sol 
(370, supra; também Écio ti, 20, 13, D K  31a 56). A  anti-terra foi invocada parn 
explicar os eclipses (Écio H, 29, 4, D K  58 8 36; o estilo da explicação fô i tomada do 
Anaxágoras: Hipólito Re f. i, 8, 6 e 9, D K  59 A 42 ( -  502), Écio ir, 29,7, D K  59 a 77).

2 Provavelmente, portanto, Filolau estava, como de costume, a valer-se de 
uma tradição pitagórica mais antiga; a Hípaso (vejam-se pp. 243-245) é atribuída 
a crença de que o fogo é a substância básica (Aristóteles M et. 984 a 7, Simpl. in Phys. 
23, 33, D K  18, 7). Contudo, a ideia específica de um fogo centra) está atestada como 
uma característica da cosmologia de Parménides (se bem que obscura: veja-se 307, 
supra), e a maioria dos pormenores do sistema dificilmente pode ser anterior ao 
último quartel do século quinto (cf. supra, n. 1).

(ii) A harmonia das esferas

449 Aristóteles de caelo B  9, 290 b 12 (DK 58 b 35) <pavegòv Ô’ êx rov- 
rcov Ôt i xal rò ipdvai ylvm&ai tpeçofiêvwv (se. rã v  ãorgmv) ãç/iovíav, (5c 
crvfÃ.<pct)vcov ytvofièvtúv xãv ipóqmv, xo/iipõõç fièv eiorjxai xal Ttegirxmç iná  
tcóv elnóvTOiv, ov pijv oÕrcoç êyet. xãXrp&éç, ôoxel ydg xiaiv àvayxatov elvat 
rrjAixoórcov tpsQOfiévaiv awfiároyv yíyveo&ai ipó(pov, ènsl xal tcõv Tino rjfitv 
o íre  tovç ôyxovç èyóvrcov taovç ofirs toiovto) xá%ci <pegofiévcov rjXíov ôè 
xal oeXrivrjç, sxi re xoaovxcov rò  nXrj&oç ãcrtgcov xal rò  nêye&oç (pegofiévcov 
xw xáyei roiavrrjv ipooáv, ãóvvarov pii) ylyvea&ai ipórpov í/Mrjyavóv riva r<) 
fiéye&oç. fino&éptevot. Ôè ravra xal rnç xayvxfjxaç èx rcov ánooráoea>v êynv 
rovç rcõr cjvjuçwviwv Xóyovç, êvag/uóvwv cpam yíyveo&ai xi)V tpcovfjv (peçoftí- 
v(ov xvxXm xã>v ãoxQcov. ênel Ô° ãXoyov Ôoxel rò  fif/ ovvaxovEtv rfjc
(pwvrjç xrwxrjç, ahtov rovrov cpaalv elvat tà yiyvo/iÁvoiç tiihbç ináQyetv ròv
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ytifov, c5ore fiij ôiáàrjXov eivai tiqoç tijv èvavzlav aiyrjv' jiqòç âXXrjXa yàg 
ftuvfjç ncd aiyfjç elvcu ri)v òtáyvmaiv, 6'mxb xa&áneQ ro lç %aXxoTvnoi<; ôià 
W rfüetav ovêèv ÔoxeX ôuKpégeiv, m l ro iç àv&Qorjtotç ravró av[ifialveiv.

449 De tudo isto claramente se conclui que a teoria de que o movi
mento dos astros produz uma harmonia, porquanto os sons que emitem, 
são concordantes, apesar do engenho e originalidade com que foi exposta 
não é, contudo, verdadeira. Alguns pensadores há que supõem que o 
movimento de corpos de tais dimensões devem produzir um ruído, 
já que, na Terra, o movimento dos corpos, de longe inferiores no tama
nho e na velocidade com que se movem, produz esse efeito. Além disso, 
dizem eles, quando o Sol e a Lua e todos os astros, tão grandes em 
número e dimensões, se deslocam com ura movimento tão rápido, como 
é que não hão-de produzir um som imensamente grande? Paitindo deste 
argumento e da hipótese de que as suas velocidades, medidas pelas suas 
distâncias, têm as mesmas relações que as dos acordes musicais, afir
mam eles que o som emitido pelo movimento circular dos astros é har
mónico. Contudo, uma vez que se afigura estranho que nós não ouça
mos essa música, explicam eles tal facto, dizendo que o som está nos 
nossos ouvidos desde o preciso momento em que nascemos e que, assim, 
se não distingue do seu contrário, o silêncio, pois que o som e o silên
cio se distinguem por mútuo contraste. Aos homens, pois, sucede exac
tamente o mesmo que aos ferreiros, aos quais, por estarem tão habi
tuados ao barulho da oficina, este já lhes não causa diferença alguma.

O trecho 449 atesta uma tentativa de desenvolver com algum pormenor
ii velha doutrina pitagórica da harmonia das esferas (vejam-se pp. 242-243, 
iiipra). Aristóteles deixou-se impressionar pelo engenho dos autores de tal 
iliiiitrina (os quais somos tentados a supor que fizessem parte do círculo de 
lllolau). Não existe, contudo, prova alguma de que se tenham feito obser- 
vnçOcs exactas, nem de qualquer emprego de observações, que pudessem 
•polar a sua ideia.

A ALMA

(i) A sua natureza

■HO Aristóteles de anima A 2, 404 a 16 (D K  58 b 40) èoixE <5è tcal rò  naQa 
mu' / IvftayoQeUov XeyófiEvov n )v  ativfjv ê%eiv Ôtávoiav êtpaoav yá o  n veç  

yvyriv eivai rò. èv tã> âêgi £vo/j,aro., o í ôé rò ra vra  m vovv. hsqi ôè 

I iivitov alffrjT u t ,  < W t í  <ivveyn)ç ipaíverat tavoú/,ieva, xâv fj vrjve/ila j r a v r e A íJ ç .
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451 Aristóteles de anima A 4, 407 b 27 (D K  44 a 23) v.ol ã/.Ãrj òs r iç  òáÇa 
naQaôéÒOTat neol yvyrjç ... âg/iovíav yáq nva avrrjv Xéyovar xai yàg r?)i' 
âg/novíav xqãaiv xai ovvêeaiv êvavTÍcov eivou xai rò  oro/ta avyxeiadm <■£ 
èvavruov. (Cf. Aristóteles Pol. 0  5, 1340 b 18 (D K  58 B 41).)

452 Platão Fédon 88 d  ‘âav/iaarôiç yág ftov ó Aóyoç oSroç àvrlÀajufid' 
verai xai vvv xai àel, rò  ãojiovíav nvà •fj/MÔv eivou, rrjv yvxií v> xfLI- 
vnè(j.vr)oêv fie  Qrj&eiç ôn  xai a v r m uai ravra nQOVòéòoxro.

450 A  teoria defendida pelos Pitagóricos parece ter o mesmo objec
tivo; pois alguns^deles disseram que a alma não é mais do que as par
tículas existentes no ar, e outros, que é aquilo que as move. Falaram 
eles de partículas, porque estas estão evidentemente em movimento 
contínuo mesmo quando há calma absoluta.
451 Uma outra teoria nos foi transmitida acerca da alma ... Dizem 
eles que a alma é uma espécie de harmonia; já que esta é uma mesclii 
e composição de contrários, e o corpo é constituído de contrários.
452 Esta teoria, de que a nossa alma é uma espécie de harmonia, exercc 
e sempre tem exercido um espantoso domínio sobre mim [sc Equé- 
crates], e, quando foi formulada, trouxe-me, por assim dizer, à lem
brança, que eu mesmo cheguei, anteriormente, a sustentá-la.

O trecho 450 refere uma crença primitiva (comparável à ideia de que
o som de um acetábulo é a voz de um dáimon (281)), juntamente com umu 
interpretação racionalizante da mesma. 451 representa, provavelmente, umu 
explicação inspirada pela teoria geral do número pitagórico i. A  especifi
cação de Aristóteles a respeito da espécie de harmonia implícita depende 
obviamente do Fédon de Platão, e pode bem não ser aquilo que os Pitagóricos 
tencionavam originalmente dizer (de esperar era que eles identificassem li 
alma com uma razão numérica: cf. 430). O passo 452 serve para nos recor 
dar a dificuldade existente em reconciliar a doutrina com a teoria da trans
migração.

1 As suas credenciais pitagóricas são sugeridas pelo endosso de Equécrate» 
em 452 (cf. 421), mas seria arriscado atribuí-lo a qualquer Pitagórico em particulai

(ii) A sua imortalidade

453 Aristóteles de anima A 2 , 4 0 5  a 29 (D  K 2 4  a  1 2 ) naganArjalcoç <V 
roé roiç xai ’AAx/ualcov êoixev vjzoAafieív negi tpvxfjç' iprjal yàç avvrjv <Wá- 
varov ehat ôtà rò êotxêvai ro lç à&avárotç- rovro Ó’ vnáoytiv avrfj wç dal 
xívovfiévr}' xivela&ai yàg xal rà &ela návra ovvex*üç àel, (teAtfvrjv, rfAtoV, 
roi)ç áurégaç xai ràv ovgavàv SAov.
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Íício xv, 2, 2 (D K  24 a 12) ’AXxfmUav (púoiv amoxívrjrov xax áiôiov 
pfft/ntv y.aí òià rovro ndAvnrov nvxrjv xai JZQoae/MpeQfj rotç fieíoiç vnoXau-

O ' Alcméon fr. 2, [Aristóteles] Problemata xvii, 3, 916 a 33 xovç àv&gá- 
H»n <H yr/plv ’AXx/Míkov dià rovxo ânóXXvoftai, ô ri ov Òvvavrai rrjv àQyijV r ã  

|l Ui nçoaáyiai.

453 Também Alcméon parece ter sustentado, no tocante à alma, uma 
opinião muito semelhante à destes [íc . Tales, Diógenes de Apolónia e 
Heraclito]; pois, segundo ele, a alma é imortal devido à sua semelhança 
oom os imortais; e tem esta qualidade por estar sempre em movimento; 
6 que tudo o que é divino está em movimento contínuo —  o Sol, a Lua, 
01 astros e todo o firmamento.
454 Alcméon supõe que a alma é uma substância que se move a si 
mesma num eterno movimento e que, por isso, é imortal e semelhante 
nos deuses.
455 Alcméon diz que os homens morrem pela simples razão de não 
poderem juntar o começo ao fim.

\\ provável que Alcméon não fosse propriamente um pitagórico (cf. p. 357, 
mi|ini), mas estes textos contêm, de facto, os primeiros argumentos conhecidos 
(ijiir rxploram, com interesse, uma conexão entre alma e movimento; cf. 450)
.......peito da imortalidade da alma (cf. 285, supra). O trecho 454 sugere que
Aliinóon passou directamente da premissa de que a alma está sempre em 
movimento para a conclusão de que ela é imortal, e citou, como testemunhos 
i!l»*t>, os corpos celestes apenas (pace 453) como uma analogia de suporte, 
U '|iic sc encontra por detrás da premissa é talvez o pensamento de que só 
H* urres animados se movem a si mesmos, em virtude de possuírem alma. 
Md" NC a essência da alma consiste em mover-se a si mesma, ela não pode 
mmi a deixar de se mover e, assim, não pode cessar de viver: por conseguinte, 
I Imortal (cf. Platão Fedro 245 c-246 a, um passo aparentemente inspirado 
Hit Ak niéon), O fragmento de 455 é ainda mais difícil de interpretar. Prova- 
Vflmmlc, Alcméon faz alusão ao facto de os meios, graças aos quais os cor- 
poi cclestes continuam em eterno movimento, videlicet pela repetição de 
unoluçfícs, não estarem ao alcance do homem, é porque o processo de enve- 
Itld miento é irreversível. Uma pessoa não pode transformar-se de velho em 
« i miti.ii («não pode juntar o começo ao fira»), enquanto presente num mesmo 
IHirpo Assim, se o homem é imortal, como ensina o argumentação de 453-4, 
<l> vi passar pela morte física, seguida da encarnação num novo corpo.
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ÉTICA

456 lâmblico Vita Pylhagorae 137 (D K  58 d  2) flovAo(/m òè ãvar&ev xà( 
ò.Qyàç vnoôéiÇai xrjç xãv ftscõp •d-QrjaxeUiç, âç nQoeaxtfoaxo TIv&ayÓQaç te. 
xai oi ã-jí a ixov ãvôqsç. ãnavxa ôaa nsQC xov ngáxxeiv i] /j.ij jzoáxxeiv òioqÍ- 
Çovoiv, èoTÓ%aoxai rrjç nqòç xò êelov ôfiiAíaç, xai ágxv avrrj èaxl xai fiíoç 
ânaç avvxéxnxxm jiqÒç xò âxoAov&elv x ã  &eã) xai ó Aóyoç oõxoç xavxtjç 
èaxl xrjç <piAoaoq>taç, Sxi yeAolov noiovaiv ãv&Qamot ãÁAottév noDev ÇtjxoGvxeç 
xò ei5 fj nagà xãv if nãv, xai õfioiov, cíkrjiep âv el xtç êv fiaaiAevofiiévr] xoJQ<f' 
xãv noAixãv xiva &jioqxov &e(xmEvoai, àfieArjoaç a ixov xov návxcov ãgxovxot 
xai pamÀeéovxoç. xoiovxov yàft oíovxai noietv xai xovç àvdomnovç. i.Tiel 
yàg êaxi xe éeòç xai otíxoç návxcov xvqioç, òelv òè á/ioA6yr]xai naqà xoií 
xvqIov xãya&òv aixelv; návxeç xe, oêç jjièv âv (piA/ãai xai olç âv âtgcocrt, xoú- 
xoiç òiôóaat xâya&á, jzqòç òè oÔç èvavxUaç í%ovoi. râvavxía, ôfjAov Õxi xaihu 
TiQaxxéov, oiç xvyxávei ô &eàç %aÍQa>v.

457 lâ m b lico  Vita Pythagorae 175 (D K  58 d  3) fxBxà òè xò êeiáv xe nal 
rò Ôaiftóviov nAelaxov noiela&ai Aóyov yovécov xe xai vófiov, xai xovxcvv 
vjcrjxoov avxòv xaxaaxeváÇeiv, /o) nAaaxãç, àÀAà nensuj/iévcoç. xadóAov 
òè ojovxo òelv vnoÀafifiávetv, firjôèv elvat jAslÇov xaxòv ãvagxía ç ‘ ov yày 
7te<pvxévai xòv õvOqojtiov òiaofâw &ai [itjòevòç èmaxaxovvxoç, {176) xò fiéveiv 
èv xolç naxQÍoiç míf.oí xe xai vn/újiQiç èòoxl/mÇov oi ãvÔQEç êxelvoi, xãv fj 

fiixfjã) ytiQta éxéga>v xò yàg qqòixaç àjionrjòãv âjiò xãv VTiaQxóvxcov vójuov 
xai olxelovç eivai xawoxopÁaç ovôafuòç eivai crófiqpogov xai omxtfgiov.

458 Platão Fédon 62 b (D K  44 B 15) ó fièv oúv êv àjioQfpjxotç Aeyó- 
fievoç tieqI avxãv Aóyoç, <bç èv xrn (pQovQijí èa/iev o i ávOucujzoi xai ov ÔH 
07*1 êavxòv èx xaixtjç Àvecv ov(V ãnoòtôgáaxeiv, fiéyaç xé xtç fjioi tpaívexai 
xai o i  fjáôwç òuôelv ov jxévxoi áAAà xóôe yé fioi ôoxel, (b KéfStjç, e i  Aéyeofiai, 
xò deovç eivai rj/mv xo iç  ènifieAovfxévovç xai rj/iãç xovç âvdgÓTtovç êv xãv 

xxrjiiáxmv xotç fteotç eivai.

456 É meu desejo indicar os primeiros princípios que, sobre a ado
ração dos deuses, expuseram Pitágoras e os seus seguidores. Todas us 
normas respeitantes à acção e abstenção da mesma, por eles definidas, 
são imaginadas com vista à nossa relação com o divino. É este o scit 
princípio. Toda a vida é ordenada com o objectivo de seguir o deu». 
E a teoria desta filosofia é a de que os homens se comportam ridiculii 
mente, se buscam o bem noutro lugar que não seja das mãos dos deu
ses —  é como se, numa monarquia, se cortejasse, entre os cidadãoi, 
algum funcionário subordinado, com desprezo pelo rei c g ov ernad or
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de todas as coisas. Pensam eles que os homens se devem comportar do 
mesmo modo que numa monarquia, pois, dado que existe um deus, 
c que é ele quem detém a autoridade sobre todas as coisas, e que é facto 
nssente que é àquele, que detém o poder, que devemos pedir o bem, 
c que todos fazem o bem aos que amam e com quem se comprazem, 
mas o contrário aos que odeiam —  é evidente que é nosso dever fazer 
uquilo com que o deus se compraz.
457 Depois dos deuses e dos espíritos divinos [i.e. dáimones], eles con
sagram a maior parte da discussão aos pais e à lei, e dizem eles que é
ii ambos que devemos obedecer, não por fingimento, mas com convicção, 
lím geral, pensavam que é nosso dever tomar como ponto assente que 
ufio há mal maior que a anarquia, pois não é da natureza humana o 
sobreviver sem alguém que nos governe. Estes filósofos aprovavam 
que a cidade se mantivesse fiel aos seus costumes e leis ancestrais, 
inesmo que fossem um tanto piores do que os costumes e leis de outras 
cidades, já que não há a menor vantagem, nem é saudável, fugir incon
sideradamente às leis vigentes e privar com inovações.
458 Há, a propósito disto, uma teoria, divulgada como doutrina secreta, 
segundo a qual nós, homens, nos encontramos numa prisão, donde nin- 
ituém tem possibilidade de se libertar ou de se evadir. Trata-se, a meu 
ver, de uma questão de grande importância, cuja verdade não é fácil de 
dilucidar. Mas, assim como assim, isto é algo que, em minha opinião, 
está correcto, Cebes, a saber, que quem vela por nós são os deuses, e 
que nós, homens, somos uma das suas pertenças.

()n trechos 456-7 derivam, provavelmente, de Aristóxeno (cf. Estobeu 
Inth. iv, 25, 45 e iv, 1, 40, D K  58 d  4). A  sua versão pormenorizada da 

iMitii pitagórica está recheada de ressonâncias platónicas, e (se histórica e 
tilo precisamente uma tentativa para fazer de Platão um plagiário) repre- 
•I niii, provavelmente, as opiniões da «última geração dos Pitagóricos» de mea- 
ttif» tio século quarto a.C. (cf. 421). Não obstante, estes homens eram discí
pulos de Filolau, e uma comparação com 458 (os ensinamentos de Filolau: 
Vi>|n sc 420) leva-nos a admitir, com probabilidade, que Aristóxeno pre- 
'ii rvit os aspectos mais relevantes da ética pitagórica dos finais do século 
quinto, Em qualquer caso, estes textos trazem-nos à memória, que uma boa 
parto do constante atractivo do Pitagorismo reside nas certezas de carácter 
nlitfioHO e moral que oferecia.

IW



368

CONCLUSÃO

O Pitagorismo, de que nos fala Aristóteles em 430 (provavelmente com 
base, em grande medida, em fontes orais), é muito semelhante, no que res
peita às suas ideias centrais e destaques e à sua geral falta de sofisticação, 
às doutrinas que atribuímos ao próprio Pitágoras. É em outros textos que o 
contributo distintivo dos Pitagóricos do século quinto (sobretudo Filolau, 
mas não apenas ele, certamente) se torna evidente. Por eles foram dadai 
explicações mais abstractas e por vezes mais pormenorizadas das questões 
metafísicas e cosmológicas, cuja origem remonta às mais antigas especulações 
pitagóricas. Fizeram-no num estilo derivado, em parte, dos anteriores filó
sofos da natureza (e dos Eleatas) do mesmo século. Há algo de magnífico 
na sua tentativa para mostrar como o conceito regulamentador de harmo
nia abre as portas a toda e qualquer área da filosofia: cosmologia, astrono
mia, psicologia; mesmo a sua obsessão com a ordem da ética e da política 
pode ser interpretada como reflexo desta preocupação central. No seu pro
jecto de matematizar a ciência pouco foram além de uma fantasia numeroló- 
gica, a despeito da audácia e engenho de alguns dos seus pensamentos. Mas 
a ideia contida no âmago do projecto —  se é lícito considerá-la como a 
mesma que os Pitagóricos conceberam —  tem produzido actualmente frutos 
surpreendentemente abundantes.
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A  R E S P O S T A  D A  J Ó N 1 A

A metafísica de Parménides dominou a filosofia jónia do século quinto, filosofia que
...... li tu i a última fase da especulação pré-socrática. Pessoais, engenhosos e frequemes vezes
imillvos como foram os principais pensadores jónios, cada um deles é adequadamente
.... 'ildcrado por terem dado resposta à crítica radical de Parménides dirigida contra a crença
.......uso comum no mundo que nos rodeia. Tal atitude é imediatamente óbvia no caso de
' i. limo, cujos fragmentos apresentam uma versão revista dos argumentos de Parménides,
• liAo é menos patente no que respeita aos pluralismos de Anaxágoras e dos atomistas Leu-
Dlpii e Demócrito. E o reelaborado monismo material de Diógenes, queé, talvez, o sistema 
(lu ióculo quinto mais próximo em espírito dos sistemas dos Milésios, continua baseado 
..... determinação em evitar transgredir o princípio efeático de que o que é não pode nas-
• pi do que não é, princípio admitido por todos esses escritores, bem como por Empédocles. 
Nl<> 6 fácil especificar quaisquer outros cânones eleáticos, sobre os quais todos tenham 
Hludü de acordo em apoiar. Por exemplo, Anaxágoras, Melisso e os Alomislas (e tam
Min línipédocles) sustentaram que a pluralidade não pode provir de uma unidade original: 
«V ilnvc haver uma pluralidade, esta, tal como a realidade, tem de ser básica. Mas será 
i|in niógenes teria concordado com eles? A  maior parte desses pensadores (e, uma vez 
niuh, (umbém Empédocles) já não aceita o movimento como algo que podem assumir nas 
«mu cosmogonias (como haviam feito os Milésios); os seus esforços visam, isso sim, a 
Mplbiçâo da sua existência. Mas, segundo parece, os Atomistas contentaram-se com

que houve sempre movimento, sem qualquer outra elaboração da ideia. Seria, por 
i nmtgulnte, errada a tentativa de traçar, por forma demasiado ordenada, um quadro do 
Impacto eleático sobre o pensamento jónio. Contudo, dado que um dos mais interessantes 
$ Importantes aspectos da história da filosofia grega primitiva —  aspecto que facilmente 
ta pode perder de vista —  é a sua peculiar continuidade, uma parte de cada um dos prin- 
■ -iinK capítulos, que se seguem, será dedicada a mostrar, sempre que possível com as pró
pria» palavras dos filósofos, como estes sistemas pós-parmenidianos deliberadamente se 
'li «ilnum a levar em linha de conta as descobertas da Verdade (sob a mediação de Melisso, 
nil wno dos Atomistas).



CAPÍTULO  XII 

ANAXÃGORAS DE CLAZÓMENAS

DATA E VIDA

459 Diogen.es Laércio li, 7 (D K  59 A 1) Xéysrat Ôè xaxà rfjv SéoÇov <ká- 
ßaaiv elxoaiv èrãv slvai, ßeßuoxevai ôè ißdo/x/jxovta ôvo. cprjal ô ' ’AnoXXó- 
ômgoç èv ro ïç Xoovtr.olç ysysvfja&ai avròv rfj ißöo/irjxooxf/ òXv/imdÔc 
(i.e. 500-497 a.C.), re&vrjxévat Ôè r ã  nQúnm ire i rfjç ißöofir]xoarrjq ôyôofjç 
(i.e. 4S8/7; ôyòorjxoorfjç ôyôofjç Scaliger, i.e. 428/7). ijgçaxo Ôè (piXoaocpelv 
'A&ijvrjoiv ènl KaXXlov (i.e. 456/5) èr&v eixoaiv ã>v, &ç (prjai Arj/j,^rgtoç ó 
(PaXrjOÊVç èv zfj rmv ’Ao%óvrcov ãvaygacpfj, iv í)a  xaí cpaaiv aüròv èrãv Ôta- 
rQtipai rgtáxovra ... (12) ... negl ôè rfjç òíxrjç avrov ôiáqioga Xéyercti. Zcoríwv 
jikv yáo (prjoiv èv rfj Acaôo/fj row (ptXoaóqxúV &r<3 KXéœvoç avròv aßeßslag 
y.Qidrjvat, òióri ròv rjXiov fj/vôgov iXeys òiánvgov ánoXoyr]aafiévov ôè vttÀq 
avrov IJeQixXéovç rov /lad-rjrov, névre raXávroiç Çrjfiwy&fjvat xal rpvyaòevdrjvai. 
Zárvgoç ò’ èv ro ïç Bíoiç fed ©ovxvòíôov cpTjolv eîaayÿfjvai rr)v ôíxrjv àvn- 
noXirsvofiévov rqj IlegmXsV xal cv pávov aasßeiag, ãXXà xal [trjôiofiov' xal 
ânóvra xaraôixao&rjvai êavárco ... (14) ... xal réXoç <mo%o>QŸjaaq. slç Aáu- 
yiaxov avxóúi xaxéaxosfev. ore xal rmv àg%óvrmv rfjç nóXewç áÇtoúvrcov r í  
ßonXsr.ai avrcp yevéoêat, cpávai, rovç nalòaç èv ò  âv ànoúávrj firjvl xar eroç 
TialÇetv avyr/a>geiv. xal tpvXáxrsrat rò  h )oç xal vvv. (15) reXevrijcravra Ôr} 
avròv súaipav èvrífmç oí Aapspaxrjvoi...

460 Aristóteles Met. A 3, 984 a 11 ( =  334) ’AvaÇayógaç Ôè o KXaÇo/ué-
vioç rfj jxèv rjXixía ngórsgoç ã>v xovxov (sc. ’EfineôoxXéovç), ro ïç Ô’ êgyúiç 

floxegoç ... .

461 Platão Fedro 270 A (D K  59 a  15) $ ( s c .  rò  tiyrqAdvovv) xal l le g i-  
xXfjç tzqòç r ã  ev(pvfjç slvai èxrrfoaro' Tigooneocov yàg olfiai xoiovxúí õvrr 
"Avaiayóga, fiexecogoXoylaç ê/UTiXrjo&eiç xal ènl cpvoiv vov xs xal àvoíaç
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ã(piKÓfj,evoç, ã>v ÔTj négi xòv noXvv Xóyov ènoielro ’Avaèayóçaç, èvrev&ev 
stXxvoev btú rfjv rwv Xóycov ré%vt]v rò  TtgóaipoQov avrfj.

459 Diz-se que ele tinha vinte anos por ocasião da travessia de Xerxes, 
e que viveu até aos setenta e dois. Apolodoro diz nas suas Crónicas 
que ele nasceu na septuagésima Olimpíada (500-497 a .C ) e que morreu 
no primeiro ano da octogésima oitava (428/7). Iniciou a sua actividade 
de filósofo em Atenas, no arcontado de Cálias (456/5), com a idade de 
vinte anos, segundo as palavras de Demétrio de Faléron no seu Registo 
dos Arcontes, e dizem que lá passou trinta anos ... Diversas são as 
versões do seu julgamento. Sócion, na sua Sucessão de Filósofos, refere 
que ele foi acusado de impiedade por Cléon, por sustentar que o Sol 
era uma massa de metal em brasa, e que, depois de Péricles, seu dis
cípulo, ter proferido um discurso em sua defesa, foi multado em cinco 
talentos e exilado. Por outro lado, Sátiro, nas suas Vidas, diz que a 
acusação foi feita por Tucídides na sua campanha política contra 
Péricles; e acrescenta que a acusação foi não apenas por impiedade, 
mas também por Medismo; e que foi condenado à morte, à revelia ... 
Por fim, retirou-se para Lâmpsaco, e lá morreu. Diz-se que, quando 
os governantes da cidade lhe perguntaram qual o privilégio que dese
java lhe fosse conferido, ele respondeu que dessem feriado às crianças, 
todos os anos, no mês da sua morte, costume que se tem mantido até 
hoje. Quando morreu, os habitantes de Lâmpsaco sepultaram-no com 
todas as honras.
460 Anaxágoras de Cíazómenas, que, apesar de mais velho que Empé- 
docles, lhe foi posterior [ou: inferior] na actividade fílcsófica ...
461 Péricles adquiriu elevação de espírito a juntar aos seus dons natu
rais; pois ele encontrou, creio eu, Anaxágoras, que já  possuía essa qua 
lidade, e, embrenhando-se em especulações naturais e apreendendo h 
verdadeira natureza do espírito e da loucura (que eram os temas dii 
maior parte das discussões de Anaxágoras), retirou dessa fonte tudo
o que podia contribuir para a arte do debate.

Estes passos são bastantes para mostrar a dificuldade existente em deter 
minar as datas da vida de Anaxágoras. A  primeira secção de 459, a maiot 
parte da qual representa, provavelmente, uma simples conjectura de Apoio 
doro, baseada numa afirmação de Demétrio de Faléron, impossível de recons 
truir, apresenta, de imediato, sérios problemas de cronologia; é que, mesmo 
que aceitemos, como parece que devemos, a emenda de Scaliger e concluamos 
que Anaxágoras viveu de c. 500 até 428 a.C., é ainda necessário, por form# 
a dar consistência ao passo em questão, supor que as palavras KaXXlov, 
«no arcontado de Cálias», deveriam antes ser lidas èni KaXktáÒov, «no
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m'contado de Calíades», i.e. 480 a.C. Assim sendo, teríamos o seguinte 
Mquema:

Tudo o que podemos dizer é que estas datas podem bem estar aproxi
madamente certas, já que 460, que podia ter lançado alguma luz sobre o 
|iroblema, se encontra privado da maior parte do seu valor, devido não 
i penas à nossa ignorância das datas exactas de Empédocles (vejam-se 
l>p. 294 e ss.), como ainda à ambiguidade da sua última frase, que tanto 
pode querer dizer que Anaxágoras escreveu o seu livro depois de Empédocles 
I interpretação mais provável), como que ele estava mais actualizado (ou 
■ili1 mesmo, segundo a interpretação de Alexandre, que lhe era inferior) 
iíiin suas concepções J.

1 Para a discussão de 460, vejam-se Ross ad lo c ., Kahn, Anaximander, 163-5,
© D. O ’Brien, JH S  88 (1968), 93-113.

O problema da data do julgamento de Anaxágoras é ainda mais difícil 
ilc resolver. A  historicidade desse facto tem sido, por vezes, posta em dúvida 
(como e.g. por K. J. Dover, Talanta 7 (1975), 24-54), mas a maioria dos
< i(udiosos aceita a história narrada por Plutarco1, segundo a qual o
I ílósofo foi vítima de um decreto contra os ateus, que fora apresentado 
por um tal Diopites c. 433 a.C., e que, quer tenha sido ou não submetido 

julgamento, foi por essa razão que abandonou Atenas. Contudo, A. E. Tay
lor (CQ  11 (1917), 81-7) sustentou que «a  versão de Sátiro (cf. 459) estava 
oorta, ao situar o julgamento no começo e não no fim da carreira política 
itc Péricles», i.e. c. 450 a.C. Há, na verdade, um número razoável de tes- 
Innunhos que, cumulativamente, apoiam a conclusão de que o impacto 
imediato de Anaxágoras como filósofo se verificou principalmente em Ate
nas 2 antes de 450 a.C. Platão dá a entender que, nos anos que imediata
mente precederam a Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.), a vida intelec- 
tiuil da cidade foi dominada pelos Sofistas, aos quais contrapõe Anaxágoras
i orno sendo o último dos velhos filósofos (Hipp, Maj, 2 8 1 c ,  2 8 2 e -2 8 3 b ) ;  e 
iprcsenta-nos Sócrates a tomar conhecimento das ideias de Anaxágoras atra- 
v Ith« de uma simples leitura do seu livro (Fédon 97b-99c). Semelhantemente,
ii história das honras, que os habitantes de Lâmpsaco conferiram a Ana- 
xAgorus após a sua morte3, sugere um considerável período de residência 
noma cidade, e não em Atenas, na fase final da sua vida. Por outro lado, o 
nome dc Anaxágoras anda associado íi qxieda de um grande meteorito em

Nascimento
Vinda para Atenas e início da sua

500/499 a.C.

actividade filosófica 
Morte em Lâmpsaco

480/79 a.C. 
428/7 a.C.
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Egospotamos, da Trácia, por volta de 467 a.C. (acontecimento que, pelo que 
sabemos, foi considerado como cumprimento de uma predição que ele 
fizera: 530, infra). Nas Suplicantes (? 463 a.C.) de Esquilo há ecos da* 
teorias de Anaxágoras (as causas das inundações do Nilo, Suppl. 559-61; 
cf. 502, infra) e bem assim em Euménides (458 a.C.: a mãe em nada contri
bui para a geração da sua prole, sendo apenas o lugar onde se pode desen
volver o sémen do pai, Eum. 657-66; cf. Aristóteles de gen. animalium A\, 
763b 30-3, D K  59 a 107). O único filósofo do século quinto, cujas ideias 
influenciaram claramente Anaxágoras, foi Parménides (vejam-se pp. 377 e ss.). 
apesar das suas possíveis reacções não apenas contra Zenão (vejam-sr 
pp. 380 e ss.), como contra Empédocles (vejam-se pp. 389 e s. e 404). Todos 
estes factos apontam para um floru it por volta de 470-460 a.C. 4

1 *462 Plutarco Péricles 32 (D K  59 a 17) n e g l  ô è  r o v r o v  ròv %q6 v o v  ... xal 
yirjtpio/M AíOJteiéTjç êyQatpev eíaayyéXXea&tu toèç  rà  &eia fiíj Wftí^ovraç fj Àóyovt 
t ie q I tõ>v /xeragaícov ôiôáatcovraç à n e Q E tô ó fie v o ç  ele UeçtxAéa ôi’ 'Ava^ayóoov 
vnávoiav ... ’AvaÇayóçav ôè fpoprf&elç £$éneftyiev ix  rfjç nóXeo>ç. (M as por eshi 
altura [se. o começo da Guerra do Peloponeso] ... Diopites propôs um decreto contru 
os que não acreditavam na religião ou que ensinavam teorias sobre o firmamento, numn 
tentativa de lançar suspeitas contra Péricles através de Anaxágoras ... E  Périclrn, 
com receio, ajudou Anaxágoras a abandonar a cidade.)

2 Era voz corrente que Anaxágoras tinha sido mestre não apenas de Arquo
lau (veja-se cap. xiii) como de Eurípides. Cf. 463 Estrabão 14, p. 645 Cas. K ht- 
Ç n /iév io ç  6 ' rjv ávi) q  b tiMpavfjç ’AvaÇayÓQaç o rpvmxáç, ’AvaÇtfiévovç âfuÀtfrijç tíWi 

M ih jo lo v  ôir/y.ovaav ôè rovzov ’Ag%éÀar>ç â tpvaixòç xal Evgmlôtjç â jíoííjtíJc. 
( O  filósofo da natureza, Anaxágoras, era um distinto filho de Clazómenas, e uni 
companheiro de Anaxímenes de M ileto ; e entre os seus discípulos contavam-.w 
Arquelau, Igualmente filósofo da natureza, e o poeta Eurípides.)  Visto R
afirmação de que Anaxágoras estava ligado a Anaxímenes nada mais podei
significar, senão que ele reproduziu elementos da cosmologia deste filósof»
(cf. 392), poder-se-ia argumentar que a tradição da própria influência de Atiu
xágoras em Arquelau e Eurípides não implica necessariamente mais nada. Mui, 
mesmo por volta de 450 a.C., Eurípides andava, pelos trinta anos, pelo mono«, 
e afigura-se-nos quase certo que, numa sociedade tão pequena como o círculo iuit- 
lectual dè Atenas, ele já tivesse Iravado conhecimento com Anaxágoras. Para trecho« 
de Eurípides, em que se diz que a influência de Anaxágoras é manifesta, veja-»* 
D K  59 A 20 a-c, 30, 33, 48 e 112, o último dos quais parece, no seu conjunto, ser dl 
longe o mais convincente.

3 Cf. 464 AJcídamas ap. Aristotelem Rhet. B23, 1398 b 15 (D K  59 A 23) MM 
Aafitpaxrjvol ’AvaÇayógav qhov õvra ê&aymv xal rifm m v Sn xal vvv. (Os habl 
tantes de Lâmpsaco deram sepultura a Anaxágoras, apesar de ele ser um estrangeira, 
e ainda hoje lhe prestam honras.)

4 Para uma revisão recente das soluções controversas da cronologia de Aim 
xágoras, vejam-se as judiciosas observações de D. Sider, The Fragments o f  Anaxagnnu 
(Meisenheim an Glan, 1981), 1-11. O debate prossegue: as opiniCes de Taylor alo 
amplamente sancionadas por L. Woodbury, Phoenix 35 (1981), 295-315, ma» iinm 
data tardia para a chegada de Anaxágoras a Atenas (456 a.C.) ó defendida i>i>i 
J. Mansfeld, Mnemosyne sér. 4, 32 (1979), 39-60, 33 ÍI980), 17-95.
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URRAS

4fiJ Platão Apologia 26 d  pà A í’, ã> ãvòoeç ôixaaraí, ênei ròv ptsv ijXiov 
iiihiv (prjolv eivai, r^v. ôè m hjvtjv yfjv. ’AvatjayÓQOv oiei mwjyoQSÍv, <5 cpí/x 
Mi'h/TE, uai nUra) xaraq:(>ovi:iç tcõvôe y.al olet o.vtovç òtieíqovç yqappdrcov 
nfv<Uj lóore ovxsíôêvai. ô t i rà  *Ava£ayÓQOV rov KXaÇopevíov ysfiei
Ttrtítcov rãv Xóywv; xal df) xal o í véoi ram a tuxq êpov pavêávovoiv â sçzaxiv 
tvioxe, el Tiávv noXXov, Ôna/jifjç êx xfjç ÔQxrjaxQaç ngiafiévovç Smxqáxovç 
Mh payeXãv, êàv nQoanoifjxat êavrov eivai, ãXXmç te xal oüxmç ãrona dvxa.

4ftft Dióger.es Laércio i, 16 oí Ôs àvà Êv aéyyçappa MêXiaaoç, IJappevíôrjr, 
'/imÇayÓQaç.

465 Por Zeus, senhores juizes, é por ele afirmar que o Sol é uma pedra 
c a Lua, terra.» Imaginas tu, caro Meleto, que estás a acusar Anaxá- 
Roras, e desprezas o júri, e júlga-los assim tão iletrados, que não sai- 
bnni que os livros de Anaxágoras de Clazómenas estão repletos de tais 
teorias? Os jovens, creio eu, aprendem comigo estas teorias —  teorias 
que, por vezes, tu podes comprar na orchestra por um dracma, por 
elevado que seja esse preço, e depois troçar de Sócrates, se ele as recla
mar como suas, especialmente quando são tão absurdas.
466 Dos que escreveram um único livro, fazem parte Melisso, Parme
nides e Anaxágoras.

I muito provável que Anaxágoras tenha escrito, de facto, um único 
livro; c totalmente inverosímil que vários outros escritos, que lhe foram atri- 
Itiildos por autoridades tardias e não fidedignas —  um tratado sobre a pers- 
IHlllvii, outro sobre a quadratura do círculo e um livro de problemas— , se 
e ijtir alguma vez existiram, tenham sido obras genuínas suas. Além disso, 
H -i'll unico livro, apesar de Burnet dizer (baseado, segundo parece, no plural 

cm 465, o que «talvez implique que ele compreendia mais do que um 
fulo») 1 ter sido «de uma certa extensão», parece mais provável que tenha 
"iil11 Imstante breve. Não só os fragmentos preservados por Simplício pare
cem i Ini nos, com consideráveis repetições, toda a base do seu sistema, como 
iilmlii ii afirmação, contida em 465, de que era possível comprar o livro por 
«•in ili tema, é uma forte indicação de que não era muito extenso, A  eco- 
llniiilii dc Atenas, em 399 a.C., não é de modo algum fácil de reconstituir,
......... . testemunhos, de que temos conhecimento, mostram que o poder
tie ■ iimprn de um dracma era, por essa altura, muito reduzido. Sem dúvida, 
mi Ultima parte do livro, Anaxágoras prosseguia com o desenvolvimento 
ilili M ie. princípios gerais cm tópicos tilo pormenorizados como astronomia,
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meteorologia, fisiologia e percepção sensorial —  matérias sobre as quais há 

numerosos testemunhos em segunda mão, mas muito poucos e breves fragmen
tos. Mas, neste caso, Anaxágoras deve ter-se ocupado dessas matérias com 
a mesma brevidade sumária que caracteriza alguns dos fragmentos subsis
tentes, originários da primeira parte do livro. Os fragmentos existentes, que 
no seu conjunto compreendem cerca de mil palavras, dificilmente podem 
representar menos do que um oitavo do total da obra, e é bem provável que 
representem uma fracção consideravelmente maior 2.

1 Simplício também dá a entender que, no seu tempo, a obra de Anaxágoras 
estava dividida em mais do que uma parte: em e.g. in Phys. 34, 29 (D K  59 b 4) e 155, 
26 (DK. 59 B I )  fala de «a  primeira parte» (ou «liv ro ») da obra Da Natureza. Uma tal 
afirmação parece, certamente, corroborar o parecer de Burnet. Contudo, nada bá 
nas palavras de Sócrates, em 465, que sugira que o iivro era extenso, a não ser o 
plural fltpÁÍa, «livros»; e a palavra fitfis.íoíi mesmo no plural, não tem (pelo menos 
nesta época) implicações definidas no tocante à extensão. Mais provável se nos 
afigura, pelas razões expostas nesta secção, que, se a obra estava originalmente 
dividida, como no tempo de Simplício, em mais do que uma parte, estas fossem 
muito curtas.

2 O Prof. A . M. Jones teve a amabilidade de corroborar este nosso cálculo 
com a seguinte nota: «O  cálculo mais simples assenta na assunção de qi>e o copistu 
seria um escrav» y m q b ; o íx m v . O seu dono devia esperar uma àno< poq á de um escravo 
especializado, de pelo menos dois óbolos diários; os o x v r o r ó / i o i  de Timarco (Esqui
nes r, 97) pagavam-lhe dois óbolos e os oficiais, três; Nícias e outros recebiam, no 
século quinto, um óbolo por dia pelos escravos-mineiros não especializados, mas ta! 
importância incluía a amortização (o  contratante tinha de substituir os que morriam) 
(Xenofonte Poroi iv, 14-15). Demóstenes iv, 28 calcula as despesas com a alimen
tação em dois óbolos diários, mas provável é que se trate de um cálculo por baixo, 
já  que este autor estava a tentar provar que o seu esquema podia ser posto em prá
tica de uma forma muito barata. A  contabilidade de Elêusis (/, G.2 H e ui 1672-3, 
de 329-327 a.C.) concede três óbolos por dia para a too f/r/ dos escravos públicos, 
Devia-se ainda contar com o vestuário e outros extras, e com o ganho do próprio 
escravo (que teria de contar com períodos de inactividade, quando não tinha tra
balho, além de que esperava pôr algum dinheiro de parte para pagar a sua libertação), 
também era preciso ter em conta o preço do papiro (o qual receio não poder ser cal
culado, visto não sabermos em que unidades ele se comprava). Contudo, só o tempo 
de um homem devia montar a pelo menos um dracma diário; os operários espe
cializados (carpinteiros, pedreiros, etc.) recebem 2 a 2^ dracmas por dia, na conta
bilidade de Elêusis.

Portanto, um livro vendido por um dracma devia ter uma extensão tal, qui 
permitisse ser facilmente copiado num dia.»
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\ REACÇÃO DE ANAXÁGORÀS CO NTRA PARM ÉNIDES E OS PLU RALISTAS 
ANTERIORES

4ft7 Fr. 1, Simplício in Phys. 155, 26 ófiov ^/nj/xara návra ifv, ãnsipa xai 
'tkfftoç xai ij/Mxpc/TrjTa' xai yàg tò  Ofiixgòv cbieiçov tfv. xai návtatv ô/iov 
r iívTcov ovòèv êvôrjXov fjv  vnò OfuXQÓvufXoç' návra yàg âr/g re  xai alfrfjg xarst- 
/rv, âufórega ãneiga êóvrcr ravra yàg jxéyiara. evearw lv  ro íç ovfinaai xai 
«ty êe i xai fteyéftEL

468 Fr. 4 (última metade), ibid. 34, 21 (para a restante parte do fr. 4, 
vcjam-se 483 e 498) nplv Ôè ânoxQiâfjvw ravra návrov ójiov èóvrtov ovòè 
XQdü) êvôrj/.oç fjv ovÔe/ua' ànexáXve yàg f) ovfifiiÇiç ãnávrcav xg ĵ/nárrov, rov
i r òiegov xai rov $rjgov xai rov fteofiov jcal rov yivxgov xai rov Xa/j,ngov 
mil rov Ço<psgov, xai yrjç noXXfjç êvsoéarjç xai crneg/iártov âneígav nXfjftoç 
nMèv èoixórcov àXXrjXoiç. ovôè yàg rã>v ãXXcov ovôèv ’éoixs rò  iregov rã> êréoo).
i mhmv Òè oflroç s%óvrcov èv rcõ a^finavri XQ̂ I Soxelv èvelvai návra xQrjftata,

467 Estavam juntas todas as coisas, infinitas tanto na quantidade como 
na pequenez; pois infinito era também o pequeno. E, estando todas 
juntas, nenhuma delas era evidente devido à sua pequenez; porque o 
ar e o aither, sendo ambos infinitos, tudo dominavam; é que estes são os 
maiores ingredientes da mistura de todas as coisas, tanto em quantidade 
como em grandeza.
468 Mas antes de estas coisas se haverem separado, enquanto tudo 
estava junto, nem sequer havia uma única cor que se reconhecesse; 
pois impedia-o a mistura de todas as coisas, do húmido e do seco, do 
quente e do frio, do brilhante e do escuro, porquanto muita era a terra 
que havia na mistura, e bem assim uma quantidade infinita de sementes, 
que em nada se assemelhavam umas às outras. Pois, das demais coisas, 
nenhuma se assemelha à outra. E uma vez que isto assim é, forçoso 
é supor que todas as coisas estão contidas no todo.

Simplício, a quem devemos a preservação de quase todos os fragmentos,
■ 11 / -nos que o de 467 constituía o início do livro de Anaxágoras. Este fragmento 
moNlra, desde o começo, como era extrema a reacção de Anaxágoras con- 
Imi o inonismo eleata. Enquanto Parménides tinha escrito (em 296):

oiòé n o r tfv ovÒ' sarai, ènel vvv èanv òjiav nãv, 

êv, avvexéç

i "«11111011 foi nem será, pois agora é como um todo, um só, contínuo»), Ana- 
tiiHoras, logo na sua primeira frase, começa por substituir a expressão 
il/dífl nãv, Sv |>or áfiofS návra fiara; a seguir, admite o proibido «era»,
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e, por fim, com as palavras «infinitas no que diz respeito à pequenez», nega 
também a implicação da indivisibilidade do «contínuo» de Parménides.
O mundo, segundo Anaxágoras, surgiu de uma mistura universal de cada 
uma das coisas que haviam de acabar por emergir; só pondo «todas as coisas 
juntas» nesta mistura original se podia eliminar eficazmente o nascer e o 
perecer, noção claramente exposta no seguinte passo:

469 Fr. 17, Simplício in Phys. 163, 20 rò  òè yíveaêa xal anóAXvirêat 
ovx òqíKóç vofilÇovoiv oí "EAXrjveç' oòôèv yng XQVf10- y^verai ovÔè &rcóXXvxai, 
àXX ô.7iò èóvtcov ygrj/j,áxcov avjijilayeta í te  xai ôiaxQÍvstai, xai ovtcdç ãv ooí/ãc 
xaXolev ró  te  ylvea&ai av/J.jÁiayca&ai xai tò  ànáXXvaõai ôiaxçíveo&at.

469 Os Gregos laboram num erro ao admitir o nascimento e a morte; 
pois coisa alguma se cria ou se perde, mas tudo se une ou separa das 
coisas que existem. Por isso, andariam melhor em chamar ao criar-se, 
unir-se, e, ao perder-se, separar-se,

Não se pode duvidar de que, neste passo, Anaxágoras aceita explicita
mente um dos requisitos de Parménides. Também poucas dúvidas pode 
haver de que a rejeição das outras exigências de 467 seja igualmente deliberada.

A  mistura original, a que se refere Anaxágoras tanto em 467 como 
em 468, era uma mistura tão uniforme de tantos ingredientes diversos, que 
nada teria sido perceptível a um observador imaginário, excepto, talvez, o 
«ar e o aither» (vejam-se pp. 392 e ss.). A  lista de ingredientes na extensa 
frase de 468, que tem sido um manancial de dificuldades para os modernos 
comentadores, não pretende, provavelmente, ser exaustiva. A  parte a «quan
tidade infinita de sementes», de que adiante se faiará com mais pormenor, os 
outros ingredientes da lista podem ser razoavelmente explicados, com referência 
às opiniões de outros dos predecessores de Anaxágoras. Antes deste, tinha 
havido dois tipos principais de pluralistas: uns que, como Anaximandro e 
Heraclito, tinham, de uma forma ou de outra, considerado o mundo como 
um campo de batalha de contrários; e Empédocles (se a sua obra foi anterior 
à de Anaxágoras *) que tinha solidificado os contrários, em luta, nos quatro 
elementos eternos e imutáveis. Segundo a opinião de Anaxágoras, nenhum 
destes dois tipos de pluralismo foi muito longe. A  sua própria mistura ori
ginal tem de conter, não apenas os contrários tradicionais e não só os elementos 
de Empédocles —  aqui provavelmente exemplificados pela terra, já que dois 
dos outros, ar e aither (ou fogo), haviam já sido mencionados como ingrc 
dientes em 467; tem de conter também «inúmeras sementes, em nada seme 
ihantes umas às outras».

1 Cf. 470 Aristóteles Phys. A 6, 213 a 22 o í /làv oòv demvvvai neiQ<í>/mvtn 
fín  oàx Ü a rtv  (sc. t ò  xeváv), otljf S poiíAovvat X tyuv o í /tvQfjwnot xitvóv, joíIt " iÇr.Xty-
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Xovaiv, dXX’ dfiaQTávovTeç Xéyovaiv, maneg ’AvaÇayágaç uai oi tovtov tòv tqótiov 
s/.éy/ovteç, êmôeixvvoviji yàg Sn San t i  ó á)jg, orgeftXovvTeç rovç áoxovç xai 
ôeucinihnceç wç loyvQÒç 6 dtfg, uai êvcatoXa/jtfiávovzzç èv raíç xXeyivôotuç. (Aqueles 
que tentam provar que o vazio não existe, não refutam aquilo que as pessoaf realmente 
entendem por vazio, mas argumentam de uma forma errónea; isto é verdade no que 
diz respeito a Anaxágoras e àqueles que refutam a existência do vazio da seguinte 
maneira. Dão-nos eles, simplesmente, uma demonstração engenhosa de que o ar é 
alguma coisa — apertando odres e mostrando a resistência do ar, e encerrando-o em 
clepsidrasj Em Anaxágoras, portanto, o ar, sendo corpóreo, é claramente distin
guido do vazio, que não existe. Cf. também Aristóteles de caelo A l,  309 a 19 
(D K  59 a 68), onde o  Estagirita agrupa Empédocles e Anaxágoras corno filósofos 
que (1) negavam a existência do vazio (cf. Empédocles, 536, infra), sem (2) darem 
qualquer explicação das diferenças de peso. A  clepsidra era um recipiente de metal 
com um estreito gargalo e perfurado na base, como um moderno passador de café, 
com um grande número de pequenos orifícios. Para os pormenores das experiências
de Anaxágoras com a clepsidra, veja-se [Aristóteles] Problemata xvi, 8, 914 b 9
(D K  59 a  69). Esta é descrita, num famoso passo de Empédocles, não para demons
trar que o ar é corpóreo, mas para fazer luz sobre a natureza da respiração. Desse 
passo, citamos os versos que lhe dizem respeito: 471 Empédocles fr. 100, Aristóteles 
de respiratione 7, 473 b 9

ív  &f.v in e iff  ónórav fièv daiat^X) rigev al/m, 
alíh)o 7mq>XáÇcov xaralaosTcu olõ/jan /lÚQyco,
E $ r e  ô ’  á v a ftQ Ú a x )], TtáX iv è x n v è e i,  ã a n e Q  Stclv m ú ç  

xXsyníÔQfl n a lÇ o v o a . ô ie u iE T é o ç  % aXicolo —  
e v r e  [ iè v  a v X o v  iz o p íl/ jò v  èiz’  e v e iÔ c í ' / c q I d-EÍoa 

e lç  S ô u t o ç  j i t b r t f io i  r ÍQ E V  ô é / ia ç  á g y v y é o io ,  

o à Ô elç ã y y o a ô ’  Ô fifig o ç i a Í Q x e r a i ,  á X X á  juv d n y u

à ÍQ O - õ y jco  c & M J&C jt e t jò v  i j i l  T Q rj/m ra  n v x v á ,

d n Ó K  á n o G t e y á a n  n v m v ò v  q ó o v • aüròg è n s iz a

n v E v /M T o ç  ê X X e b io v T o ç  ènÉQ X ETni m o i/ io v  í í Ôcdü,

<3; ô’ aSrcoç, S&’ fiõcoQ /ièv íx v  xaxà (iívõa i %aX>cov 
notiíhiov %amí}f.vToç pgozéq) xfioí rjôè nÓQOto, 
ai&fjQ <5‘ èxròç êoco Xehrjfiévoç õ/ipQOV ÍQvy.zi, 
áutpl míXaç ijê/.wlo ôvo/jxeoç ãxga xgarvvmv, 
eltjóxe x clQÍ tótb ó’ atí náXiv, ã/maXiv íj ngív,
nvsilftaToç ífin lm ovroç, imetiiféei aloi/iov tiâcog.

( Seguidamente, quando o sangue fluido de lá impetuosamente se retira, o ar fervi
lhante entra com um violento impulso; e, quando o sangue salta, o ar é de novo expirado, 
precisamente como quando uma menina brinca com uma clepsidra de bronze refulgente. 
Quando coloca o orifício do tubo de encontro à sua mão bem conformada e o mergulha 
na massa fluida da água resplendente, não entra líquido algum no recipiente, pois o 
detém, até ela destapar a densa corrente, a massa de ar que está lá dentro, fazendo pressão 
sobre os numerosos orifícios; mas depois, com a saída do ar, entra igual massa de água. 
Do mesmo modo, quando a água ocupa os recessos da vasilha de bronze e a abertura 
e passagem se encontram obstruídas pela mão humana, o ar exterior, no seu esforço 
por entrar, detém a água. mantendo firme a sua superfície à entrada do gargalo dis
sonante, até que ela retire a mão; então, de novo (ao contrário do que antes acon
tecera) , com a entrada Impltttosa do ar, sal, à sua frente, uma igual quantidade de água.)

16
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REACÇÃO DE ANAXÁGORAS C O NTR A  ZENÂO

472 Fr, 3, Simplício in Phys. 164, 17 oiSrs yàg rov a/jaxQov êan tá  ye. 
èA.áyiarov, àXK sÀaaaov àet (tò yàg èòv ovx êan rà firj ovx slvru) —  à/.Xà 
xal rov fisyáXov âsl êan [islÇov. xal Haov èarl rq> oiuxqoj nAfj&oç, jtqóç êavrii 
Ôè êxaaxóv sa n  xai fisya xai o/mxqóv .

473 Fr. 5, ibid. 156, 10 rovrcov ôè oõrco ôiaxsxQi/iévcov yivmaxeiv %(rf] rht 
návra ovÔèv èXó,oo<» êariv ovÔè nXsko' ov yàq àvvGtúv návrcov TtXsúa eivai, 
áXAà návra íoa àsí.

472 Nem existe uma mais pequena parte do que é pequeno, mas há 
sempre uma parte menor (visto ser impossível que o que é deixe de o 
ser). Semelhantemente, há sempre algo maior do que aquilo que é grande. 
E é igual em número ao que é pequeno, sendo cada coisa, em relação 
a si mesma, simultaneamente grande e pequena.
473 E depois de estas coisas assim terem sido separadas, forçoso é que 
reconheçamos que todas elas não são nem mais nem menos; pois nSo 
é possível haver mais do que todas, mas que todas as coisas são sem 

pre iguais.

Há razões para supor que, nestes dois curtos fragmentos, Anaxágoni'. 
está a dar uma réplica explícita a Zenão >. Seja como for, trata-se de uniu 
coincidência notável que, dos dois únicos argumentos de Zenão contra t 
pluralidade, chegados até nós nas suas próprias palavras, um deles termi
nasse como se segue:

474 Zenão fr, 1, Simplício in Phys. 141, 6 (= 3 1 6 ) oürcaç sl noXXá sanv, 
àváyxrj avrà uixqá rs slvai xal fisyáhv /iixgà fièv cZkttb firj êje iv fiéysftiK, 
fisyáXa ôè &ars ãjietoa slvai.

474 Assim, se há uma pluralidade, necessário é que as coisas sejtun 
ao mesmo tempo pequenas e grandes; pequenas, a ponto de não tereiii 
grandeza; grandes, a ponto de serem infinitas.

E o outro começasse assim:

475 Zenão fr. 3, Simplício in Phys. 140, 29 ( =  315) si noXXá êanv, ávii- 
yxr) rooavra slvai Saa èarl xai oiíre nXsiova avrãv oiírs èXárrova.

475 Se há uma pluralidade, as coisas têm de ser exactamente Lantit» 
quantas as que existem, nem mais nem menos.
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Dado que ambas estas afirmações são de carácter um tanto inusitado, 
>il|gura-se-nos muito provável que Anaxágoras, ao fazer eco de ambas por 
lorma tão exacta, como o faz, esteja a agir com toda a deliberação.

1 Tanto Zenão como Anaxágoras escreveram, provavelmente, na década de 
470-460 a.C., e qualquer conjectura, sobre qual dos dois escreveu primeiro, é um 
tanto arriscada. Veja-se, ainda, M. Schofield, An Essay on Anaxagoras (Cambridge, 
1980), 81-2 (onde é expressa uma opinião contrária à de que Anaxágoras precedeu 
Zenão).

O fragmento de 473 é de importância relativamente pequena dentro
■ I" quadro geral do sistema de Anaxágoras. O seu objectivo é, provavel
mente, o de afirmar que, sejam quais forem as mudanças que ocorrem no 
mundo, o número (ou espécies) de coisas deve permanecer constante. Con- 
lildo, o seu interesse acresce, se foi escrito em resposta a 475, porquanto 
/i-iiSo havia inferido da sua proposição que as pluralidades deviam ser em 
iiúmero limitado. Anaxágoras, ao acreditar, como de facto acredita, que a 
nulidade consta de um número infinito de coisas (467), estará a rejeitar 
n*rrectamente esta inferência. Precisamente porque não há nem mais nem
i nr nos coisas do que as que existem, não se segue que o seu número seja 
linito. Este juízo sugere que Anaxágoras tinha uma visão mais clara do 
<|iio Zenão acerca da natureza do infinito.

Para a mesma ideia aponta o fragmento de 472. O segundo membro 
do argumento, cuja conclusão é dada em 474, fora destinado a demonstrar 
que a noção da divisibilidade infinita é intoleravelmente paradoxal — se 
num coisa é divisível em um número infinito de partes, cada uma delas com 
Himi grandeza positiva, então deve ser infinitamente grande. Os atomistas
I rueipo e Demócrito aceitaram este argumento, e concluiram que a ideia 
ili que as coisas são infinitamente divisíveis deve, por isso, ser rejeitada. 
( on sequentemente, postularam, como princípio fundamental da sua física, 
Um* a realidade se compõe de corpos indivisíveis ou átomos (545-6, infra). 
■Vnuxágoras, pelo contrário, demonstra, em 472, não haver, em sua opi- 
ntílt), nada de paradoxal na noção de divisibilidade infinita. Uma vez mais 
lltNtc fragmento, se ele teve conhecimento da posição de Zenão a favor da 
IWo dc 474, teve a clarividência bastante para a rejeitar: por pequenas que 
ü*)um as parcelas, em que uma coisa se divide (a lição de Zeller rop,fj «mediante 
iiui corte», em vez de rò  é aliciante), têm grandeza positiva (e não o tama- 
iitiu /.ero da primeira parte da frase de Zenão), mas não há qualquer motivo 
(imi ii recear que, do facto desta divisão não ter um termo, se siga que a soma 
ti»« mcus termos seja infinitamente grande (como concluía o segundo membro 
ilit liuse de Zenão). Cada coisa pode ser, de facto, descrita como grande ou 
pmiucna, indiferentemente, visto conter, qualquer que seja o seu tamanho, 
 . porção de tudo (481-2). Assim, a teoria da matéria de Anaxágoras



382

pode ser interpretada, tal como a dos Atomistas, como destinada a dar res
posta a Zenão; e quando esta resposta se acrescenta à que dera a Parménides, 
fica assim completa uma metade da base do seu sistema, o que lhe possibilita 
idear uma cosmogonia e dar uma explicação da mudança, que de facto eli
mina o proibido nascer do que não era.

O  ESPÍRITO

476 Fr. 12, Simplício in Phys. 164, 24 e 156, 13 xà [ièv ãXXa navxòç jioi- 
gav fjbsré%Ei, vovç ôé eartv ãneigov xal avToxtgarèç xal fiéfteiXTM ovòevl 
XQ^fiari) ò.XXà fj,óvoç avxòç bp éavroíJ èaxiv. ei fifj yàg èy éavxov r/vf âXXá 
rem èfièfieixxo àXXw, uexü%e.v àv ánávxcov ycrquáxoiv, eí èfiéfisixró recp' 
èv navxl yàg navxòç fiolga êveaxiv, monr.Q èv xdlç ngóa&ev ftoi XéXexxav 
xal âv èxcoXvsv avxàv xà ffvjufiefiety/tiéva, &axe firjÔEvòç XQrj/mxoç xgaxstv 
ófiokoç d>ç xal fióvov éóvra èq? éavxov. êaxi yào Xenxóxaxóv xe návxcov 
XQTjfiáxcúv xal xadarmxaxov, xal yvá/irjv ye negl navxòç nãaav taxei 
layw.L /iéyiaxov xal õaa ye ipvyijv èyei, xal xà (ieIÇo) xal xà êXáaaco, návxcov 
vovç xqaxel. xal xfjç mqiymqíjaioç xfjç avfináatjç vovç èxgáxrjoev, Saxe tt.eoi- 
%a>Qfjoat ríjv áoyrjv. xal nq&xov òsió xov o/mxqov rjçÇaxo negixcopeívf ènl 
ôè nXêov íXCQíxoioã, xal neQixoiQrjaei ènl nXéov. xal xà avfifiiayó/xevá xe xal 
ánoxQivófieva xal òiaxQivó/j,eva návxa êyvco vovç. xal ónota ê/j,eXXev mzaftai 
xal ónoia fjv xal ôaa vvv êari xal ónola êaxai, návxa ôiexóo/usrjcre vovç, xal 
xfjV Tísqixíbf/rjatv raórrjv t/v vvv TieoiyMQn xá xe ãaxga xal ó fjXioç xal rj aeXrfvr) 
xal ô àfjo xal ô al&JjQ oí ànoxQivóji,bvol rj òè Jif-giyá(n]aiç aiíxrj ènoírjaer 
âjioxQÍvBoêai. xal ànoxQÍvexai ánó xe xov âgatov xò nvxvòv xal ánó xofí 
ywxQov rò ^eg/wv xal ãnò xov ÇotpeQov xò Xa/xngóv xal ôziò xov ôiegov xò 
çtjoóv. ixoloai Ôè TtoXXal noXXãv elai. navxáuiaai Ôè ovÔèv ãnoxglvexai ovòr 
ôtaxQÍvsxai Sxeqov ânò xov éxéQov nXJjv vov. vovç ôè nãç ôfioióç èaxi xal <J 
usíÇmv xal ó éXáxxojv. êxegov òè ovôér- èffxiv Sfioiov ovòevl, âXX’ Sxcov tzXeíüx« 
êvt, xavxa èvfrqXóxaxa iv  Sxaaxóv èaxi xal fjv.

477 Fr. 13, ibid. 300, 31 xal ènei rjg ia to ó vovç xivelv, ànò xov kivov- 

fiévov navxòç ànexQÍvexo, m l  ôaov èxtvrjoev ó vovç nãv xovxo ÒisxQÍí)>f 
xtvovfjiévcov ôè xal ôiaxgivo/j.éveov rj neQí,%mQrjníç noXXcõ fiãXXov ênoUi 
òiaxQlvea&ai.

478 Fr. 9, ibid. 35, 14 ... ovxco rovxcov neQix(06°^vrcov re ànoxgivo- 
fiévcov vnò pírjç xe xal xaxvxfjxoç, filrjv Sè-tj xa%vxijç jioiel. rj ôè ra^utr/ç aèx&v 
ovòevl iíoixe '/(fiyiari xfjv xaxvxfjxa x&v vvv èóvtmv ygrifiáxcüv h  dvâgém iti 
âXXá návxcoç noXXajrXaalmç xayv iaxi..
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479 Fr. 14, Simplício in Phys. 157, 7 ó  ô è  vovç, Sç àeí è o T i ,  x ò  x ó q t o . [assim 
rin Diels; õaa èarí t e  x ú q t a Simplíc. MSS] xal vvv êativ Iva m l rà áXla návxa, 
(')' rã  noXXã neoiéyovn m l èv rotç nQoaxQifteZm xai êv t o í ç  ànoxsxgtfiévotç.

476 Todas as outras coisas têm uma porção de tudo, mas o Espírito 
é infinito e autónomo,, e não se mistura com o que quer que seja, mas 
existe sozinho, de per si. Pois, se não existisse de per si, mas se mis
turasse com qualquer outra coisa, teria um quinhão de todas as coisas, 
se com alguma se misturasse; porquanto em cada coisa há uma porção 
de tudo, conforme já antes afirmei; e as coisas, que com ele se mistura
ram, opor-lhe-iam um obstáculo, de tal forma que não teria poder 
sobre coisa alguma, do mesmo modo que agora tem, existindo de per si. 
É que o Espírito é a mais subtil e a mais pura de todas as coisas, e pos
sui um conhecimento total de tudo e o maior poder. É o Espírito que 
dirige tudo o que tem vida, quer seja maior ou menor. Foi o Espírito 
que também teve poder sobre toda a revolução, de tal modo que foi ele 
que, no início, lhe deu o impulso. Primeiramente, começou a mover-se 
a partir de uma pequena área, mas agora move-se sobre uma mais vasta 
e sobre uma ainda mais vasta se há-de mover, E é o Espírito que tem 
conhecimento de todas as coisas que se misturam e se separam e dividem. 
E tudo o que estava para ser —  o que era e o que agora é e o que há-de 
ser —  a tudo o Espírito pôs em ordem, bem como a esta revolução que 
agora executam os astros, o Sol e a Lua, o ar e o aither, que estão sepa
rados. E foi esta revolução a causa de se haverem separado. E o espesso 
separou-se do fino, o quente do frio, o brilhante do escuro e o seco do 
húmido. Mas muitas são as partes de muitas coisas, e nenhuma coisa se 
separa ou distingue de outra por completo, excepto o Espírito. O Espírito 
é todo igual, quer se trate das maiores ou das menores quantidades dele, ao 
passo que nenhuma outra coisa é igual a qualquer outra, mas cada simples 
corpo é e era mais claramente aquilo de que possuía maior quantidade.
477 E assim que o Espírito começou a mover-se, separou-se de tudo 
o que era movido, e quanto mais o Espírito se movia, tudo se ia sepa
rando ; e à medida que as coisas se moviam e se separavam, a revolução 
aumentava ainda mais o processo de divisão.
478 ... à medida que estas coisas assim giravam e se separavam, por 
acção da força e da velocidade (da sua revolução). E a velocidade pro
duz a força. A  sua velocidade em nada se assemelha à de nenhuma 
outra coisa, das que actualmente existem entre os homens, mas é mui
tas vezes mais rápida.
479 Mas o  Espírito, que é eterno, está seguramente, mesmo agora, 
onde tudo o  m a i s  também se encontra, na massa circundante e nas 
coisas que s c  têm unido ou s e p a r a d o .

se
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Outra das exigências de Parménides. com a qual Anaxágoras teve dc 
condescender, foi a de que o movimento se não devia dar simplesmente 
como suposto, mas antes ser explicado. No lugar do Amor e da Discórdia 
de Empédocles (349), Anaxágoras coloca, em sua substituição, a simples 
força motriz intelectual do Espírito. Também este, como o Amor e a Dis
córdia, tem muitas das qualidades de um princípio abstracto. «Ele tem um 
conhecimento total de tudo e o maior poder; governa tudo o que tem vida»; 
e «pôs em ordem todas as coisas que estavam para ser», incluindo, certa
mente, a revolução cósmica. Ao mesmo tempo, contudo, é «a  mais subtil 
e a mais pura» de todas as coisas; é «todo igual, quer se trate das maiores 
ou das menores quantidades dele»; e se bem que não esteja «misturado com
o que quer que seja», está, mesmo assim, presente «ali, onde tudo o mais está, 
na massa circundante, e nas coisas que se têm unido e separado». Anaxá
goras esforça-se, de facto, como o haviam feito vários dos seus predecessores, 
por imaginar e descrever uma entidade verdadeiramente incorpórea, Mas 
tanto para eles como ainda para Anaxágoras, o único critério íinal da rea 
lidade é a extensão no espaço. O Espírito, como tudo o mais, é corpóreo 
e deve o seu poder, em parte, à sua subtileza, em parte, ao facto de só ele, 
embora presente na mistura, se manter, todavia, sem se misturar.

Como é que o Espírito transmitiu o primeiro movimento rotatório, 
é facto de modo algum óbvio; é possível que mesmo o próprio Anaxágoras 
não tivesse uma clara visão mental do processo. Parece, não obstante, qw  
a área afectada tenha sido, a princípio, pequena, mas que esteja ainda a 
aumentar constantemente. A  velocidade da revolução é imensa, e, por isso,
o seu efeito sobre a mistura original é muito poderoso (478). A  consequência 
imediata é a separação progressiva: no momento em que a rotação inclui 
uma nova área, como sucede a todo o momento, os ingredientes dessa área 
começam imediatamente a separar-se (477). É, na realidade, a rotação que 
é directamente responsável pela separação, que, por sua vez, conduz à cos
mogonia. O Espírito, depois de ter iniciado a rotação, é apenas o responsável 
último; mas ao mesmo tempo, como claramente se conclui da afirmação 
final de 477, uma vez transmitido o movimento original, começam a actuar 
factores puramente mecânicos e a acção do próprio Espírito toma-se menos 
directa. É esta uma característica do sistema de Anaxágoras, que, par i 
irritação de Platão e Aristóteles (veja-se 495 e nota), se torna mais pronun 
ciada à medida que a sua cosmogonia prossegue.

Com a introdução do Espírito, completa-se a base do sistema. Ana 
xágoras é, bem como Filolau e os Atomistas que se lhe seguiram, um dualista; 
e o seu dualismo é, num certo sentido, um dualismo do Espírito e da maté 
ria 1. Porém, ambos os membros deste dualismo são peculiares. O Espirito, 
tal como a matéria, é corpóreo e deve o seu poder sobre a matéria íi sim 
subtileza e pureza. A própria matéria, longe de ser pura, é, pelo menos na

_____Á
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origem, uma mistura infinitamente divisível de todas as formas de substâncias, 
<litu o mundo há-de por fim conter.

1 Cf. 480 Teofrasto Phys. op. fr. 4 ap. Simplicium in Phys. 27,17 (D K  59 A 41) 
xai oírco ftèv Xa/iPavóvrmv ôóSeiev ãv ó ’AvaÇayóoaç; ràç fiév ■õfaxàç àp/àç 
ãjteÍQovç noiF.lv, TTjv ôè xfjç xivrjcreaç xai rfjç yevécrecoç ahíav fiiav ròv vovv et 
Sê Tiç TTjv fitÇiv zcõv âitávTwv V7io?.áfioi fj,íav slvai (fmaiv ãÓQítrrov xai x m ’ slôoç 
xai xarà (téye&oç, crvfiflalvei ôvo ràç áyy/iç avTÚv Àéyeiv rijv rs  zov ájieíqov rpvaiv 
xai ròv vovv. ( Sendo esta a sua (■ - deles)  teoria, pareceria que Anaxágoras considera 
os seus princípios materiais infinitos, mas a causa do movimento e do nascimento uma 
só, a saber, o Espirito. Mas se suposermos que a mistura de todas as coisas era uma 
única substância, indefinida tanto na forma como na extensão, segue-se, então, que 
ele está realmente a afirmar que só existem dois primeiros princípios, nomeadamente, 
a substância do infinito e o Espirito.)

I M TU D O  U M A  PO RÇÃO  DE TUDO

481 Fr. 6, Simplício in Phys. 164, 26 xai ore ôè laai [locçaí eiai xov rs 
/ityáAov xai rov o /m x q o v  nfâjftoç, xai oíSrcoç ãv e t r j  èv navrl Jiávra' ovÒè 
jimqIç êcrviv eivai, âXXà návra navròç [loiQav fierè^ei, Ôrs TovÃá%iorov fjtf) 
t<mv slvai, ovx âv ôvvairo xwQur&fjvai, ov<¥ ãv è<p savrov yevéa&ai, òXK 
Ihuoansg âqyijv eivai xai vvv návra ó/iov. èv nõxsi ôè noXXò, êveort xai tcõv 
-1 iwxQivofiévcov ícra nXff&oç èv rotç fieíÇoaí t e  xai êXáaaoai.

IH2 Fr. 11, ibid. 164, 23 èv navrl navròç fiolqa êvean nXrjv vov, è'artv 
nlai ôè xai vovç èvi.

481 E visto as porções do grande e do pequeno serem iguais em número, 
assim também todas as coisas estariam contidas em tudo. Nem é pos
sível haver nada de isolado, mas todas as coisas têm uma parte no todo. 
Como o mínimo não pode existir, nada se pode dividir nem formar 
por si, mas, tal como inicialmente, também agora tem de estar tudo junto. 
Em todas as coisas há um grande número de ingredientes, iguais em 
número nas coisas maiores e nas mais pequenas, que estão a separar-se.
482 Em todas as coisas há uma porção de tudo, excepto Espírito; 
c há algumas em que também existe Espírito.

Estes dois fragmentos dizem o que pretendem em poucas palavras, com
■ ilIuhc, e, poder-se-ia ter julgado, com clareza. O fragmento de 481 diz- 
miN que, tal como na mistura original, assim agora em tudo, seja qual for 

tt ncu tamanho, que esteja a separar-se, todas as coisas estão juntas; ao passo 
que o de 482, com a adição das palavras t iX í )v  v o v ,  sublinha a ideia de que, 
in! como a mistura original continha não apenas os contrários tradicionais
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e os elementos de Empédocles, mas também «sementes sem conta», assim 
agora todas as coisas contêm uma porção de tudo, com  excepção do Espirito. 

É isto indiscutivelmente o que o próprio Anaxágoras diz e que repete por 
mais de uma vez num fragmento posterior, já por nós citado em 476. Aque
les que sustentam, como por exemplo Cornford e Vlastos, que, quando 
Anaxágoras disse: «em tudo há uma porção de todas as coisas», ele só pode 
ter querido dizer que em todas as coisas há uma porção de todos os con
trários, apenas o podem fazer, acusando Anaxágoras de dizer o que não 
pretendeu. É, por certo, inconcebível, que qualquer Grego, e muito menos 
um pensador experiente como Anaxágoras, devesse ter escrito êv Tiavti 

TtavTÒç fioÍQa evea u , se por Ttavróç  quisesse realmente significar algo com
pletamente diferente de navxí. Qualquer que seja o conteúdo semântico que 
se pretenda ou não dar a n a v x í  e tmvxóç, deve-se, por justiça para com Ana
xágoras, supor que incluem as mesmas coisas. E que estas abrangem outras, 
além dos contrários, é o que parece inevitavelmente concluir-se de uma 
comparação do fr. 6, 481, coni o fr. 4, 468.

Quando Anaxágoras acrescenta, no fim de 482, que há também algu
mas coisas, em que o Espírito está presente, uma tal afirmação deve ser 
comparada com aquela outra frase de 476, segundo a qual o Espírito 
governa tudo o que tem vida. Se há coisas em que o Espírito está presente, 
há obviamente outras em que ele se não encontra. Portanto, o Espírito 
deve ser provavelmente concebido como estando descontinuamente repar
tido pelos seres vivos através do mundo; o que explicaria os motivos que 
permitiram a Anaxágoras falar, próximo do final de 476, de «tanto das suas 
quantidades maiores como das menores».

«SEM EN TES» E «PO R Ç Õ ES»

Em qualquer reconstituição, que parta do princípio de que Anaxágoras 
quis dizer o que disse, o principal problema consiste em determinar a relação 
entre os anéQjxaxa, «sementes», de 468, e as ( ío Iqcu de 476, 481 e 482 
Se Anaxágoras realmente acreditava (e isto, pelo menos, nunca foi posto 
em causa) na divisibilidade infinita da matéria, como é que as «sementes» 
se encontram já presentes na mistura original? Para responder a esta per 
gunta crucial, será mais fácil considerar, em primeiro lugar, o que Anaxá
goras pretende dizer com a palavra fio iqa ,  e só depois examinar, porque 6 
que é absolutamente necessária a introdução das «sementes».

O termo f io lç a  não é, certamente, empregado por Anaxágoras do mesmo 
modo que anégpa ,  isto é, como termo semitécnico; mas, apesar disso, pareci1 
que ele usou a palavra num sentido que exige uma atenta reflexão. Uniu 
fio lga  é, para Anaxágoras, uma «porçHo» no sentido dc «quinhfío», miiÍN
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tio que no de «bocado» ou «partícula». A  característica essencial de uma 
ml «porção» parece ser a de que ela é algo que, nem na teoria nem na prá
tica, se pode jamais realmente alcançar e separar daquilo que o contém. 
Por mais que se possa subdividir a matéria e por mais infinitesimal que seja 
uma porção dela que se possa, assim, conseguir, Anaxágoras responderá 
«cmpre que, longe de ser irredutível, ela contém ainda um número infinito 
dc «porções». Na verdade, é esta precisamente a natureza da reacção de 
Anaxágoras contra Zenão; e é provavelmente o que ele quer dizer, quando 
■ifirma, em 481, que «as porções do grande e do pequeno são iguais em 
número.» Tanto o infinitamente grande como o infinitamente pequeno con- 
iilin, de igual modo, um número infinito de «porções». Com efeito, uma 
lui teoria é, evidentemente, indistinguível de uma teoria da fusão, tal como 
a que Bailey ( Greek Atomists and Epicurus (Oxford, 1928), App. 1) atribui 
A Anaxágoras; mas difere da concepção moderna de fusão química em dois 
ispectos radicais, Numa xícara de café, a água, o leite, o açúcar e o extracto 
Je grãos de café podem ser todos eles cuidadosamente misturados, por forma
ii que qualquer gota visível do líquido pareça inteiramente homogénea. 
Nós, porém, acreditamos que uma tal gota consiste numa variedade de 
dementares estruturas moleculares completamente distintas, ao passo que 
Anaxágoras, em virtude do seu comprometimento com o princípio da indi
visibilidade infinita, rejeita qualquer possibilidade de alcançar tais elementos.
I nós acreditamos também que a referida gota contém apenas um número 
llinitado de substâncias, ao passo que Anaxágoras sustenta que ela contém 
"porções» ou proporções de todas as substâncias e contrários existentes.

Portanto, como é que uma cosmogonia pode iniciar-se, se, no estado ori- 
nínal das coisas, a realidade consistia simplesmente numa mistura completa
mente uniforme de todas as substâncias e contrários? Onde encontrar qual
quer entidade determinada e distinta, capaz de fornecer a base para os pro-
< ossos de diferenciação, em pequena e grande escala, necessários à criação 
dc um cosmos ordenado? Talvez Anaxágoras pensasse que tais entidades 
iiflo eram requeridas por esses processos. Mas é possível, também, que a sua 
resposta fosse dada pelas «sementes» que postulou para a mistura original.
< )s fragmentos de 467-8 podem ser entendidos como uma afirmação de que, 
d nível microscópico, a mistura original não era uniforme. A  matéria, ape- 
■ar de infinitamente divisível, encontrava-se coagulada desde o princípio 
rin partículas ou «sementes», e há, por consequência, uma unidade natural, 
*i partir da qual pode começar a cosmogonia (é esta, talvez, a razão da pala
vra «semente», visto ser de uma semente que se desenvolvem as coisas 
muiores) i.

1 Para um desenvolvimento da interpretação das «porções» de Anaxágoras 
iu[ui apresentada, vejam-se, e.g., C. Strang, «The Physical Theory o f  Anaxagoras», 
In Studies In Presocratlc Phílosophy n, ed. R. E. Allen and D, J. Furley (London,
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1975), 361-80; Bames, The Presocratic Philosophers n, cap. 2; Schoficld, An Essay on 
Anaxagoras, 75-8, 107-21. A  natureza e o papel das «sementes» no seu sistema conti
nuam controversos. Para uma clara alternativa à visão aqui esboçada, veja-se Bames, 
op. cit. n, 21-4; a questão é debatida em pormenor em Schofield, op, cit„ 68-79,121-33 
(onde se refere uma mais ampla bibliografia).

«S E M E N TE S » E CO NTRÁRIO S

483 Fr. 4 (primeira frase), Simplício in Phys. 34, 29 rovzcov Òè oõrcoç 

è%óvrcov %(rr) Òoxétv èvetvai noXXá r e  x a l n a v ro ía  èv n ã a i x o íç  ovyxQ tvofié- 

vo iç  xa l ajrJ.Q/j.ara návxcov yjn/fiáxmv xa l íôéaç n a vxo íaç êyovra  x a l yooiàç 

xa l f/Òováç ... (Continua em 498).

484 Fr. 10, escólio in Gregór. Naz. x x x v í,  911 Migne jhwç yào âv èx  fii\ 

TQiyòç yévo ixo  ■&q I£ xa l aàot; èx  ftf j o a g x ó ç ;

485 Aristóteles Phys. A  4, 187 a 23 òiatpèQovoi âè àXXfjXuyv xõ> rà v  fièv

(sc. ’ E uneÔ oxX áa ) h eq ío Òov tio ie ív  xov tow , xàv <5’ (s c . ’  ÃvaÇayÓQav) ânat;, 

x a l xòv  fièv  (sc. ’ Avat-ayóqav) ã jis ipa , xá  xs ôuoio/aepfj xa l xàvavxía , xòv 

òè xà  xaXaúfisva a x o iy ã a  fióvov . eo ixe  Òè ’ A ra Ç a y ó ça ç  (íneiQa cS tcoí 

olrjd fjvm  Ôià r ò  vnoXafifiávEiv xfjv  xoiv fjv  ôótjav xüjv cpvaix&v e iva i âfojêrj, 

mç o i) yiyvo/iévov ovôevòç èx  xov  fifj õvxoç (ô ià  xovxo  y à ç  affxco Xêyovatv, 

7jv ó fiov  návxa , xa l xà yíyvsa& ai xotóvÔe xafiéaxr/xev âXXoiova&ai, o í Si 

aúyxQLOiv x a l Ô iáxQ ioiv)- è r i  Ôs èx  xov  y íyvsa tia i é£ áXXtjXcov xàvavxía: 

èvvTtfjftyr.v o.Q(i' eÍ yàg n ã v  fièv  xò  yi.yvó/ievov àváyxrj y íyvea êa i fj e| SvrcDv 

fj èx  fir] õvxcov, roóxcov òè r ò  fièv  èx  f if ] òvxa>v yíyvecr&ai áôvvaxov (n s o i yàg 

xavXTjç òuoyv(tí/j.ovovai xfjç ã jia v re ç  o í Ttegl (pvcrecoç), xò  i.om òv  rjòt)

vvfifia íve iv  è£ âváyxr/ç èvófuaav, è£ Õvxcov f ièv  x a l êvvjm nyóvxm v yíyveoQcu, 

ÒiA fu xgóx rjxa  ôè xcõv Ôyxcov ê£ ávaur&rfxcov fjfüv . ô ió  <pom n ã v  èv navxl 

(lE füy fta i, ò ió x i n ã v  èx  n a vxóç êwgcov y iy v ó f ie v o v  (palveaftai òè òuxpégovxa 

x a l TZQoaayoQeéeaÕat êxega àXXrjXmv èx  xov  /MÍXiafr' v n e o éy o v ro ç  Òià nXrj&oç 

èv r f j  fxlh.ni x&v àneígcav eIXix q iv w ç  (j,bv yàg o Xov Xevxòv fj fiéXav fj yXvxv 

fj a á oxa  fj ôaxovv o v x  eivai, ô xov  òè nXeiaxov sxa a rov  êyei, xovxo  ò o x e ir  

eivai T?)v cpvaiv xov  nQayfu ixoç.

483 Assim sendo, devemos supor que há muitas coisas de todas ün 
espécies em tudo o que se une, e sementes de todas as coisas com todu 
a espécie de formas e cores e sabores ...
484 Como é que o cabelo podia vir do que não é cabelo, ou a carne 
do que não é carne?
485 Estes dois, porém, diferem entre si, no que íimpédocles imaginn 
ser um ciclo de tais mudanças, e Anaxágortis, uma única série. Além
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disso, Anaxágoras postulava uma infinidade de princípios, nomeada
mente, as substâncias homeómeres e, conjuntamente, os contrários, ao 
passo que Empédocles postula apenas os chamados «elementos». A teo
ria de Anaxágoras, de que os princípios são em número infinito, foi 
provavelmente devida à sua aceitação da opinião comum dos físicos, 
de que nada nasce do não-ser. Pois esta é a razão pela qual eles usam 
a frase «todas as coisas estavam juntas», e porque o nascimento desta 
ou daquela espécie de coisas se reduz a uma mudança de qualidade, 
ao passo que, outros falam de combinação e separação. Além disso,
o facto de os contrários provirem uns dos outros levou-os à mesma 
conclusão. Um, raciocinavam eles, deve ter já existido no outro; pois, 
uma vez que tudo o que nasce deve surgir quer do que é quer do que 
não é, e que lhe é impossível surgir do que não é (neste ponto todos os 
físicos estão de acordo), eles pensavam que se seguia necessariamente 
a verdade da alternativa, nomeadamente, que as coisas nascem a partir 
de coisas que existem, i.e., de coisas já presentes, mas imperceptíveis 
para os nossos sentidos em virtude da pequenez do seu tamanho. Assim, 
afirmam eles que todas as coisas estão misturadas em tudo, porque 
viam que tudo procedia de tudo. Mas as coisas, como eles dizem, pare
cem diferentes umas das outras e recebem nomes diferentes, consoante 
a natureza da coisa que é numericamente predominante entre os inú
meros constituintes da mistura. Pois nada, afirmam eles, é pura e intei
ramente branco ou preto ou doc e ou carne ou osso, mas consideravam 
que a natureza de uma coisa é a daquilo que ela contém em maior 
quantidade.

Infelizmente, as duas únicas frases subsistentes da autoria do próprio 
Anaxágoras, que nos dão alguns indícios relativos à composição das «semen
tes», são as de 483 e 484; e destas, a última pode bem representar, não exac- 
liunente as palavras do próprio Anaxágoras, mas uma paráfrase do escoliasta 
de Cregório Nazianzeno, que é quem nos conserva o texto. Nestas circuns- 
IAnciãs, portanto, vemo-nos obrigados a invocar fontes secundárias. Mas, 
pelo menos, as nossas autoridades secundárias (uma das quais, Simplício, 
linha, certamente, diante de si o livro de Anaxágoras ou longos extractos 
ilelc) são unânimes em atribuir a Anaxágoras as opiniões expressas por 
Aristóteles em 485.

(  bem evidente, em função de 483, onde se diz que as «sementes» têm 
«liversas cores e sabores, que pelo menos alguns dos contrários, tais como 
brilhante e escuro ou doce e amargo, eram realmente ingredientes das «semen- 
Ipn»; e poucas dúvidas pode haver de que Aristóteles tem, portanto, razão,
• jlilindo atribui a Anaxágotas o argumento geral de que, visto os contrá- 
iioN «virem uns dos outros» já que, por outras palavras, uma coisa se
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torna mais quente a partir de ter estado mais fria e vice-versa — , eles esti
veram, todo o tempo, necessariamente presentes uns nos outros. Mas não 
se nos afigura ser este, como às vezes se tem pensado, o fim da questão.
484 sugere, igualmente, se bem que um tanto menos directamente, que as 
substâncias naturais estão em pé de igualdade com os contrários. Pois se o 
cabelo não pode vir do que não é cabelo, nem a carne do que não é carne,
o cabelo e a carne, precisamente como os contrários, devem também lá ter 
estado todo o tempo. Além disso, de novo esta inferência é sustentada por 
Aristóteles; pois, na última frase de 485, na lista de exemplos de coisas, cuja 
predominância determina o carácter aparente de todo um corpo, aparecem,' 
além dos contrários, o branco, o preto e o doce, as substâncias naturais, a carne 
e o osso. As «sementes» contêm, na realidade, tal como a mistura original em 
que estavam presentes, não apenas os contrários, e não só substâncias naturais, 
mas aqueles e estas conjuntamente.

É significativo que Aristóteles tivesse sido levado a comparar e con
trastar tantas vezes, como o faz em 485, Empédocles com Anaxágoras, 
Este parece ter sentido, como já se evidenciou na lista dos ingredientes 
da mistura original em 488, que Empédocles não tinha ido suficientemente 
longe. Se todas as coisas constavam unicamente dos quatro elementos, 
então, ao juntá-los em diferentes proporções para formar, digamos, a carne 
ou o osso, Empédocles não tinha, segundo o pensamento de Anaxágoras, 
logrado eliminar o nascimento de algo de novo. A  única maneira de o con
seguir era postular, em todas as coisas, a presença ab initio de tudo o que 
pudesse emergir delas. Visto não haver fim para as mudanças aparentes, 
que podiam ocorrer no mundo, deve haver, não somente na mistura original 
como um todo, mas em cada «semente» constituinte, uma «porção» não 
apenas de todos os contrários, mas também de cada uma das substâncias 

naturais. Só desse modo é que o cabelo e a carne podem vir do trigo qw  
os alimenta, sem o nascimento de alguma coisa nova.

OS CONTRÁRIOS

486 Fr. 8, Simplício in Phys. 175, 12 e 176, 29 o v  xe%(í>QiOTcu âXfo)?MV 

rà sv r ã  êvt xótyfiq) ovòè ãn oxêxonxa i nsAêxst otíre t ò  fisQfiàv <mò toíJ 
yiv%Qov ovxs xò ipvxQÒv án ò  xov •&bq/liov.

486 As coisas existentes num só mundo não estão separadas umas
das outras, nem coriadas a machado, nem o quente do frio, nem o Irio
do quente.

Conviria comparar este fragmento com as últimas frases dc 476 (a come 
çar em xái ânoxQÍvexai, «E  o espesso»), Tem-so aceitado, com froquônuiu,



que estes dois os passos, juntamente com os da secção seguinte, indicam que 
Aimxágoras considerava, na verdade, os contrários como elementos primários
■ lc uma condição superior à das substâncias naturais. Contudo, parece mais 
provável, em vista dos testemunhos em contrário, que ele considerava simples
mente os opostos como fornecedores da melhor ilustração da sua teoria 
jícral, de que «em todas as coisas há uma porção de tudo». Heraclito havia 
|A demonstrado que, de um par de contrários, um não pode existir sem o 
nutro; ao mesmo tempo que o próprio facto de serem contrários significa 
i|iie a existência de uma relação estreita entre eles, seja ela qual for, é mais 
óbvia do que no caso de substâncias tais como, por exemplo, ouro e carne. 
Por certo, um argumento particular, que se diz ter sido empregado por Ana- 
iAgoras, o paradoxo de que a neve tem realmente de ser preta *, pode bem 
nflo ser mais do que uma distorção tardia, tendente a reforçar a afirmação 
ilc que há uma «porção» de «preto» na neve. Mas, embora os contrários 
llgurem, por esta razão, indubitavelmente com muita proeminência nos 
Itugmentos, os testemunhos parecem ainda sugerir que, tal como o quente
l  o frio não podem ser separados um do outro com um machado, assim 
i/imbém a carne, o cabelo, o ouro e todas as outras substâncias naturais 
!|n igualmente inseparáveis umas das outras.

1 487 Sexto Pyrrh, I, 33 (D K  59 a 97) voov/ieva õè tp a iv o ji iv o iç  (sc. àvti- 
rí&EfiEV), wç ó ’AvaÇyôÿaç tõ> Xeuxijv eivai x i% cóva  àvruTiÔei Sn fj %iòv Hôíoq ía ri 
nemrjyóç, rò  (Sá Sõujo étrrl ftéXav, xai fj %id)V uéÀüivá èariv. (Nós opomos os 
objectos do pensamento aos dos sentidos, como Anaxágoras costumava opor à opinião 
de que a neve é branca, o argumento de que a neve é água gelada, e que a água é preta, 
donde se segue que a neve é preta).

OS COMEÇOS D A COSM O G O NIA

488 Fr. 2, Simplício in Phys. 155, 31 xa i yào ãtjç r s  x a ia í& rjg  à n oxq ívov - 

irif &nò ro v  ttoAAov ro iI  n sg téxov roç , x a i r ó  ye neQiê%ov ãnetQÓv èart r ò  

nXfjêoç.

18') Fr. 15, ibid. 179, 3 r ò  fièv  n vxvòv  x a i < r ò >  òisqòv xa i r ò  ipvxgòv xa i 

r<) C»(peQÒv êv&áÔe avv£%áQT]aev, êv&a vvv yfj, r ò  Ôè àom àv uai r ò  Õeouòv  

■■ui r ò  £r]QÒv < x a í  r ò  Z a ijjc o ò v ^  e lç r ò  Ttgóaco ro v  a lflégoç.

4W Fr. 16, ibid. 179, 8 e 155, 21 à iiò  rovrécov  cüioxQtvo/iévmv ovam /y-

i r ru yfj' êx  jxèv yào rm v ve<pe?Miv ílôcoç à jioxQ Ívera i, èx ôè r o v  flôa roç  yfj, 

íh  M  t f j i  À lihu csvfim íyvm nfu vtiò  ro v  fvy/ jov , ovro t ôè èK%v:oéov<si i.iãÂÀov 

ntlT {Ifluroç.
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488 Pois o ar e o aither separam-se da massa circundante, que é inii 
nita quanto à  quantidade.
489 O espesso e o húmido e o frio e o escuro agruparam-se no lugar 
onde agora é a  terra, ao passo que o raro e o quente e o seco e o bri
lhante se retiraram para fora, para a parte mais afastada do aither. j
490 Destas coisas, uma vez separadas, se solidificou a terra; é que I 
a água separa-se das nuvens, a terra da água, e da terra se solidificam 
as pedras, por acção do frio; e as pedras tendem a deslocar-se para fora, 
mais do que a água.

A  comparação de 490 com 140-1 mostra que o esquema das transfor
mações de Anaxágoras 1 foi corapreensivelmente tomado de Anaxímenes2, I 
embora não subscreva, como é natural, a crença de Anaxímenes num único 
princípio subjacente do ar. A  visão do próprio Anaxágoras no tocante ao 
ar e ao aither (ou fogo) 3 não é clara. Sabemos já, pelas frases iniciais do 
livro (trecho 467), que na mistura original «nenhuma das coisas era evidente 
devido à sua pequenez; pois o ar e o aither tudo dominavam». Porque 
é que, então, se o ar e o aither são já evidentes na mistura original, carecem 
de ser separados, quando se inicia a rotação? Uma só resposta especulativa 
emergirá da análise do fragmento de 489 4.

1 490 especifica, de facto, um modelo geral da mudança no cosmos tal qual 4 

(veja-se M . C. Stokes, «O n Anaxagoras», A G P  47 (1965), 229-44); mas é claramente 
baseado nos mesmos princípios que a separação cosmogónica, descrita em 489.

2 Cf. p. 374 n. 2.
3 Cf, 491 Aristóteles de caelo A 3 , 270 b 24 ’AvaÇayÓQaç ôè wnayjrrfzm 

Tã> ôvá/jart toijtco ou y.akmç ôvo/táÇei yào at&éga AvtI nvqáç, (Anaxágoras empregu 
este nome (i.e. aither) incorrectamente. É que ele fala de aither em vez de fogo),
Cf. e.g. Aristóteles Meteor. B 9 , 369 b 14 (D K  59 a 84) e 494.

4 Para uma mais ampla discussão deste difícil problema, veja-se Schofiekl,
An Essay on AnaxagorasJ170-8 (esp. n. 6 na pág. 155), 128, 131-2.

Os contrários, como já vimos, existem na forma de «porções» nas 
«sementes», sendo cada «semente» caracterizada por aquilo que contém cm 
maior quantidade. Quando, portanto, 489 nos diz que «o  espesso, o húmido,
o frio e o escuro se agruparam no lugar onde agora é a terra», isso significa 
que as «sementes», em que havia uma preponderância do espesso, do húmido, 
do frio e do escuro sobre os seus respectivos contrários, tendiam para o cen
tro da rotação. Por outras palavras, obedeciam a duas leis que Anaxágoras 
parece ter considerado como virtualmente axiomáticas, a atracção do seme < 
lhante para o semelhante e a tendência do pesado para o centro, do teve 
para a periferia de um redemoinho'. Os elementos de Empédoclcs nlo 
eram para Anaxágoras substâncias primárias, mas antes misturas de «semen 
tes» de todas as espécies 2. Nesta fase da cosmogonia pelo menos " A ■
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torra mais do que qualquer outra coisa, devido, simplesmente, à predomi
nância, nas suas «sementes» constituintes, do espesso e do resto sobre os 
MUS contrários. O aither, por outro lado, compõe-se de «sementes», que se
i iiriicterizam pelo raro, o quente e o seco. Por conseguinte, tudo o que acon- 
ln c nesta primeira fase da evolução do mundo é que as «sementes», que se
■ iiiucterizam pela mesma combinação de contrários, tendem todas para o
0 u lugar apropriado no universo.

1 492 Simplício ire Phys. 27, 11 (D K  59 A 41) xai ravrá </»jaiv 6 Oeúfpgacf- 
xoç naçaatXrjalmç rã> 'Âvttfi/tápÕQtp Xéyeiv xàv ’ Ava^ayógav êxeívoç (sc. 'Avaía- 
yágac;) ydg rprjvtv èv rfj ôtaxglaei rov ámelgov xà ovyyevfj <pégea&at ngòç ãXXtjXa, 
xai Sn fièv èv xã> navrl xgvaòç fjv, ylvecr6ai xqvoóv, 8n ôèyrj, yrjv. (Teofrasto diz que 
a teoria de Anaxágoras se assemelha à de Anaximandro; é que Anaxágoras afirma 
que, na divisão do infinito, as coisas da mesma espécie tendem a juntar-se e o que era 
ouro ou terra no todo original torna-se ouro e terra, respectivamente).

493 Dióg. L. ii, 8 (D K  59 A 1) jcai vovv fièv ò.gyj)v xivrjacvjç;' tãiv ôè 
oatjuáxcov rà  jib> (Sagéa tòv xdxco ráitov, rà  ôè xoútpa ràv ãvco ènia%éív ... Cf. 117. 
( O Espírito, afirma ele, inicia o movimento, e os corpos pesados ocupam a posição 
inferior, os corpos leves a superior ... ).

2 494 Aristóteles de caelo P  3, 302 a 28 ’Avaiayógaç ôè ’ E/meÔoxXeZ évav- 
xUoç ?.éyei tibqí rrTiv arotyeímv. <5 /tèv yàg ttvq xai rà  aiítJToiya tovtoiç (rroi%eÃá 
rptpiv eivai Tcóv ffcofiárcov xai ovyxéío&ai Tiávr’ êx tovtcov, 'AvaÇayóoaç ôè 
roém vrlov  rà yàg ófiotOfiEQfj axoixeia, Xéyw 6' olov aágxa xai ôorovv xai rãv  
roíovTcov êxa(rtov âéga ôè xai nvg fiefy/Mxa rovrcDv xai rwv ãUcov OTzegfiázcov 
ítdvrmv eivai yàg êxdregov avrôjv áogáxmv [rõiv âptotOfieQãv návtarv] -fpjgoic- 
fíévújv. ôiò xai ylyveoftai návr' íx  rovxwv rò  yàg nvg xai xòv aíftéga nQoaayoQevei 
tavró. (Sobre os elementos, Anaxágoras e Empédocles têm opiniões contrárias. 
Empêdocles sustenta que o fogo e o resto da lista são os elementos dos corpos e que 
tudo é constituído por estes; mas Anaxágoras opõe-se a isto. Afirma ele que as substân
cias homeámeres ( e.g. carne, osso, e tc.) são os elementos, ao passo que o ar ou o fogo 
são misturas destas e de todas as outras sementes; cada um deles é um agregado de 
partículas invisíveis. Po r esta razão, tudo nasce destes dois — sendo o fogo e o aither 
sinónimos em Anaxágoras).

Mas se isso assim é, então fácil é de resolver o problema suscitado pela
1 omparação do fr. 1, 467, com o fr. 2, 488. Tudo o que a frase crucial do 
li I se propõe dizer-nos, é que, recorrendo às palavras de Comford (CQ  24
l IV30), 25), «O  Aether (s ic ) e o Ar são simplesmente nomes colectivos para 
ui séries de Sementes mais quentes e mais frias (etc.), respectivamente. 
\mbas as séries existem na Mistura, e, certamente juntas, constituem toda 
■i Mistura; mas originariamente estavam completamente misturadas e eram 
' <'extensivas». D fr. 2, por outro lado, descreve como estas séries de «semen- 
len», no princípio completamente misturadas, começaram a separar-se umas
■ In-, outras, para formar duas massas distintas. Anaxágoras, fiel à sua for- 
muçtto jónica, consentiu, na verdade, que os contrários tradicionais, apesar 
ilr agorn reduzidos ao estudo tlc «porções» cm «sementes» c dc estarem,
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portanto, em pé de igualdade com as substâncias naturais, retivessem o seu 
papel tradicional na cosmogonia; e ao mesmo tempo, encontrou um lugar 
no seu sistema para os elementos de Empédocles

1 É esta uma outra ilustração do modo como a responsabilidade do Espírito 
se torna menos directa à medida que a cosmogonia avança, e é claramente a base 
da famosa crítica de Sócrates ao uso que do Espírito faz Anaxágoras, no Fêdon 

97 b e ss. Cf. especialmente 495 Platão Fêdon 98 b  7 (D K  59 A 47) ànò Ôfj &av- 
fiaarfjç êhtlâoç, <3 êraíge, <h%ófit]V tpegófiEVOç, êneiô^j tiqoíwv xal àvayiyváoHWV 

ãvÔQa tõ> /.lèv vã> ovôèv %DÚ)j,tvov ouõê rtvoç atríaç êmuruòfievov elç rd 

ôtaxoa/ietv rd  nQáy/iara, áégag 3è hw, al&égaç y.al vSara ahuóftsvov xal ãXXa noM A  

xai ãrona. (Desta maravilhosa esperança, meu amigo, logo fu i desiludido: à medida 

que prosseguia com a leitura do livro, encontrei um homem que não fazia qualquer uso 

do Espírito, nem invocava quaisquer outras causas verdadeiras para a ordenação do 

mundo, mas explicava as coisas por meio de ares e aitheres e águas e muitas outras 

absurdidades). Aristóteles faz eco desta crítica em M et. A  4, 985 a 18, bem como 
Eudemo ap. Simpl. in Phys. 327, 26 (ambos D K  59 a  47).

Assim tem início a cosmogonia de Anaxágoras; e o processo começado 
em 488 e 489 continua em 490. Primeiro o ar, que nesta fase é o oposto 
do aither, solidifica-se em nuvens; das nuvens vem a água; da água vem n 
terra; e finalmente da terra solidificam-se as pedras. Não só o semelhante 
continua a ser atraído pelo semelhante, mas também, como é evidente, u 
pressão no centro da rotação (Cf. a fHrj, «força», em 478) comprime as «semen
tes», transformando-as em corpos cada vez mais sólidos. Dos ingredientes 
das «sementes», parecem ser ainda os contrários o factor operante; as pedras 
solidificam-se a partir da terra sob a acção do frio. Mas nesta altura, os 
contrários cumpriram já a sua função principal; de ora avante o seu lugai 
será amplamente ocupado pelas substâncias, com as quais estão misturados 
nas «semertes».

A L IM E N TAÇ ÃO  E CRESCIM ENTO

496 Écio I, 3, 5 (D K  59 a 46) * AvaÇayÓQaç 'HyrjatfiovÀov ó KXaÇofiéviot 
à o y n q  r ã jv  Ô vrcov  r à ç  ó p io io p ie g e la ç  á n e tp r jv a ro .  è Ô ó x e i y à g  a v t w  â n o f m r a r o v  

s lv a i,  m ó ç  è x  r ov /íí) Õ v to ç  ô v v a r a í  t i  y ívF .a íin j, f j  q r& e ÍQ e o fta i e iç  r ò  j.n ) õv  

TQ otp fjv  y o v v  TTfio<sq>spo ã . j i l r jv  x a l  p io v o e iô f j ,  a g r o v  x a l  í íò m o , x a l  

t w ó t f ] ç  r o ê tp e r a i  f t ç lÇ  <pXhp ã p r r jg ía  a à ç S  v e v q a  â a r ã  x a l  r à  Xomà ftÓQta . 

t o v t o j v  o v v  y iy v o u é v ü iv  ó f io X o y r jT s o v  o r i  èv r f j  rg o q y fj r f j  nQoacpeQO/xévf) n á v r t t  

i a r i  T a  o v r a ,  x a l  è x  r ã v  Ô v tco v  n á v r a  a fíÇ e x a i, x a l  èv  èxrdvpj è o r l  r f j  r Qoipj) 

u ó ç ia  a l f M T o ç  y e v v r jn x à  x a l  v e vq co v  x a l  o a r é m v  x a l  r w v  ãÂÃOJV ã  tfv  A d y q i 

OeaiQYjxà [tÓ Q ia . ov y à o  d e i  T iá v r a  è n l  n ) v  m a -õ r jO iv  á v á y e tv ,  S r t  â çT O Ç  x a l  r à  

fiôcoQ r a v r a  x a r a a x e v á ^ m ,  à X K  èv  r a ó r o i ç  è a r l  Â d y q j & e a )Q tjrà  f.iÓQHi 

Cf. Simplício In Phys. 460, 12 (DK  59 a 45).
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496 Anaxágoras de Clazómenas, íilho de Hegesibulo, sustentava que 
os primeiros princípios das coisas eram as homeomerias. Pois parecia
-lhe completamente impossível que alguma coisa se originasse a partir 
do não-existente ou nele se dissolvesse. De qualquer forma, nós tomamos 
alimentos que são simples e homogéneos, tais como pão ou água, e 
com estes se alimentam os cabelos, as veias, as artérias, a carne, os ten
dões, os ossos e todas as outras partes do corpo. Sendo assim, temos que 
concordar que tudo o que existe está nos alimentos que tomamos, e 
que tudo deriva o seu crescimento das coisas que existem. Deve haver 
nesses alimertos algumas partes que produzem o sangue, outras os 
tendões, outras os ossos, etc. —  partes que só a razão pode apreender. 
Pois não há necessidade de referir à percepção dos sentidos o facto de 
o pão e a água produzirem todas estas coisas; antes, existem no pão 
e na água partes que só a razão pode apreender.

Este passo e outros semelhantes, juntamente com o fr. 10 (484), suge- 
icim que Anaxágoras estava particularmente interessado no problema da 
nutrição. Os seus princípios gerais, «uma porção de tudo em todas as coi- 
Mis», e a atracção do semelhante para o semelhante, fornecem-lhe uma 
nimples solução —  tão simples, na verdade, que ele pode bem ter chegado 
n estes princípios gerais a partir da consideração deste mesmo problema. 
Pois, embora haja certas diferenças inevitáveis de pormenor, a analogia 
entre o macrocosmos —  o mundo em que vivemos —  e o microcosmos 
»  a coisa viva individual —  é especialmente clara em Anaxágoras.

O pão e a água, como todas as outras substâncias, consistem em «semen- 
Ich» ; e cada uma destas «sementes» contém uma «porção» de tudo. 
(I verdade, certamente, que o pão não é uma substância natural, ao passo 
i|uc a água, como já vimos, é uma colecção de «sementes» de toda a espe
rte; mas se substituirmos o pão, que tanto Écio como Simplício de facto
i ttam, pelo trigo, que é uma substância natural, tal substituição não faz 
diferença ao argumento.) Quando se come o pão (ou trigo), ele divide-se, 
provavelmente, nas suas «sementes» constituintes; e visto estas serem infini- 
iiimcnte divisíveis, é de presumir que pelo menos algumas delas se hão-de 
partir, pelo processo da mastigação e digestão, em sementes ainda mais peque
nos. Como resultado disso, aquelas sementes, em que a carne predomina, 
começam, pela atracção do semelhante para o semelhante, a juntar-se à carne 
tio corpo, os cabelos juntam-se aos cabelos, etc. Mas, uma vez que não 
l>odc nunca existir uma partícula de substância pura, a carne proveniente 
tio pão, que se vai juntar à carre do corpo, tem sempre de levai' consigo 
uma «porção» de todas as outras coisas, e assim garante que a carne, como
o pHo, continue a conter uma «porção» de tudo. Entretanto, claro, aqueles 
Ingredientes do pão, que são irrelevantes para a nutrição, como o cobre, por



exemplo, ou a cortiça *, são na maior parte —  ou seja, todos excepto algumas 
«porções» que são levadas para se juntarem à carne ou ao cabelo do corpo — I 
eliminados pelos processos digestivos.

1 Os exemplos são de Comford. No comentário a este passo de Écio, escrevo 
ele (C f? 24 (1930) 20): «O  trigo alimenta a carne e os ossos; portanto, contém par 
tículas de carne e osso. Não alimenta prata ou rubis; deste modo, porque havia do 
conter partículas destes? ... Não há motivo para afirmar, neste caso, que há «umu 
porção de cada substância» no pão ou trigo ou qualquer outro alimento scmcihanti 
Uma tal afirmação seria gratuita e absurda». Mas o argumento de que a cxistênci» 
de «uma porção de tudo em todas as coisas» é absurdamente anti-económico, por 
verdadeiro que possa ser em certo sentido, ignora o facto, já anteriormente comen
tado (pp. 389 e s.), de que, pelo menos poupa esforços. Teria sido uma tarefa infin 
dável para Anaxágoras determinar o que podia e o que não podia vir das diversa« 
coisas; e é talvez característico do dogmatismo pré-socrático que, em vez de enca 
rar essa tarefa infindável, ele tivesse simplesmente afirmado, como várias vezes fo , 
segundo já  vimos, «uma porção de tudo em todas as coisas».
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H O M EO M ERIAS

Três dos passos já  citados empregaram uma ou outra das palavra* 
õfio iofieQ fj ou ófio iofiéQ eia t («homeomerias» ou «coisas com partes semo* 1 
lhantes)». Nenhum destes passos vem do próprio Anaxágoras; dois, o 485 
e o 494, provêm de Aristóteles; e o 496, para o qual se podiam achar muitos 
paralelos em Simplício e outros autores, procede de Écio. É realmente mui tu 
pouco provável que o próprio Anaxágoras tenha alguma vez usado qualquer 
dessas palavras; àquilo, a que os comentadores posteriores chamaram 
õ/LioiofiéQEuu parece ter ele chamado «sementes». Aristóteles, que foi pro« ■ 
vavelmente o primeiro a aplicar a expressão t à  ô/ioto/j,£pfj às teorias de 
Anaxágoras, parece, pelo menos, tê-la empregado numa acepção consequente, 1 
Mas em escritores posteriores, o significado preciso de qualquer dos termo* j 
é objecto de discussão.

Talvez o mais significativo dos passos de Aristóteles seja aquele no 
começo de 485, em que ele nos diz que Anaxágoras considerava como ele
mentos primários tanto os contrários como rà  ó/iotofj,EQfj, «as coisas com par 
tes semelhantes». Ora, Aristóteles usa frequentemente a expressão rd 
óijLoiofiEpfj para os seus próprios fins: rà ó/ioto/xsQfj, no sistema que lhe ó 1 
próprio, eram substâncias naturais, tais como a carne ou os ossos, os metai» I  
ou os quatro elementos, cada parte das quais era, na sua opinião, exacta> I 
mente como o todo. Afigura-se-nos pouco provável que, quando usou D I 
expressão em relação às teorias de Anaxágoras, a tivesse empregado com um 
sentido diferente. Portanto, o que 485 nos diz é que Anaxágoras consideravn 
tanto os contrários como as substâncias naturais como elementos primArio* i
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l'1 verdade que noutros passos de Aristóteles, como em 494, as substâncias 
homeómeres aparecem sozinhas como elementos primários de Anaxágoras; 
Rins isso, ao fim e ao cabo. não contradiz a afirmação mais completa con- 
llitii em 485. A  nossa própria reconstituição do sistema de Anaxágorás 
njicre que a afirmação mais completa está correcta. Pois nesse sistema 

Mlmim reconstituído, os contrários e as substâncias naturais abarcam, efec- 
llvumente juntos, «todas as coisas» de que tudo contém uma «porção». 
Mrsmo que, portanto, se dê a interpretação mais restrita, que seja possível, 
Jl expressão xà ôfioiofisQrj de Aristóteles, isso não enfraquece em nada 
miuisquer dos argumentos aduzidos nas primeiras secções deste capítulo.
I possível que Aristóteles use a expressão num sentido que o próprio Ana- 
lAjjoras não teria admitido; fossem o que fossem as substâncias naturais no 
tiilema de Anaxágoras, não eram certamente, como o eram no de Aristóteles, 
luiinogéneas: nenhuma semente se parece com qualquer outra (468). Mas 
Uno não invalida a verdade da afirmação, de que, no sistema de Anaxá- 
gnras, os elementos primários eram os contrários e as substâncias naturais
i m conjunto.

Somente em escritores que lhe sucederam, quando o termo ôfioíofiégeia 
■iiigc a par de rà ô/ioioftEQij, é que o problema se torna mais complicado.
II evidente com base, por exemplo, em Lucrécio i, 830 (D K  59 A 44), que a 
palavra Sfimofiéqmx se havia convertido, nesta altura, num termo preferido, que 
.1 .iplicava quase automaticamente às +eorias físicas de Anaxágoras; e parece

provável que muitos dos que a usaram o fizeram sem compreender o 
MU exacto significado i. Simplício, graças à sua familiaridade com o livro de 
Aniixágoras, é provavelmente o nosso guia mais seguro quanto ao seu uso 
' urrecto. Nos passos de Simplício, em que rà ô/xoio/j,eQrj ou ó/LiotofiéQeim 
d «tiram, o primeiro pode entender-se sempre no sentido em que Aristó- 
lolcs o empregou, ao passo que o segundo se pode usualmente, se não 
.i'iiipre, considerar como significando as «sementes». O facto é que, como é
■ vulente, o problema é um tanto académico. Não só parece que o próprio 
Wmxágoras nunca fez uso dessas palavras, mas também, seja qual for a 
micirpretação que se lhes dê (excepto somente a interpretação impossível de 
Iminogeneidade), não há dificuldade em as encaixar no sistema tal como foi 
reconstituído. Mas se tivermos de especular sobre qual o motivo que levou
ii que as «sementes» de Anaxágoras viessem a chamar-se âfioiofiéQStai, então
• rtplicação mais provável é que, visto cada «semente» conter uma «porção» 
de Iodas as coisas, não só cada «semente» individual, mas também todas as 
c o Iahs compostas de «sementes» hão-de conter «porções» semelhantes.

1 Écio, e.g,, não tem, evidentemente, a certeza das exactas implicações da
palavru ó/ioio/néQeta. 416 continua assim: 497 Écio i, 3, 5 (D K  59 a  46) ánó tov oJV>
ü/tmi rd fiéçr] slvcu èv rfj rgotpfj rol{ yevvfo/iévoi; óaowfime.Uií airàç èxáÀeae xol
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áQXàç rã>v ÜTtov ánerpifvaro ... ( Visto que,portanto, o alimento contém partes que sõu 
semelhantes às coisas que ele produz, chamou-lhes homeomerias e disse que elas eram 
os primeiros princípios das coisas existentes).

RESUM O DO SISTEM A F ÍSICO

Antes de prosseguirmos com a análise de certas doutrinas especiais, serít 
conveniente acrescentar algumas observações finais à reconstituição, anto« I  
riormente feita, das bases do sistema de Anaxágoras.

O problema com que Anaxágoras se deparou foi, por certo, exacta- j 
mente o mesmo com que se defrontaram os Atomistas. Ele teve de explicai 
a origem do mundo sem fazer derivar uma pluralidade de uma unidade originul 
ou admitir o nascimento ou a mudança de qualquer coisa real. Perante <> 
mesmo problema, as duas soluções dificilmente poderiam ter sido mais dife
rentes. Enquanto Anaxágoras fez da matéria, tal como da grandeza, algo 1 
infinitamente divisível, os Atomistas sustentavam que ela se compunha de 
mínimos indivisíveis; e enquanto Anaxágoras eliminou tanto o nascimento I  
como a derivação da pluralidade a partir da unidade, ao postular ab initln 
uma variedade infinita de substâncias, os Atomistas consideravam todas ai 
substâncias absolutamente homogéneas e justificavam a aparente variedade 
de fenómenos por meras diferenças de forma, tamanho, posição e disposição 
Ambas as soluções são verdadeiramente engenhosas, tanto nas suas linhas 
gerais, como nos pormenores. Mas apesar de todo o seu engenho, e n3n 
obstante as diferenças entre elas, são cada uma o resultado tanto do para
doxo eleático como do espírito inventivo dos seus respectivos autores.

DO U TRINAS ESPECIAIS

(i) Mundos inumeráveis?

498 Fr. 4, Simplício in Phys. 35, 3 (.continuação de 483) ... xal dvd jn  
novç rs ovfmayfjvai xal rà ãXka Qwa oaa y>v%r)v êxsl■ xal ro iç  ye ãvfígmTT.oiaiV 
eivai xal nóAeiç avvqjxrjfiêvaç xai étr/a xareaxsvaa/j,éva, ãansg mm tf/tiv, 
xal rjtXióv te  aòxolaiv eivai xai ashjvrjv xai tà  aXXa, ójonsQ Tiaq rj/üv, ><ttl 
rrjv yfjv avrotai ipéeiv noXká rs xal navrota, ã>v èxetvoi tà  ôvfjota avveviy- 
xáfievoi eíç rrjv oíxrjaiv xgmvrai. tavra fièv ovv fioi AéAexrat negi rfjç áno- 
xgíaioç, Sn  ovr. âv naq tf/üv fióvov &7loxçf&eír/, àAÀà xai ãÁÀrj. (Segue-se 4í>8)

499 Simplício in Phys. 157, 9 xai fiévroi eb iò v  'êveívai no/.Xá ... rjSovií/

(de 483), xai 'àv&qcótiovç ye avjXTiayfjvai ... $%e£, ènáyei 'xai ro l.
ye aviiqo'moimv ... ym>vtaC (de 498). xal Ôti fièv étéqar rivá diaxdafxr/aw
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naoà xrjv nag’ fj[úv alvírxerai, Òqlol xò ' ôoTteQ Tiao fj/uiv’ ov% Sjza£ uóvov 
«Içrj/xévov. õ rt Ôè ovôè ala^rjtrjv fièv êxeívrjV oisrm, rã> '/góvm àh ravtr)ç 
TQoYjyrjfrnjiévrjv, òrjAot xò rã>v èxslvoi xà ôvfjaxa crvveveyxá/xevoi elç Tfjv 
iitxrjaiv yoãvxa i. ov yào '  è%gwvTx> elnev, áXXà fyjM Vxai. ãXX ovôè ójç vvv 
■.ax' a/.hxç xivàç oíxrjaeiç õftíjíaç oiknjç xaxarjxáaecoç rfj non ■rj/juv. ov yàg 

rlne ' rò»1 rjÀiov xal xrjv aelrjvrjv slvai nag’ èxEivoiç &ansg xal nag fjfdv’, 
iVX 'rjfaov xal ffeÃtfvrjv, ãaneg nag’ rjfúv, d>ç ôfj negl akfaav Àéyatv. ôÀhi 
mvra fièv eíxe ovxcoç eixe ãXXcoç ê^ei, Çr/reiv ãÇiov.

498 (Temos de supor que) os homens foram formados e bem assim 
os outros animais que têm vida; e que os homens têm cidades habitadas 
e campos cultivados, precisamente como nós aqui; e um Sol e uma 
Lua, etc., precisamente como nós temos; e que a terra produz para eles 
toda a espécie de produtos, dos quais eles armazenam os melhores em 
suas casas e deles se servem. Foi isto, pois, o que eu disse sobre o pro
cesso da separação —  tal separação ter-se-ia verificado não apenas aqui, 
entre nós, mas noutros lugares também.
499 Tendo dito, contudo, «há muitas coisas... e sabores» [de 483] 
e «os homens foram formados ... têm vida», ele acrescenta «os homens 
têm ... e deles se servem» [de 498]. Que ele está a aludir a outro mundo 
além do nosso, é o que resulta claro da frase, que ele usa mais do que uma 
vez, «precisamente como nós temos». E que ele não considera essoutro 
mundo como um mundo perceptível, que precedeu este mundo no tempo, 
é claro das palavras «dos quais eles armazenam os melhores em suas casas 
e deles se servem». Pois ele não disse «serviram-se» mas «servem-se». 
Nem quer ele dizer que eles agora habitam outras regiões do mesmo 
mundo que o nosso. É que ele não disse «eles têm o Sol e a Lua, precisa
mente como nós também temos» mas «um Sol e uma Lua como nós 
temos» —  como se estivesse a falar de um Sol e uma Lua diferentes. 
Mas é discutível, se estas considerações são ou não válidas.

Muitos estudiosos têm sustentado, com base em 498, que Anaxágoras 
deve ter acreditado numa pluralidade de mundos contemporâneos. Contudo, 
nlguns dos testemunhos antigos parecem sugerir que ele acreditava num só 
inundo. Declaradamente, Écio, a certa altura (n, 4, 6, D K  59 a 65), situa 
Anaxágoras entre aqueles que sustentaram que o mundo era perecível, .suge
rindo, assim, que acreditava numa sucessão de mundos; mas Écio, como 
kc demonstrou no caso de Anaximandro (p. 123 e s.), estava confundido 
ucsle ponto, e noutro passo (n, 1, 2, D K  59 a 63), pelo contrário, coloca 
Anaxágoras entre aqueles que acreditavam num só mundo. Simplício é, 
provavelmente, a nossa testemunha mais fidedigna, visto que certamente tinha 
diante dc si a parte do livro de Anaxágoras respeitante a este assunto; e embora

87
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noutros passos do seu comentário à Física (e.g. 154, 29, D K  59 a 64) fale 
do mundo de Anaxágoras no singular, isso significa apenas que ele estava 
somente preocupado com o mundo que nós conhecemos >. 499 dá-nos a 
sua opinião meditada, e claramente reconhece a sua incerteza neste ponto. 
Talvez seja possível que, como Comford sustentava, Anaxágoras se esteja 
a referir em 498, não a outros mundos, mas a partes distantes e desconhe
cidas da superfície da nossa terra, comparáveis com as «cavidades da terra)» 
do mito do Fédon de Platão (109 A e ss.)- Mas visto, em qualquer caso, a ques
tão não ser para Anaxágoras (como o foi para os Atomistas, ver pp, 442 e s.) 
um problema que surgisse inevitavelmente dos seus primeiros princípios e, 
consequentemente, exigisse uma resposta definitiva, parece mais avisado 
seguir a orientação de Simplício em 499 e deixar a questão em aberto.

* As observações de Aristóteles acerca de Anaxágoras era, e.g., Phys. A  4, 
187 a 23 e ss., H  1, 250 b 18 e ss., embora tenham sido usadas como prova de qur 
Anaxágoras acreditava num só mundo, ou são tão genéricas, que pouca valia têm 
como provas desta questão em particular, ou então sugerem somente que, na opi- 
riào de Aristóteles, Anaxágoras considerava este mundo (independentemente dn 
existência de outros) como imperecível.

(ii) Astronomia e Meteorologia

500 Fr. 18, Pfutarco de fac. in orb. lun. 16, 929 b  ifAioç êvrl&rjoi rfj oeXtfvfi 
t ò  Xa/iTiQÓv.

501 Fr. 19, escólio BT in Iliadem 17, 547 tI qiv ôè r.aXêouev tò  êv Tfjai 

ve<péXf)oiv âvTiXáfinov tw rjXlm.

502 Hipólito R ef 1, 8, 3-10 (D K  59 a 42) rr/v ái yfjv rã> ayrjfiari 
JiXareíav eivai xai /lévetv fieté(OQOV òtà rò  /téye&oç xai Ôià rà urj eivai 
xevòv xai òià tó  tòv ãépa ío%VQÓraTov õvra (pêçsiv êno%ov(j,êvr)v rrjv yijv. 
(4 ) tcõv èjti yfjç •ôyQCõv rrjv [ièv ftáXaaoav vnáq^ai < ^ jí>  te  Tcov èv avxj] 
êdáToav, <<x>v~_> è^ar/ua&év< rcov>  r à  vnoarávTa oêroiç yeyovèvai, xai ômà 
tcõv xaraQQemávrcov noTafuov. (5) rovç Ôè noTafiovç xai ànò tcmv S/tpQW r 
Xafifláveiv Trjv ■ònóoTaoiv xai è f  vôárcov Tãv êv t f j yfj' eivai yàç amrjv xolXtjV 
xai £%etv íÍôcüq êv t oiç xoiXá>[maiv. tòv ôè NelAov avÇso&ai xaTà tò 

xaratpEQopévMV elç avTÒv vôítcov  ànò rãv êv to Iç  àvragxnxolç %iávcov. 
(6) tfXtov Òè xai aeXtfvrjv xai návTa rà ãaxQa Xí&ovç e.lvai, èfmvçovç ov/mEQi 
Xr}<pÔévTaç vnò trjç aWêqoç TiEQicpoQãç. eivai ò'  únoxárco twv ãoTQCuv ■fjXlii< 
xai aeXrjvri awfmrá uva avfiTteoicpeoóusva tf/tív àooara. (?) rrjç ôè fteofxii- 
rrjToç fvr] aiaêávF.aêai tcõv ãatqcov Òtà tó  /mxQàv eivai \xai òià] xi)v àjiáa- 
Taaiv t rjç yfjç1 ên ôè ov% o/líoIwç &eo(m tõ> rjXíco Òià tò  %(Í)Qclv ê%eiv y>vxQ<' 
TF.oav. eivai Ôè rrjv aeAtfvrjv xarcoréfm to v  i)XÍov nXr/auÓTEQOv rfftâ)v.
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(#) VTteoéxetv ôè xàv rjkiov fieyé-dei xfjv IleXonóvvrjoov. xò ôè <pã>ç xrjv crsXi']vr]v
[ii] lôiov ê%Eiv, àXXà óbiò xov rjXiov. vfjv Ôè xwv aargcov negitpoQàv vtzÒ yfjv 
ylveoftw. (9) èxXeínsiv Ôè vfjv aeXrjvrjv yfjç âvzi(pQarxoéat]ç, èvlore ôè xal 
rmv vnoxáxm xfjç oefafvrjç, ròv ôè íjkiov xaiç vov/iTjvíaiit; <reAijvnç ãvxupQax- 
Tovarjç ... (10) ... ê<pij ôè yr]ívr}v elvat xrjv aehrjvr)v êxeiv xe èv avxfj neôía xai 
fágayyaç. Cf. Dióg. L., li, 8-9 (D K  59 A 1).

500 O Sol é que dá brilho à Lua.
501 Chamamos arco-íris ao reflexo do Sol nas nuvens.
502 A  Terra (pensa ele) é de forma plana e mantém-se suspensa onde 
está, devido ao seu tamanho, porque não há vazio e porque o ar, que 
é muito forte, mantém a Terra a flutuar nele. Da humidade da terra, 
o mar veio das águas nela existentes, cuja evaporação deu origem a tudo o 
que emergiu, e dos rios que correm para ele. Os rios devem a sua ori
gem, em parte, à chuva, em parte, às águas da terra; pois a Terra é oca, 
e nas suas partes ocas contém água. O Nilo aumenta de caudal no 
Verão graças às águas que para ele correm, procedentes das neves do 
Sul. O Sol, a Lua e todos os astros são pedras incandescentes que a 
rotação do aither faz girar consigo. Por baixo dos astros encontram-se 
certos corpos, invisíveis para nós, que giram com o Sol e a Lua. Nós 
não sentimos o calor dos astros, porque eles estão muito longe da Terra; 
além disso, eles não são tão quentes como o Sol, porque ocupam uma 
região mais fria. A  Lua está por baixo do Sol e mais perto de nós. 
O Sol excede o Peleponeso em tamanho. A  Lua não tem nenhuma 
luz própria, mas recebe-a do Sol. Os astros, na sua revolução, passam por 
baixo da Terra. Os eclipses da Lua são devidos ao facto de ela ser ocul
tada pela Terra, ou às vezes pelos corpos que se encontram por baixo da 
Lua; os do Sol, à interposição da Lua, na fase de lua-nova ... Ele sus
tentava que a Lua era feita de terra e tinha planícies e ravinas.

Inserimos aqui os fragmentos de 500 e 501 principalmente para mostrar 
que Anaxágoras se preocupava, de facto, com as usuais questões astronómicas 
e meteorológicas. É do extenso passo, de que 502 constitui uma parte, que 
obtemos a maior soma das nossas informações sobre o assunto; e este mesmo 
pusso, na sua maior parte, fala por si, É evidente que a astronomia de Ana
xAgoras é muito mais racional do que a da maioria dos seus predecessores, 
rspccialmente, talvez, no tocante à opinião de que o Sol, a Lua e as estrelas 
iílo grandes pedras incandescentes, Há uma história preservada por Dió- 
uencs Laércio 1 e Plínio, segundo a qual Anaxágoras predisse a queda do 
p.iiinde meteorito que tombou em Egospótamos, em 467 a.C. (cf. p. 471). 
'.cm dúvida, este acontecimento provocou uma agitação considerável; e 
embora u sugestüo de que Anaxágoras o predisse seja absurda, pode bem
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ter contribuído para a sua crença de que os corpos celestes eram feitos de 
pedra. É, em virtude da sua solidez, como 490 já sugeriu, que eles foram 
originariamente arremessados da Terra, no centro da rotação cósmica, paru 
ocuparem as suas posições mais perto da periferia. Possivelmente, os meteo
ritos são corpos celestes que, a despeito da velocidade da revolução que 
normalmente os mantém no ar, foram atraídos de novo para a Terra pelii 
tendência habitual dos graves em se moverem para o centro da revolução,

1 503 Dióg. L. ii, 10 (D K  59 a i )  ipaal ò’ aüràv ngosuielv rijv negí Alyòt 
Tiora/Liovç yevofiévr/v tov Aí&ov Tnmaiv, ôv eItiev êx zov rjXíov neOEÍotiai. ( Dizem que 
ele predisse a queda da pedra em Egospótamos, ao afirmar que cairia do Sol). Cf. Mar 
mor Parium 57 e Plínio N .II. n, 149 (ambos em D K  59 A 11).

(iii) Biologia

504 Fr. 22, Ateneu u, 57 D rò  xaÀovfisvov ÔQViftoç yáÀa rò  èv xolç <poU 
Aevxóv.

505 Hipólito Ref. I, 8, 1 2  (D K  5 9  a 4 2 )  Çwa ôè rrjv pièv aQxrjv iil 
vyoãi yevécr&ai, pierà rama Ôè ef ãXh]?MV. Cf. Dióg. L. II, 9  ad fin. 
(D K  5 9  a  1 ) .

506 Teofrasto Hist. plant. m, 1, 4  ' Ava^ayóoai; fièv ròv àÉQa návriov 
(fáaxo.)v eyEiv anép/mm xal ram a avyxara<psQÓfieva xm tiôan yevvãv ui 
tpvrá ...

504 O que se chama «leite de pássaro» é a clara do ovo.
505 Os animais (diz ele) nasceram originariamente da humidades mas 
mais tarde uns dos outros.
506 Anaxágoras, quando diz que o ar contém as sementes de todas as 
coisas e que são estas sementes que, quando arrastadas para baixo 
com a chuva, dão origem às plantas ...

O fragmento de 504 é citado uma vez mais, simplesmente para mos
trar que Anaxágoras incluía doutrinas pormenorizadas no seu livro: o que, 
provavelmente, queria dizer é que a clara do ovo é o alimento do embrião. 
Várias teorias igualmente pormenorizadas são-lhe atribuídas por autores 
antigos, incluindo Aristóteles; mas não têm grande importância para os 
nossos objectivos. As suas duas teorias biológicas mais importantes são as 
de 505 e 506. Na sua crença, de que a vida tinha origem em «o húmido», 
seguia Anaximandro (vejam-se pp. 142 e s.), mas a noção de que ela era tra
zida para a terra com a chuva é curiosa *. Todas as coisas vivas, sem dúvida, 
desde as plantas, no fundo da escala, até ao homem, no topo 2, têm uma
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porção de Espírito (vejam-se 476 e 482). Antes de as coisas vivas nascerem,
0 Espírito estava possivelmente disperso por igual na mistura; mas desde o 
momento em que a vida surgiu, evidentemente que ele começou a localizar-se 
nus coisas vivas, de modo que há agora, segundo 482, só « algumas coisas 
rm que há também Espírito».

1 Tal noção pode ser um desenvolvimento da ideia popular, exemplificada em 
Ésquilo (veja-se 33), de que a chuva é  o sémen de Úrano, pelo qual Gaia é fertilizada.

2 507 Piutarco Quaest. phys. i, 911 d  'Qmov yàg êyyeiov rò  tpvròv eivai oi 
negl nXáxmm xaí ’AvaÇayógav xod Aijftóxoixov óiovrai. (O s  seguidores de Pla
tão, Anaxágoras e Demâcrito consideram uma planta como um animal fixado à terra) . 
Também 508 Ar. de part. animalium A 10, 687 a 7 (D K  59 a 102) ’ Avniayónaç uèv 
oSv tprjoi òiá rò  jjeEgaç Sxeiv ipnovi/uárarov eivai rmv £ríxuv ãv&Qwnov, (Anaxágoras 
diz, portanto, que é pelo facto de possuir mãos que o homem é o mais avisado dos 
seres vivos.)

(iv) Sensações

509 Fr. 21, Sexto adv. math. vit, 90 v r i  àtpavçórtjroç avrãtv (sc, tmv

ihr/hjaecov) ov ôvvavoí èafiev xqiveiv xáXrjftéç.

'10 Fr. 21 a, ibid. vu, 140 õytç yào rcov ãôtfÀatv rà (patvópeva.

511 Teofrasto de sensu 27 e ss. (D K  59 A 92) ’AvaÇayÓQaç ôs yíveaêm
uiv (sc. rà alffihjrà) roíç êvavxíotç- rò  yàq ouoiov àna&éç vjtò rov
ii/ioíov rò  yào ojioúüç üequòr teal y>v%QÒv entre âegjuaíveiv ovxe 

nhjütaÇov ovôè ôrj rò  yXvxv xal rò  ô£ò Ôi avxmv yvcoQÍÇeiv, âXXà 
rfy u h  õeouã) rò  yvxQÓv, xw <¥ ãXfivgcT> rò  nóxifiov, tw  ô’ õ£eí rò  yXvtcv
H/txò. xrjv sXXeiipiv xr/v êxáaxov návxa yàç êvv7iáQ%eiv (pr/aiv èv ...
i'lmt(Tav ô’ aiaílrjmv jj,exà Aúnrjç, õneg âv ôóÇeiev âxóXov&ov eívai rfj vizoftê-
1 n r  tiãv yào tò  àvá/jtoiov ânxó/xevov n óvov  7iagé%ei. (paveçòv Ôè xovxo xq> 

i r  xin> x qóvov  TtXrjd-Ei m l  rfj xcòv (uadrjrm v vnegfioXfj.

509 É devido à debilidade dos nossos sentidos que não somos capazes 

de distinguir a verdade.
510 As aparências são um vislumbre do obscuro.
511 Anaxágoras pensa que a percepção se obtém por obra dos con
trários, pois o semelhante não é afectado peio semelhante ... Uma 
coisa que está tão quente ou tão fria como nós nem nos aquece nem 
nos arrefece, quando se aproxima, nem podemos reconhecer o doce ou
o amargo pelos seus semelhantes; nós conhecemos, isso sim, o frio pelo 
quente, o insonso pelo salgado e o doce pelo amargo, proporcional
mente à nossa deficifinciii de cada um. Pois todas as coisas, diz ele,
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existem já em nós ... Todas as percepções são acompanhadas de dor. 
uma consequência que pareceria advir da sua hipótese; pois tudo o que 
não é semelhante produz dor pelo contacto; e a presença desta doi 
torna-se clara, tanto por uma duração demasiado longa ou por um 
excesso de sensação.

Como os demais pluralistas pós-parmenidianos, Anaxágoras tinha dc 
dar uma explicação da percepção que restabelecesse a sua validade. Estes 
três passos ocupam-se todos eles dos sentidos, mas afora isso, têm pouco em 
comum. O fragmento de 509, como nos diz Sexto, que o preservou, tratava de 
gradações imperceptíveis de cor, e o seu sentido geral parece ter sido o de que, 
apesar de os nossos sentidos nos mostrarem quais as «porções» que predomi 
nam numa coisa, eles não são adequados a revelar todas as outras «porções» que 
essa coisa deve conter. 510, por outro lado (que pode, talvez, vir de uma 
discussão mais de epistemologia que de percepção), sugere que, a partir do que 
somos capazes de ver, podemos também imaginar o que não podemos ver
511 contém somente os excertos mais importantes de um relato pormenorizado 
das teorias da percepção de Anaxágoras. Estas poucas frases bastam para 
mostrar que, também neste campo, Anaxágoras regista um avanço sobre a 
maioria dos seus predecessores. A  teoria, que apresenta, pode ter sido 
desenvolvida em oposição consciente à de Empédocles, que acreditava nn 
percepção do semelhante pelo semelhante (\eja-se 393); mas a noção, de 
que a percepção do dissemelhante pelo dissemelhante é, por assim dizei, 
uma dor imperceptível, é original e subtil.



C APÍTULO  XIII 

ARQUELAU DE ATENAS

DATA E VIDA
512 Diógenes Laércio 11, 16 (D K  60 a  1) ’Ag%áÀaoç ’Afhjvaloç fj MiÀrj- 
aioç, naxqòç ’AnoXXoò&Qov, mç ôé tiveç, MUkovoç, tnafhjrfjç ’ AvaÇayó- 
QOVf òiòáay.aXoç Uoingárovç' ofiroç ttmòtoç êx vrjç ’Icovíaç rfjv tpvaixfjv 
t),iXoao(pínv fierfjyoeyev ’ArhjvaÇs, xal ixXfjfh] tpwtxóç, tioqò xal êXtjÇev èv 
nvrm fj yvoixrj <piXoao<pía, ZcoxQárovç rf/v fjíhxfjv eiaayayôvroç. êoixev Ôè 
xal ovtoç âipaur&at rf/ç fjfhxfjç. xal yàq negl vójucov netpiXoaóqrrjxe xal xaíxõv 
m l Ôixaícov.

512 Arquelau de Atenas ou de Mileto, filho de Apolodoro ou, segundo 
referem alguns, de Mídon, foi discípulo de Anaxágoras e professor de 
Sócrates; foi ele quem primeiro transferiu a filosofia física da Jótiia 
para Atenas, e foi chamado físico. Além disso, a filosofia física termi
nou com ele devido à introdução da ética de Sócrates. Arquelau parece 
ter também abordado questões éticas, pois filosofou igualmente sobre 
as leis, a bondade e a justiça.

A data precisa de Arquelau é incerta, Diógenes por certo que se enganou 
ao dizer que Arquelau trouxe pela primeira vez a especulação física para 
Atenas; essa glória pertence provavelmente a Anaxágoras. De igual 
inodo, a afirmação de que a filosofia física terminou com ele é muito 
duvidosa 1; mesmo Leucipo, para não falar de Demóciito, foi provavelmente 
posterior a Arquelau. Mas a tradição de que Arquelau foi um discípulo de 
Anaxágoras e professor de Sócrates está bem comprovada para que seja 
posta em dúvida2, e dá-nos, pelo menos, uma data aproximada. A  sua 
importância reside, principalmente, nestas distintas associações; em compa-
i tição quer com o seu mestre quer com o seu discípulo, a contribuição que 
directamente deu para a filosofiu é muito pequena. Mas tem um certo interesse,
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na medida em que indica as dificuldades que todos, excepto os maiores dos 
físicos posteriores, encontraram na busca de uma cosmologia originai

1 Esta afirmação não é, sem dúvida, mais do que um simples exemplo da 
tendência dominante em organizar a história em «Idades». Sócrates introduz a «Idadr 
da Ética», portanto a «Idade da Filosofia Física» tem de parar abruptamente.

2 Veja-se 514 e também 513 Dióg. L. n, 23 "Iam ôê â Xloç (ver p. 419 segundii 
n. 1) xai v é o v  õvxa (sc, StüXQÓrriç) elç Sáfiov cvv 'A  QxeJ-ám (hr.oórjiiijoat. ( íon dr 
Quios diz que, m  sua juventude, Sócrates partiu com Arquelau para Samos). Cf, tam 
bém Porfírio fflst. phil. fr. 12 Nauck 2 (D K  60 a 3).

C O SM O LO G IA  E ZO O G O NIA

514 Simplício in Phys. 27, 23 xai ’AgxéXaoç ó ’Aftrjvcãoç, 5> xai Ecoxgáxy
avyyeyovévai cpaalv ’AvatjayÓQov yevofiévco jiad-r)xfj, sv fièv vfj yevéan 
rov xóa/xov xai ro lç ãXXoiç nsiQãxaí xi cpégetv lòiov, ràç ôè rdí
avràç ánoòíÔoiaiv ãansfj ’ AvaÇayógaç. ovroi /xèv o‘6v ànsÍQOvç r ã  TiXrjftii 
xai âvofioyEveiç ràç ãgxàç Xéyovat, ràç ó/uoio/ÃeQetaç nêévreç àfr/á; ...

515 Hipóíito Ref. I, 9, I ’AçxéXaoç rò  fièv yévoç ’Aíhjvaíaç, viòç òi 
’ AttoXXoôcóqov. üvxoç êtptj rt)v ftíÇiv rfjç vXtjç ôfj,o(a>ç ’AvaÇayóga ràç xt 
àçxàç maavrcoç. ovroç ôè r ã  vã> èvv7iáQ%eiv n  evêécaç /üy/ia. (2) elmi 
<<5’>  àoyijv rfjç xivfjctECOÇ < r ò >  ánoxgíveaftai àüi ãXXrjXmv rò ^eq/xov xai t<) 
foyqáv, xai rò jxív DeouÒv xtvda&ai, rò  ôè yv/oáv rjOEueiv. rrjxófievov 
ôè rò  õôojq elç fiêaov qeÍv, èv ã) xai xaraxaiófievov àêqa yívea&ai xai yfjv, 
u>v tò  fièv ãvoD fpé.oea&ai, rò  Ôè ikpíoracfíku xárco. (3) rrjv [ièv ovv yfjv 
rjQEfieív xai ysvécr&ai òià ravra, xeia&ai á’ ir /j,éacp ovôèv fiégoç ovcyav, cíi( 
elnelv, rov navróç. < x ò v  Ô* àèqa xuareív rav n a vròç>  [Roeper, Dielt;l 
êxôeôojuévov èx rfjç JivQcóoecoç, â<p' ov jtQturov ânoxaiofiévov rqv rcõv àoxéfxor 
slvai cpvaiv, cov fiéyiarov fjièv rjXiov, ôevr eqov ôè OEXrfvrjv, rcõv ôè ãXXcov rd 
jj.èv iXárrm  rà ôè fiEÍt,a>. (4)  èmxXiflrjvai ôè ròv ovgavóv cprjai xai nvxm, 
ròv rjXiov êjii rfjç yfjç notfjaat <põ)ç xai róv re àéqa noifjaai ôiayavfj xai rijv 
yfjv Çrjoáv. Xlfivrjv yàp eivai rò tcqwtov, ãre xvxX(p (xèv ovaav vfr/Xtfv, uêaa>■ 
(3íí xoíXriv. (njfieíov òè, tpéQEi rfjç xoiXórrjroç ô n  ã fjXioç ov% ã/M âvaréXXn 
re xai ôverat nãaiv, õneq eôei ov/ifiaíveiv eitísq fjv ô/ua/.i]. (5 ) üteqí ôè ÇiÍm v  

cprjaív, õ n  tteq/ l u u v ojiévrjç rfjç yfjç rò j T / x ò x o v  èv r ã  xárco ftéget, Snov rd 
ésofiòv xai rò yivxQÒv èfiíoyero ãvecpalvero rá  re ãXXa Çãa TtoXXà xai <>l 
ãv§Qomoi, ãnavra ri)v avrfjv Ôíairav êxovra èx rfjç IXvoç rge(pó/j,£va (fjv Ai 
ôXíyoxQÓvia), Soteqov <5s avroíç rj è$ âXXrjXcov yévecnç avvéarr). (6) xtil 
ôtexgíêrjaav ãvl}Qomot ânò rcõv ãXXcov xai tfyejuóvaç xai vá/.iovç xai T^Mlí 
xai tzÓXsiç xai rà ãXXa awéúxrjaav. vovv ôè Xéyei nãaw èfitfréea&ai C4,(>l- 
ó/ioúoç. xQ/rja&ai yàg êxaarov m i rwv Çácov iw  r<7>, rò  uèv pQaôvréQaiÇ, Tf) 
áá raxvré(m>ç.
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514 Arquelau de Atenas, discípulo de Anaxagoras, com quem se diz 

que Sócrates se associou, tenta introduzir algo de original, e de seu, 
na cosmogonia e noutros assuntos, mas ainda conserva os mesmos 

primeiros princípios de Anaxagoras. Ambos sustentam que os primeiros 

princípios são em número infinito e diferentes em espécie, e postulam 

as homeomerias como princípios...

515 Arquelau era, por nascimento, um ateniense, filho de Apotodoro. 
Ele acreditava numa mistura material como a de Anaxágoras, e os seus 
primeiros princípios foram os mesmos; mas sustentava que desde o 

princípio havia uma certa mistura imanente no Espírito. A  origem do 
movimento foi a mútua separação do quente e do frio, o primeiro dos 

quais se move e o segundo fica parado l. Quando a água está lique
feita corre para o centro, e lá arde e se transforma em ar e terra, destes, 
o primeiro é levado para cima, ao passo que a terra ocupa uma 
posição em baixo. Assim, por estas razões, a terra nasceu, e permanece 
imóvel no centro, sem constituir uma fracção apreciável de todo o universo. 
<0 ar> produzido pela conflagração <tem poder sobre o universo> e da 
sua combustão original surge a substância dos corpos celestes. Destes,
0 Sol é o maior, a Lua o segundo, e dos restantes alguns são mais peque
nos, outros maiores. Diz ele que os céus estão inclinados, sendo por isso 
que o Sol deu luz à Terra, fez o ar transparente e a Terra seca. Pois, 
originariamente, esta era um pântano, muito alta nos bordos e côncava no 
meio. Ele apresenta como prova da concavidade da Terra o facto de o
Sol não nascer nem se pôr ao mesmo tempo para todos os homens, como 
inevitavelmente aconteceria, se fosse plana. Sobre os animais, ele sus
tenta que, quando a Terra estava originariamente a aquecer na região 
mais baixa, onde o quente e o frio estavam misturados, começaram a 
aparecer muitos animais, incluindo os homens, todos com a mesma espé
cie de vida e todos extraindo o seu sustento do limo. Estes viviam pouco 
tempo; mas mais tarde, começaram a nascer uns dos outros. Os homens 
distinguiram-se dos animais, e estabeleceram governantes, leis, ofícios, 
cidades, etc. O Espírito, diz ele, é, de igual modo, inato em todos os 
iinimais; pois cada um dos animais, tal como o homem, faz uso do 
1'spírito, se bem que alguns mais rapidamente que outros.

1 Cf. o único fragmento, que sobrevive, de Arquelau, ap. Plut. de prim. 
Mg- 21 954f :  t) ytvxQÓvr); ôeo/tóç ícniv («a  frialdade é o elo»).

Pareceria, destes passos, que evidentemente derivam, em última análise, 
ili‘ Teofrasto que Arquelau aceitou o sistema de Anaxágoras, mas em 
ttilMierosoM pontos, uns fundamentais, outros superficiais, introduziu-lhe as
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suas próprias modificações ou correcções. São as seguintes as características 
mais interessantes da cosmologia por e!e revista:

(1) O Espirito. Enquanto que o Espírito, no sistema de Anaxágoras. 
tinha estado «misturado com o nada» e tinha obtido o seu poder a partir da 
sua pureza (veja-se 476), em Arquelau, parece estar privado dessa pureza 
(515, § 1) 2 e com ela, talvez, do seu poder criador.

(2) A substância primária. Embora alguns dos antigos autores sugi
ram que Arquelau fez do ar a substância primária (e um deles, Epifânio, di/ 
mesmo que ele escolheu a terra), poucas são as dúvidas de que 514 e 51 í 
preservam a tradição mais fidedigna e que ele começou, como Anaxágoras. 
com «sementes» ou «homeomerias». Contudo, enquanto Anaxágoras 
tinha feito o Espírito iniciar o movimento e, assim, causar a separação do 
«espesso, do húmido, do frio e do escuro» do «raro, do quente e do seco» 
(veja-se 489), Arquelau parece (se bem que as provas sejam controversas: 
cf. DK 60 a  10 e 18) fazer da separação, aparentemente automática, entre o 
quente e o frio, a causa do movimento (515, § 2). Com isso, ele exagera 
a tendência de Anaxágoras, à qual Platão objectava tão vigorosamentr 
(veja-se p. 394 n.), em delegar a responsabilidade do Espírito nos contrários

(3) As quatro massas do mundo. O método pelo qual Arquelau faz 
nascer as quatro massas do mundo a partir dos contrários é um tanto 
obscuro e muito peculiar. A água parece ter-se «fundido» ou «liquefeito» 
a partir do «frio» na sua interacção com «o quente» (o que sugere, talvez, 
que o «frio» era concebido como gelo), e quando, nessa altura, correu paru
o centro, foi «queimada», de novo na sua interacção com «o quente», p a r a  
formar a terra e o ar. A mobilidade do «quente» (i.e. fogo) e a imobilidade 
do «frio» (i.e. talvez gelo, que produz primeiro água e depois não só a te r r a  
estacionária mas também o ar fluido 3), e a reacção entre eles, parece cons 
tituir uma característica essencial e, tanto quanto podemos julgar, origi 
nal da cosmogonia de Arquelau 4. Não há motivo aparente para esta revisão 
das teorias de Anaxágoras, excepto, talvez, o desejo de dar aos «elementos» 
de Empédocles uma maior proeminência.

(4) A zoogonia. A  zoogonia de Arquelau parece representar um afas
tamento da de Anaxágoras, na qual as sementes eram levadas para a terra 
juntamente com a chuva (veja-se 506), e uma aproximação à zoogonia di- 
Anaximandro, eir que «as coisas vivas surgiram do elemento húmido, à medida 
que ele se evaporava por acção do Sol» ^veja-se 136).

1 Dióg. L . v, 42 coloca, entre os escritos de Teofrasto, TTeçá t&v ’AQyj/.dúv n 
(«1 livro  sobre as teorias de Arquelau»): cf. pp. xv  e s.

2 A  importante frase de 512, § 1, está, contudo, expressa de unia manelm 
tão curiosa, se é xealrnente este o seu significado, que Zeller sugeriu a liçflo t íJ> viji 
avvvndgxeiv.

3 Cf. 516 Dióg. L, li, 17 (D K  60 a  I) Tt/mífinviv yn/ai r<) Mwq tfjir) rm*
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freQ/iov, xa&ò fièv eiç zò <xáza> ôià t ò >  nvgwôeç owíaraxcu, noisiv yfjv xa&ò ôè 
negiQQEl, àéqa yevvãv, (Ele sustenta gue a água se liquefaz por acção do quente; 
e na medida em que se junta e desce para a região mais baixa devido ao elemento ígneo, 
forma a terra; na medida em que corre à volta, cria o ar.) O suplemento de Diels, ou 
algo muito semelhante, parece essencial.

4 Esta teoria é desenvolvida no de victu hipocrático, um tratado ecléctico, 
muito superficial e com laivos de filosofia, escrito, provavelmente, pelos fins do 
século quarto a.C,

( ONCLUSÂO

Em geral, é difícil resistir à conclusão de que Arquelau foi um pensa
dor de segunda ciasse, motivado pelo desejo de rever o sistema de Anaxá- 
Itoras com a inclusão do maior número possível de doutrinas dos seus pre
decessores mais eminentes. A  Anaximandro foi buscar, além das teorias 
biológicas, o primado do quente e do frio; a Anaxímenes, segundo parece, 
.1 doutrina da condensação e rarefacção do ar (veja-se 140)J; de Empédocles 
parece ter recebido os quatro «elementos»; e de Anaxágoras herdou, com 
uma série de modificações de pormenor, tais como o relativo à forma da 
Irrra (515, § 4), quase todo o resto. Não é de surpreender que a síntese 
resultante careça de grande interesse ou importância2.

1 Cf. 517 Écio í, 3, 6 (D K  60 a  7) ’Açxéfaoç ... àéga SíieiQOV (sc. ànyjjv 
Ètprj eivai), xai zfjv jceqI avzòv TivxvúzrjTa xai fiávataiv. zoihcov ôè rò fièv elvat ;ivç 
rà A’ iJSwo. (Arquelau . . .  [sustentava que o primeiro principio era] o ar infinito, com a 
sua condensação e rarefacção, a primeira das quais era água, a última fogo.)

2 Se se conhecesse mais das doutrinas éticas de Arquelau, ter-se-ia, tal
vez, de rever esta apreciação. Quase tudo o que nos dizem delas está resumido na 
seguinte frase, que vem pouco depois de 512: 518 Diógenes Laércio n, 16 (D K  60 a  1) 
xai zó ôíxcuov eivai xai rà aloxQÓv ov tpvoeij àÀÁá vá/trn. ([Ele sustentava que] o 
bem e o mal existem só por convenção, não por natureza.) Esta é, certamente, a conhe
cida opinião sofística, que pode bem ter sido atribuída a Arquelau (talvez, como 
Zeller sugeriu, por eie ter dito alguma coisa no sentido de que os homens não tinham, 
a principio, nera leis nem moral, e só as tinham alcançado com o decorrer dos tempos 
(cf. 515, § 6)), numa tentativa errada de atribuir ao professor de Sócrates um mínimo 
decente de ensinamentos éticos.



CAPÍTU LO  XIV  

MELISSO DE SAMOS

D ATA E V ID A

5X9 Plutarco Péricles 26 (D K  30 a 3) nXevaavzoç yàg avrov (sc. IIsQixXéovç) 
MéXiaaoç; ó ’Ifiayévovç, éw)g tpiXóaocpoç axgáTqyôív ró rs  zrjç Sáfiov, xaza- 
(pgov/jaaç zrjç SÀiydztjToç tojv vbüjv fj zrjç áneigíaç rã>v ozgazrjycõv, êneiae 
rovç noXíxaç èm&é&ai xoiç ’A&r/vaíoiQ. xai yevo/iévqç fidx^ç vixrfaavzeç
oi Eáfuoi xai noXXoòç jièv avzwv ãvôçaç êXóvzsç noXXàç ôè vavç òiarpêst- 
gavzsç êxçãvzo zfj êaXáocrr) xai Ttagerfôevto zwv âvayxakov ngòç zòv nó).e- 
jxov ôaa pirj tiqÓxeqov el%ov. vrtò ôè zov MeXíaaov xal IJegixXéa tprjalv avzòv 
’ AgooxoxéXrjÇ rjzzrj&fjvai vnnjia^oíívra nQÓZEQov,

520 Plutarco Temístocles 2 (D K  30 a 3) xaízoi Zzrjai[ipQozoç ’Avu- 
iayngov ze Ôiaxovaai zòv OefuozoxXéa (prjai xai negi MêXtaaov o7iovòáaai 
zòv cpvaixóv, ovx sv zãv %góvcov ánzó/j.evoç. ITf.qlxXbi yág, ôç noXv vEdózegoç 
rjv 0êfitaroxXéovç, MéXiaaoç fièv âvzeozgazrjyei noXiogxovvzi Za [iíovçf 
' AvaÇayógaç ôè crvvÔiézgipe.

519 Com efeito, quando Péricles se fez ao mar, Melisso, filho de Itágenes, 
um filósofo que detinha, por essa altura, o comando de Samos, por des
prezo pelo pequeno número de barcos dos Atenienses ou pela inexpe
riência dos seus comandantes, convenceu os Sâmios a lançarem o 
ataque. Travou-se, então, um combate, de que os Sâmios saíram ven
cedores. Fizeram um número tão elevado de prisioneiros e destruíram 
tantos navios, que se tornaram senhores do mar e destinaram, à conti- 
nuaçao da guerra, uma determinada quantidade de provisões, como até 
então não haviam possuído. O próprio Péricles, no dizer de Aristó
teles 1, havia sido também derrotado por Melisso numa anterior batalha 
naval.
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520 Contudo, Estesimbroto afirma que Temístocles ouviu as lições de 
Anaxágoras e se entusiasmou com o físico Melisso. Neste ponto, a sua 
interpretação da cronologia é deficiente, já que Péricles era muito mais 
jovem que Temístocles e foi contra Péricles, durante o seu assédio aos 
Sâmios, que Melisso comandou as tropas, sendo com ele que Anaxá
goras teve um trato frequente.

1 I.e. na Constituição dos Sâmios, obra hoje perdida.

O passo 519 fornece-nos a nossa única informação sólida sobre a vida 
e data de Melisso, A  batalha, em que derrotou a frota ateniense, foi tra
vada em 441 a.C., e foi, provavelmente, poi essa razão que Apolodoro fixou
o seu floru it na octogésima quarta Olimpíada, i.e. entre 444-441 (Dióg. L. IX, 
24, DK  30 a 1). É de crer, portanto, que Melisso não fosse mais novo que 
Anaxágoras (nascido em 500 a.C.); e é possível que Estesimbroto tivesse 
alguma prova em apoio da sua história sobre as relações de Temístocles 
com os dois filósofos Sendo assim, Melisso deve ter alcançado uma certa 
reputação pelos meados da década de 460, data em que é costume situar n 
morte de Temístocles.

1 Assim e.g. Gomine, A Histórical Commentary on Thucydides i  (Oxford, 1945), 
37 n. 1 (mas aponta a falta de credibilidade de Estesimbroto, um sofista e panfletário 
dos finais do século quinto, ibid. 37-8). Plutarco tem, indubitavelmente, razão, sc, 
em 520, quer dizer que Temístocles não podia ter sido aluno tanto de Anaxágornn 
como de Melisso, numa idade juvenil. Mas a despeito das dificuldades quer da cr» 
nologia de Anaxágoras (pp. 372 e s., supra), quer da de Temístocles (cf. Gomine ml 
Tuc. r, 138, 4), seria uma temeridade pôr de parte a possibilidade de Temístocles tci 
conhecido Anaxágoras e de se ter interessado pela sua filosofia. E  é possível que oit 
se tenha relacionado com Melisso durante os seus últimos anos em Magnésia, nu 
costa da Jónia.

O  L IV R O  DE M ELISSO

521 Simplício in Phys. 70, 16 (D K  30 a  4) ó MéAiaooç xni rijv èmyyti- 
(f/rjv oflrcoç ênoir/aaro rov avyygáfíjuaroç IIe q í cpvoecoç fj jcegl rov õvroi

522 Simplício de caelo 557, 10 (D K  30 a  4) xal el IJegi tpvaecoç fj nt t‘i 
tmí ovroç èjiéytjaipt MéXiaaoç, ôrjXov (ín  xi)v cpvaiv èvó/uÇsv eivai rò  flv,

521 Melisso deu, de facto, o seguinte título ao seu tratado: Da Natu 
reza ou sobre O que Existe.
522 E se Melisso empregou o título Da Natureza ou sobre O que Extelt, 
é porque pensou, evidentemente, que a natureza é o quo existe.
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É evidente que os fragmentos subsistentes de Melisso (cf. 466), todos 
eles preservados por Simplício, provêm de um só livro. O titulo referido 
cm 521 e 522 não é provavelmente o do seu autor i, como é habitual.

Não há dúvida que Melisso escreveu depois de Parménides, de quem 
se diz ter sido discípulo (Dióg. L. ix, 24, D K  30 a 1) e a cujo nome anda 
nssociada a sua filosofia desde Platão (Teet. 180 d) e Aristóteles (e.g. Phys.
186 a 6, de caelo 298 b 14) em diante. Gostaríamos bem de saber, se o seu 
livro foi escrito e posto em circulação antes ou depois dos dos Pré-Socráticos, 
seus contemporâneos. Como se verá mais adiante, talvez haja indícios 
em 537 de ele ter lido tanto Anaxágoras como Empédocles; diz-se, por 
outro lado, num testemunho, que Leucipo foi discípulo de Melisso (Tzetzes 
Chil. ii, 980, D K  67 a  5), e a versão geral de Aristóteles sobre a motivação 
do atomismo (545, infra) confirma, certamente, a ideia de ele ter sofrido a 
influência de Melisso, pelo menos tanto quanto a de Zenão 2.

1 Tem-se, por vezes, sugerido que Górgias deu ao seu próprio livro o título 
Da Natureza, ou sobre O que Não Existe, por paródia ao de Melisso. Mas a 
prática de dar títulos a obras em prosa parece ter começado apenas na época sofística 
(veja-se e.g. E- Schmalzriedt, IJegi pvor.rnç: zur Frühgeschichle der Buchtitel IMunich, 
1970]), deste modo, o máximo que nos é possível conjecturar com alguma segurança 
é que Górgias conheceu o livro de Melisso pelo título referido em 521 e 522, Cf. 
p. 102 n. 1.

2  A  estatura de Melisso como filósofo tem sido frequentemente considerada 
de longe inferior à de Parménides ou de Zenão, desde que Aristóteles classificou o seu 
pensamento de «grosseiro» (Phys. A 2 ,186 a 8-10) e «um tanto carecido de refinamento» 
(M et. A  5, 986 b 25-7). Mas ultimamente tem sido vigorosamente defendida por 
Reale (op. cit. em a nota 1, infra) e Barnes, The Presocratic Philosophers.

A DliDUÇÃO DE M ELISSO

Paráfrases da argumentação do livro de Melisso foram-nos preservadas 
ptlo tratado pseudo-aristotélico Sobre Melisso, Xenófanes e Górgias (974 a 1
i Ni., DK  30 A  5) e por Simplício (in Phys. 103, 13 e ss., D K  vol. i pp. 268-70),
• lli«; curiosamente apresenta a versão esquemática do que ele considera a 
idirii do próprio Melisso, se bem que, umas páginas adiante, cite fragmentos 
iiiilfinticos do que Melisso de facto escreveu sobre os mesmos temas. Tais 
pnráfrases indicam que a argumentação se desenrolava principalmente atra- 
vòk de uma dedução rigorosa das consequências em assumir simplesmente
• l"0 iilgo existe1. Este facto é confirmado pelos fragmentos autênticos que 
imwNufmos.

1 O autor de M .X .G .  considera ser esta uma suposição não provada: 523 
[ArUtôtoloN] M . X. G. 974 a 2-3, 975 a .14-5 (DK. 30 a  5) ’Aíôwv eivai<prjoiv eí r i  lariv, 
rln*Q )i>) iv iixsaQ ut ygvátríhii /ttjtiiiv ix  ftrjósrtíç ... uAAtí yày xoO f t iv  eíwií t i  d>t Bvzoç
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uai xa/iévov ôutÂéyerai. (Afirma ele que, se alga existe, é eterno, visto ser impossível 
para o que quer que seja nascer do nada ... Pois ele fala de algo que existe, como é o 
caso, e f o i dado por suposto.) A  paráfrase de Simplício, por outro lado, apresenta 
Melisso a argumentar em seu favor: 524 Simplício in Phys. 103, 18 (D K  1 pág. 268) 
si fir.v (tfjòèv èotl, tif.qÍ Tovjov Ti ãv Aéyoiro <hç õvroç r ivóç; ei ôi Tt èativ, tjxoi 
yivófiF.vóv êorcv fj àei õv. ( Se nada existe, que se poderia dizer disso —  como se fosse 
algo ? Mas se é alguma coisa, ou è algo que nasce ou que existe sempre.) A  seguir 
vem uma versão esquemática do raciocínio conservado em 525. Alguns estu
diosos (e.g. Burnet, EGP, 321 n. 5; G. Reale, Melisso (Florença, 1970), 34-6, 368-9) 
fazem da primeira frase de 524 o primeiro fragmento verdadeiro de Melisso. Mas 
deveríamos antes supor que M . X. G. se aproxima mais do original neste ponto, como 
se pode observar em outros passos.

(i) Não gerado e indestrutível

525 Fr. 1, Simplício in Phys. 162, 24 àei rjv ô n  r]v xal àei êarai. el 
yò,t_} êyéveto, àvayxaláv èan nqlv yevêaêcu elvat perjôév ei roívvv jxrjôèv tfv, 
ovòafià âv yévoiro ovòèv èx /irjÔevóç.

525 Sempre era o que era e sempre há-de ser. Pois se se gerou, neces
sário é que nada fosse antes de se ter gerado. Ora, se nada era, de modo 
algum podia o que quer que fosse nascer do nada.

Tal como Parménides, Melisso começa a sua dedução das propriedades 
consequentes da existência com uma demonstração de que, se algo existe, 
não pode ter nascido. Do mesmo modo que Parménides, argumenta que
o nascer requer uma não-existência prévia, e que nada podia nascer do que 
não existe. E permite-nos, também, construir uma prova isomóriica contra 
a destruição. Parménides, contudo, havia obscuramente concluído que 0 
que é nunca foi nem será, mas existe num eterno presente. Melisso rejeiln 
firmemente esta conclusão: admite os tempos «era» e «será», e atribui ao 
que é uma existência eterna mais facilmente inteligível.

(ii) Extensão ilimitada

526 Fr. 2, Simplício in Phys. 29, 22 e 109, 20 õre roívvv ovx èyévero, 
êffn ôé, àei rjv xai àei êarat, xal àqyr)v ovx eyj:i ovôè reÃevrijv, dM ' 
SsieiQÓv èanv. et uèv yàg èyévero, àqyijv âv elycv (rjqÇaro yào ãv rto ri 
ytvófievov) xal reXevrrjv (êreXcvrrjae yàq ãv nore yivófievovy õre ôè firfrt 
ijqijaro ysryte. êreXevrrjaev, âeí rs  fjv xal àei sarat <  xai >  ovx ê%ei àqyj)v o iÒ i 
reXevrrjv ov yàq âel elvat àvvorúv, S n  fir) Ttãv êan.

527 Fr. 3, ibid. 109, 3t à?.k’ majieg êanv áel, ovro) xai rò fiéysftof 
âjteiqov áei yqij etvau.
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528 Fr, 4, ibid. 110, 3 ág^tjv te xal tf.Xoç e%ov otiÔèv otíTe âíôiov ovre 
fineioáv êuTiv.

526 Visto, pois, não ter sido gerado, mas é, sempre foi e sempre 
há-de ser, e não tem princípio nem fim, mas é ilimitado. É que, se tivesse 
nascido, leria tido um começo (pois teria, em determinada altura, come
çado a existir) e um fim (pois teria, em determinada altura, deixado de 
existir). Mas como não teve começo nem fim, sempre foi e sempre 
há-de ser e não tem princípio nem fim; pois o que não é todo não pode 
ser sempre.
527 Mas, assim como é sempre, assim também deve ser sempre ili
mitado em grandeza.
528 Nada do que tem começo e fim é eterno ou ilimitado.

Meljsso chega agora à conclusão, de que, por não ter princípio nem fim,
0 que é é ilimitado em extensão espacial e bem assim eterno. É claro que ele 
pretende, uma vez mais, partir das premissas de Parménides para uma con-
1 lusão que redondamente contradiz as da Verdade: a linguagem obscura de 
Parménides sobre os limites é posta de parte, em prol da tese da extensão 
mlinita. Infelizmente, o argumento do próprio Melisso em 526 é, em si 
mesmo, tortuoso e confuso. É certo que alguns estudiosos têm pensado que 
ole só pretendia argumentar neste passo em defesa da extensão temporal 
ilimitada. Mas âíÔiov e àel são os vocábulos que ele emprega para exprimir
i tsa ideia (527 e 528), e 526 é, no seu todo, um raciocínio demasiado compli-
i iido para visar uma conclusão já simples e adequadamente discutida em 525.

Segundo se nos afigura, Melisso assume que, se uma coisa tivesse de 
niiscer, haveria uma parte dela a ser a primeira no tempo e que é (por isso)
ii pequena porção dela a ser a primeira na posição espacial (e.g. o seu bordo 
frootal); e uma outra parte que vem a ser a última no tempo e que é a por- 
vtlo dela na última posição (e.g. o seu bordo posterior). A  sua argumen- 
lução consiste, portanto, em que, visto o que é não poder começar ou acabar 
tlc existir, não pode ter tais primeiras e últimas partes —  e, consequentemente, 
ò ilimitado em extensão. Aristóteles ficou profundamente abalado perante 
.1 má lógica deste raciocínio 1 (cf. também Soph. elen. 5, 167 b 13; 6, 168 b 35; 
28, 181 a 27):

*i2‘) Aristóteles Física A  3, 186 a 10 o tt /jièv ovv naqakoyí^eTai MéXia- 
Hat, àrjXov oU tcu  yà o  EÍh)(pèvai, ei tò  yevófievov f%ei àgxrjv &7iav, thi xai 
irl fFt'1 yevópevov oi)x eira m l t o v t o  ã ron ov, t ò  navròç elvm  àüyjjv —  
í o0 nQáyfiaroç xal /jlÍ) to õ  %qóvov, xal yevéaeax; /nij t fjç ânXfjç uX/.à xal 
liXXouóiJftnç, uiajTFit ttüx Aâffóac ytyvo/ihy; /ieraf)oXf]Ç,

III
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529 É evidente que o raciocínio de Melisso é falacioso. É que pensti 
ele poder assumir que, se tudo o que nasceu tem um princípio, o que não 
nasceu não o tem. E. depois, também é absurda a suposição de que tudo 
tem um começo —  a coisa e não [precisamente] o tempo, e o nascer, 
não [precisamente] o nascer inqualificado, mas também a alteração: 
como se a mudança não pudesse ocorrer ao mesmo tempo.

1 Tem-se suposto, por vezes, que Melisso apresentou, também, uma argu
mentação mais plausível em defesa da extensão ilimitada: 530 Aristóteles de gtn , 
et corr. A 8, 325 a 13 (D K  30 A 8) íx  fièv ouv x o v t ü iv  r w v  À ó y o jv  vjtegpávtEç t i)y 
aMh/oiv xal mtgiâdvreç avvr/v á>ç rm Áóyt» ôéov àxoXov&eiv êv xai áxívr\xov rò nfív 
eivai (paoi uai fiaibiqov êvtor tò  yào jiégaç jiSQwveiv âv nQÒç rò  xevóv. ( A partir deste» 
argumentos, pois —  deixando de parte o que dizem os sentidos e ignorando-os, com ba.it 
no facto de que se deve seguir o raciocínio —  concluem eles que o universo é uno e 
imóvel; e alguns há que acrescentam que é ilimitado, já  que o seu limite o limitaria em 
relação ao vazio.) Mas nem M . X. G. nem a paráfrase de Simplício registam eslii 
prova, que não é fácil de reconciliar com 531. O que é provável é que se não traic 
das palavras autênticas de Melisso, mas de algo urdido por Aristóteles a partir do 
materiais desse filósofo.

(iii) Uno

531 Fr, 6, Simplício de caelo 557, 16 ei yàtj <anetQ ov> etr], ev eirj <íf 
ei yò.o ôvo eirj, ovx âv òvvaxxo (bzeiQa eivai, ãX?’ r.%ot âv neíoaxa tiqqç ãkhjhi,

531 Pois se fosse <infinito>, seria uno; é que se fosse dois, os dois 
não poderiam ser infinitos, mas limitar-se-iam mutuamente.

A  táctica de Melisso, neste fragmento, opõe-se à por ele empregmlu 
em 525 e 526-8, ao extrair uma conclusão parmenidiana (monismo) de umu 
premissa (a extensão ilimitada) que Parménides rejeitou (apesar de, cerlii- 
mente, a extensão ilimitada ser em si mesma derivada de uma rejeição par
menidiana da geração),

O fragmento de 531 exprime o que de mais influente havia nas propo
sições de Melisso. É natural que se interprete Parménides como estando 
comprometido com a ideia de que, se alguma coisa existe, então só pode 
haver uma coisa. Contudo, não apresentou uma prova ou exposição dessii 
ideia (veja-se supra, p, 261) e é certo que não fez dela a sua preocupaçílo 
central. Assim, quando Platão e Aristóteles dão o monismo como tese prin
cipal dos Eleatas (e.g. 327, 330 supra, Phys. 184 b 25 c ss., 186 a 4 c ss.), 
devem estar a ler Parménides pelos olhos de Melisso,
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(iv) Homogéneo

m  f Aristóteles] M . X. G. 974 a 12-14 (D K  30 a 5) êv ôè õv Spioiov eivai 
nAvTtf si yàg âvó/toiov, TiXeíco ovza ovx ãv szt êv eivai, ãXXà noXXá.

532 Sendo uno, é semelhante em todos os aspectos; pois se fosse dife
rente, sendo plural, já não seria uno mas muitos.

Perderam-se as palavras com que o próprio Melisso inferia a homogenei
dade a partir da unicidade (o fragmento de 533 ad. init. confirma que ele fez 
ensa inferência). Não restam dúvidas de que, neste ponto, ele se inspirou 
nos versos de Parménides de 297, se bem que tenha introduzido uma variante
i uracterística, ao inferir a premissa de Parménides da conclusão a que este 
mesmo chegara.

(v) Imutável

S33 Fr. 7, Simplício in Phys. 111, 18 (1) ovrmç ovv âíòtóv êozt xal a.nzt- 
i <í>v  xal êv xal õfiotov nãv. (2) xal ovt’ âv ânóXXvot n  1 ovrs [léiÇov yívoiro 
uítre fjtsraKoOfièoixo oure ã/.yei ofíze ávtãxar ei yág zi xaôxoiv Tiáayui, ovx 
âv êzt êv etij. ei yàg ézmotovrat, âváyxr] zò êòv fii} ójxolov elvat, âX/.à ànóX- 
Áwr&ai zò TtQÓaÕEV êóv, zò Õè ovx èòv ylvea&ai. et zoívvv rpf/i /itfj fivgioiç 
iieaiv ézegolov yívoiro, ôXelzai nãv êv zã> navxl ypóvqj. (3) âXX ovôè 
ftrTaxoofirj&fjva ávvaxóv 6 yàg xóaptoç o ngóo&ev êòv ovx ôaióXXvza ovze 
il /it) êòv yívezai. Sze àè nrjze ngooyíveTai jurjÔèv /rr/re ànóXhnat /i/jze éreçotov- 
r at, mõç ãv uExax o afirq & eírj zi xcõv êóvzcov; et fièv yág zt èyívexo êx egoiov, rjàt] 
Av xal fiexaxoa/j/rj&eírj. (4) ovôè âXyer ov yàg ãv nãv eh] àXyéov ov yàg 
/Iv ôvvatzo âel slvat xçfjfta ãXysov ovôè ê%et ’iorjv Õvva/Mv zcõ vyisl' ovÔ’ âv 
iifiolov efoj, el ãXyéor ânoyivojuévov yág x e v  ãv àXyèot rj ngoayivo/iévov 
xoiix ãv êxt ófiotov eb]. (5) ovÔ’ ãv xò vyièç ãXyíjoai ôúvaixo• ànò yàg âv 
fíXoivo [xò •ôyièç xal] xò èóv, zò òè ovx êòv yévoixo. (6) xal negl xov âvtão&ai 
iÍivtòç Xóyoç zã> àXyéovrt.

1 ãnoXXvoi n  Covottí! ânókoito Simplício F, ánóXXoiro E.

533 Assim, pois, ele é eterno e ilimitado e uno e todo semelhante. 
E nada poderá perder, nem tornar-se maior, nem reordenar-se, nem 
sente dor ou angústia; pois, se qualquer destas coisas o afectasse, dei
xaria de ser uno. É que, se se altera, força é que o que é não fosse 
semelhante, mas o que era antes pereça e o que é não chegue a ser. 
Com efeito, s c  c h c g u s s c  u  tornar-se diferente num só cabelo por um
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período de dez mil anos, pereceria inteiramente na totalidade do tempo. 
Nem tão-pouco lhe é possível ser reordenado. É que a ordem (kosmos), 
que antes existia, não perece, nem nasce uma ordem que não existe. 
E visto nada ser acrescentado ou destruído ou alterado, como é que 
poderia ser reordenada uma coisa que é? Pois, se se tornasse diferente 
em qualquer aspecto, seria reordenada por este meio. Nem sequei 
sente dor, já que não seria inteira, se tivesse dores, porquanto um;i 
coisa que sofre de dores não podia ser sempre; nem tem um poder igual 
ao do que tem saúde; nem seria semelhante, se tivesse dores, pois tê-las-ia 
em consequência de perder ou de lhe ser acrescentada alguma coisa, 
e não mais seria semelhante. Nem o que é saudável podia ter dores, 
pois, nesse caso, o que é pereceria e o que não é havia de nascer. 
E o mesmo argumento se aplica tanto à angústia como ao sofrimento.

Este longo fragmento está recheado de interessantes argumentos. 
Alguns deles são orientados para considerações sobre a homogeneidade; 
outros apoiam-se no argumento fundamental de 525 contra a geração e des 
truição; outros, por seu lado, introduzem linhas de pensamento inteiramente 
novas, como, por exemplo, quando se faz a observação de que o que sofre 
de dores não tem o mesmo poder do que é saudável. Este exemplo é er igmíi 
tico, e pertence, certamente, a uma sequência de raciocínio pouco compreen
dida. Que motivo teria levado Melisso a empenhar-se tanto em negar que 
o que é esteja sujeito a dores e aflições? Será que tem em mente algum alvo 
filosófico especial, que os seus primeiros leitores teriam reconhecido como 
uma doutrina bem conhecida, mas que nós desconhecemos? São as sua-, 
negativas a contrapartida de uma crença positiva (muito provavelmente 
derivada de Xenófanes) na divindade da realidade? Talvez se trate antes do 
facto de Melisso ter querido realçar a perfeição do que é em termos que 
evidenciariam, do modo mais eficaz e incisivo, a diferença existente entre cio 
e os seres animados em que os mortais geralmente acreditam e que crêcm 
eles mesmos ser. Os seus argumentos podem, consequentemente, ter-se 
inspirado em Xenófanes (166-9), mas a sua intenção não terá sido a de qin 
consideremos a realidade como senciente ou inteligente (confronte-sr 
com 170-2).

(vi) Imóvel

534 Fr. 7, Simplício in Phys. 112, 6 1 (7) o v ò è  x e v b ó v  è a j i v  o v ô é v  r<) 

y à o  x B v e ò v  o v ô é v  s a r i v  o v x  â v  o v v  e trj r ó  y s  f i7 ]ô é v . o v ò è  x i v r i r a r  •ô jiox ttiQ flon t 

y à g  o v h  è % e i n v ô a / t f j ,  « / / «  n X è o iv  è a x ív .  ei u h  y à g  x e v e ò v  v ,  v 7 it : y M Q H  fli' 

e lç  r ò  k e v ó v '  x e v o v  ô è  wfj è ó v r o ç  o v x  l% et, ã w fl vno'/rt)(>éj<7P.t, (8 ) T tv x v ò v  A i  

y.ai á ç c u ò v  o v x  â v  d r j,  t ò  y à o  d ç a tò v  o i x  á p v r r rò v  jtM io v  r lv iu  ó a n le iK  n j i
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nvxvfb, áÁA fjórj rò ãgaióv ye xevswteqov yíverut rov tivxvov. (9) xqújiv Òè 
nwvrjv XQf] nonfjaaai^ai rov nXéco xai rov /íi)  TiXêco' el juèv ovv %coqei t i fj etaÔé- 
Xexai, ov nXémv el Òè (irjre %o>qeZ fxrjre doòéyerm, jzXécov. (10) ãváyxtj roívvv 
nXécov eivai, eI kevòv iir/ êanv. ei roívvv nXéayv êarív, ov xtveírai.

534 E nada disso está vazio, pois o que está vazio é nada. Ora, o que 
é nada não podia realmente existir. Nem se move, pois não se pode de 
modo algum deslocar, mas está cheio. E que se houvesse uma tal coisa 
assim vazia, havia de se deslocar para o que está vazio; mas como não 
existe tal coisa assim vazia, não tem para onde se deslocar. (O denso 
e o raro não podem existir, porque o que é raro não pode estar tão 
cheio como o que é denso, mas o que é raro torna-se, por isso mesmo, 
mais vazio do que é denso). Este é o critério para distinguir o que está 
cheio do que não está: se algo se desloca ou se acomoda, não está cheio; 
mas se se não desloca nem se acomoda, está cheio. Portanto, força é que 
esteja cheio, se não está vazio. Ora, se está cheio, não se move.

1 Siroplício considera o fragmento de 534 uma continuação de 533; contudo, 
introduz um tópico não prometido na introdução a 533, sendo, por isso, correcto 
fazer de 534 uma secção separada da argumentação, quer se tenha ou não perdido 
alguma questão intermédia.

O argumento de 534 constitui o feito mais importante de Melisso. 
Nestas linhas não só melhora extraordinariamente as obscuras observações 
il<- Parménides sobre a mudança e o movimento (298), como ainda cria 1 
uma das noções clássicas do pensamento físico grego: o vazio é a pré-condição 
do movimento. Esta noção, juntamente com a ideia (possivelmente também 
invenção de Melisso) de que o vazio é nada2, viria a ser retomada por 
l.eucipo como um dos fundamentos do seu sistema físico. Melisso acre
ditou, sem dúvida, ser inconvertível a sua afirmação de que o que é nada 
nflo existe, mas os Atomistas estavam preparados para avançar com a tese 
p a r a d o x a l de que o que é não existe mais do que o que não é (555), trans- 
lininando assim a refutação da possibilidade do movimento, contida em 534, 
mim efeito positivo inexperado.

! A  menos que a prioridade devesse ser atribuída ao obscuro Xuto: 535 Aris
tóteles Phys. A 9, 216 b 22 sieri òè nveç o l òià rov /iavov xai Ttvxvov olovrai tpavsQÒv 
t lm i Sn  tem xevóv. eí fièv yàg /urj éori ftavòv xai nvxvóv, ovôi awiévai xai niÃeíaâai 
iilóv re. ei ôè rovro jii) eit), fj õkajç xívr)Oiç ovx laxai fj xvfmvsl rò Skov, waneg &prj 
S qC&oç. (Alguns pensam que a existência da raridade e da densidade mostra que há 
um vazio. Se a raridade e a densidade não existem, dizem eles, as coisas não podem nem 
contrair-se nem serem comprimidas. Mas se isto se não verificasse, não haveria absolu
tamente movimento, nem o universo aumentaria de volume como o mar, segundo as pala
vras de Xuto), liste Xuto, denominado dc pitiigórico por Simpllcio (ad. luc.. in Phys.
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683, 24), pode ser o Xuto, pai de íon de Quios (Harpocrácio, s.v. Veov, D K  36 A 1; 

cf. p. 227, supra). Se assim é, Xuto é uma figura dos começos do século quinto 
(a Suda, s.v. ”/cuv XXoç, D K  36 a  3, atribui à primeira tragédia de íon a data da octo
gésima segunda Olimpíada, i.e. 452-449 a.C.). É  tentador ver nas suas especulações 
acerca do aumento de volume do universo uma resposta a Parménides: se a realidade 
é finita e está cheia, então, mesmo que não possa haver movimento propriamente dito 
(i.e. não possa haver mudança de posição tanto dentro dos limites ou através deles),
o que é pode ainda expandir-se e fazer pressão sobre os seus limites. Melisso não st 
encontra, certamente, sujeito a esta curiosa linha de objecções.

2 É provável, contudo, que Anaxágoras já houvesse feito a distinção entre o 
conceito de vazio e o de ar (cf. 470, supra), e que Empédocles tivesse empregado a 
palavra xéveov, «vazio», uma vez mais provavelmente, antes de Melisso, de modo 
a implicar o reconhecimento da distinção: 536 Empédocles fr. 13, Écio I, 18, 2 
ovôé r i  tov  navTÒç x e v s ò v  nêtet ovôè nsQiooóv. (N em  qualquer parte do todo está 
vazia nem tão-pouco cheia em demasia).

REFUTAÇÃO DO SENSO COMUM
537 Fr. 8, Simplício de cado 558, 21 [léy iotov uèv ovv crr/fieiov ovroç <> 
Xóyoç, Sn ílv jióvov èo tiv  àtàg xal ráòs arj/nsta. el yàg 7/v noXXá, rotavia 
y_m) avrà elvat, olóv neg êyá <prjf.u to  êv etvai. ei yàg êati yfj xal iíôwg xal (h)n 
xal nvQ xal oíôrjgoç xal ygvaóç, xal tò  fièv Çwov tò  ôè teftvrjxóç, xal fièXav 
xal Xevxàv xal tà  ãXXa Soa (paolv oi ãv&Qcoitoi eivai áXrjêfj, d  &>) xavta êart, 
xal rj/j,Eiç óg&coç âg&fiev xal àxovofiev, eivai yjri] êm otov to iovtov olóv neg 
tò  7iQü)tov sdo£ev rjfúv, xal piij fiEtamnreiv firjôè yíveaOai eteqoiov, àXXà 
áel eivai êm otov olóv nég èonv. vvv ò é  (pafiev õ q õ -o j ç  ôoãv xal ãxoveiv xal 
ovviévar òoxéí ôè rjfúv tó  te  fieQftòv yw%QÒv yíveadai xal tò  ipvygòv fieg/uò v 
xal tò  oxAr]çòv fmX-&axòv xal tò  /jaXúaxòv oxXr/gòv m l tò  'Çmov àir.oiJvfjaxav 
xal êx /J.r>i Çcõvtoç yíveo&cu, xal tavru návta êregotovo&ai, xal 8 t i  f/v t r  
xal 8 vvv ovôèv ójuolov elvat, àXK 8 te  oíôr]QOÇ oxXrjgòç êwv tw òaxtvXq) 
xu.TaToíftmd-ai ô/novgéwv [Bergk Diels; ó/jtov gémv mss.], xal %gvoòç xal 
Xl&oç xal ãXXo 8 t i  lo%vgòv ôoxel elvat nãv, 1 è£ vâaróç te  yfj xal Xv&oç yíveftai, 
ov toívvv tavxa ãXXrjXoiç ófioXoyeT. <pa/névoiç yàg eivai noXXà xal âíôia xal 
eiÒT] te  xal layiv cyovta, návta êtegoiovo&ai rjfilv ôoxel xal [xexanínteiv ix  
tov  éxáotote áowuévov, ôfjXov toívvv, 8t i  ovx ôg&ãç êcogã>[tev ovôè èxelva 
noXXà ôpDojç òoxel eivar ov yàg ãv fierémnTEV, ei ãXrf&fj ■Pjv àXX’ rjv olóv 
neg êÔóxei êxaarov toiovtov. tov  yàg èóvtoç âXrj&ivov xgslaaov ovôèv. i]v 
Ôè fifxaTrêat], rò  f i h  êòv àncítXeto, tò  ôè ovx iòv yéyovev. oíítcoç ovv, et noXkà 
Eirj, roiavra yor/ elvat, olóv neg tò  êv.

* Seguem-se, nos mss., as palavras ãars ovftfblvet ónãv urjrt. rà tivjn 
y ivtóaxELv, transpostas para depois de y ív e a & a i  por Karsten, mas correctamenle 
suprimidas por Barnes, por considerá-las um» glosu. The Presocratlc Phlbsophtrs i, 
340 n. 3.
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537 Este argumento é, pois, a maior prova de que só existe o uno; 
mas também o comprova o seguinte. Se houvesse uma pluralidade, as 
coisas teriam de ser da mesma espécie da que eu afirmo ser a do uno. 
É que se existe terra e água, e ar e fogo, e ferro e ouro, e se um ser está 
vivo e outro morto, e se umas coisas são negras e brancas e existem real
mente todas quantas os homens afirmam que existem —  se isto assim é, 
e se a nossa vista e ouvido não nos enganam, força é que cada uma 
destas coisas seja tal como nós antes declarámos, e não podem mudar-se 
ou alterar-se, mas cada uma deve ser sempre precisamente como é. 
Mas, na realidade, nós dizemos que vemos e ouvimos e compreendemos 
correctamente, e além disso acreditamos que o que está quente arrefece, 
e o que está frio aquece; que o que é duro amolece, e o que é mole endu
rece; que o que vive morre, e que as coisas nascem do que não tem vida; 
e que todas as coisas se transformam, e que o que elas eram e o que agora 
são não têm entre si qualquer semelhança. Acreditamos que o ferro, que é 
duro, se desgasta com o simples contacto dos dedos, e o mesmo se passa 
com o ouro e a pedra e tudo o que supomos ser resistente; e que a terra 
e as rochas são feitas de água. Ora estas coisas não concordam umas 
com as outras. Dissemos nós que havia muitas coisas que eram eternas 
e que tinham formas e robustez que lhes eram próprias, e contudo ima
ginamos que todas elas sofrem alterações e que a cada instante se trans
formam do que vemos. E evidente, pois, que, no fim de contas, não 
vemos bem, nem temos razão, quando acreditamos que todas estas 
coisas são muitas. Não se transformariam, se fossem reais, mas cada 
coisa seria precisamente o que nós acreditamos que é, já que nada é 
mais forte do que a verdadeira realidade, Mas se se transformou, o 
que é pereceu e o que não é nasceu. Assim, pois, se houvesse uma plu
ralidade, as coisas teriam de ser precisamente da mesma natureza do uno.

Este habilidoso ataque contra a validade dos sentidos é claramente diri
gido contra as assunções básicas de todos os homens no que toca à realidade, 
precisamente como Parménides e Zenão dirigiram as suas críticas contra as 
opiniões dos mortais em geral*. A  estratégia do raciocínio é simples mas 
engenhosa: se os homens acreditam que as coisas que Melisso particulariza 
no seu catálogo são reais, isso deve-se ao facto de eles confiarem na fidedigni- 
ilude dos seus sentidos; mas, se aceitam também o argumento de 533, de 
que nada do que é real se pode alterar, caem, nesse caso, em contradição, 
já que os nossos sentidos nos levam a acreditar que as coisas do referido 
catálogo se transformam. Por consequência, o fragmento de 533 obriga - 
nos a abandonar a assunção inicial, de que os nossos sentidos são dignos de fé. 
Deste modo, não temos razão em acreditar numa pluralidade do tipo que os 
nossos scnlidoN nos revelam. Sc houvesse uma pluralidade, os seus mem
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bros teriam de ser exactamente a espécie de coisas que Melisso afirma ser o 
uno —  imutáveis, não-geradas e indestrutíveis. Esta conclusão, projectada 
por Melisso como uma reductio ad absurdum da crença na pluralidade das 
coisas, foi aceita pelos Atomistas, que a converteram numa outra tese funda
mental do sen sistema.

1 Não obstante, o catálogo de Melisso talvez revele um conhecimento da 
obra de Empédocles (segundo parece, ele está a par da lista canónica dos quatro ele
mentos, que, provavelmente, se deve a Empédocles) e acima de tudo da. obra de Ana- 
xágoras (na sua enumeração de substâncias e contrários (cf. 485) e na escolha que fez 
do negro e do branco de Anaxágoras (cf, 487)).

O INCO RPÓ REO

538 Simplício in Phys. 109, 34 e 87, 6 õti. yàg Amhjxaxov r.lrai pov/.mat 
tò òv, èôrjXcoaev elnátv (fr. 9) sl /uèv ovv ehy òel avrà êv eivar êv ô’ êòv ôel 
avrò acó/ia /ifj ê%eiv. eí ôè eyot ná%oç, e%oi ãv fiógia, xal ovxéri êv el/q.

538 Que ele pretende que o que existe é incorpóreo, é o que eviden
ciou ao afirmar [fr. 9] «Pois se fosse, deve ser uno; e sendo uno, não deve 
ter corpo. Mas se tivesse solidez, deveria ter partes e já não seria uno.»

O trecho 538 é profundamente enigmático. Simplício cita-o para 
mostrar que Melisso acreditava que a realidade era incorpórea. Mas 
é bem claro que esta prova não fazia parte da dedução de 525 e ss. (prova 
que é desconhecida de M . X. G. e não aparece na paráfrase de Simplício); 
e é natural que se interprete 524 como uma atribuição de solidez à realidade, 
quando afirma que o que é está cheio e, por consequência, não pode admitir 
movimento do que quer que seja para o seu interior ou para fora dele. Ten
tador é, portanto, supor ou que 538 não é de modo algum um texto genuíno 
de Melisso 1 ou qne pertence à parte polémica do livro de Melisso já antes 
representada pelo fragmento de 537. É possível que, no seguimento de 537, 
Melisso prosseguisse com a argumentação de que cada membro das cate
gorias de pluralidade, em que os homens geralmente acreditam, deve ser 
uno —  mas, por consequência (vd. 538), incorpóreo, o que é contrário à 
crença vulgar 2. Contudo, neste caso, é difícil ver como a sua reductio não 
prejudica igualmente a concepção que tinha da realidade como una, ainda 
que cheia numa extensão infinita.

1 É possível que Simplício esteja a usar como fonte uma selecção dc texto* 
eleáticos (daí a sua confusão no tocante à importância da paráfrase do 103.13 e ss.) 
e que tenha sido induzido em erro por ela, no ntilbuir a Mcliwo um fragmento dc
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Zenão: note-se o emprego que este faz do termo nd^oç,, «solides» ou «espessura», 
em 316; e observe-se, também, quão claramente o trecho 538 poderia fornecer um 
argumento necessário ao primeiro membro de 316.

2 Simplício pode bem ter-se confundido no respeitante ao sentido da obser
vação de Melisso, tal como aconteceu no caso da observação de Zenão, discutida 
em 330-1.

CONCLUSÃO

Meüsso não foi um metafísico de grande originalidade, como Parmé- 
nides, nem um brilhante expoente de paradoxos, como Zenão. Foi, contudo, 
inventivo na sua argumentação, e a dedução que fez das propriedades da 
realidade é, em regra, muito mais clara que a de Parménides. Foi à sua ver- 
mIo da doutrina dos Eleatas que os Atomistas principalmente responderam 
c que deu forma à apresentação que dela fizeram Platão e Aristóteles.



C A P ÍT U L O  XV

OS ATOMISTAS: 
LEUCIPO DE MILETO E DEMÓCRITO DE ABDERA

RESPECTIVOS CONTRIBUTOS E DATAS

539 Simplício in Phys. 28, 4 (— Teofrasto Phys. op. fr. 8) Aevximzoç 
òè ã ’EXeárrjç rj MiXrjOtoi (àjMpoTBQCOQ yàg Xéyexai tisqí a ixov), xomnvqan ; 
IJag/ievíôrj rrjç quXooofpíaç, ov rfjv avxijv èfSáôurs IJaQ/Átvíòrj xai Be.vo(pávei 
Ttsol Twv ovrcov ôôóVf áXX’ cb; ôoxel trjv êvavríav.

540 Diógenes Laércio X, 13 rovrov (sc. ’EnlxovQov) ’ AnoXXóÒojgoç èv Xgo- 
vixolç Navaifiávovç àxovaaí tprjai xai Iloaçupávovç' avròç ôè ov (prjaiv, àXX’ 
êavrov êv ri) ngòç EvgvXoyov êmaroXfj. âXX’ ovôè Aevxmnóv nva yeysvrja- 
&aí (f/Yjúí (piXóaocpov ovre avròç ovre ''Eguagyoç, ov evioí <paat (xa 1 ’ Ano  
Xóôwgoç o ’EmtíovQetoç) ôiÒáaxaXov Arj/uoxghov yeyevrja&ai.

541 Cícero Acadêmica priora n, 37, 118 Leucippus plenum et inane; 
Democritus huic in hoc similis, uberior in ceteris.

542 Diogenes Laércio ix, 34 Arj/jtóxgiroç ’Hy^aiargárov, o i ôè ’A&rjvo- 
xqírov, rivèç AauaaiTinov, ’AfiÔrjgírrjç '!), á>ç evtot, MiXrjdioç. ...varegov ôè 
AEvxínnw  nnnéflrÚE xai ’Avagayógç xará nvaç, ereaiv ãv avrov v tá reoo ; 
rerragáxovra  ... (41) yéyovs ôè rolç yoóvoiç, á ;  avróç rprjaiv èv rã> MixgÕ) 
òtaxóafia), véoç xarà Tiosapvrrjv ’AvaÇayógav, ereaiv avrov vscóregoç ts rra - 
gáxovra, avvrstáyftai ôé tprjai ròv M ixoòv Ôiáxocfxov èreatv vaxegov rfjc 
'I/.íov âXwoecúç Totáxovra xai ènraxoaíoiç. yeyóvot ò’ ãv, d>ç iièv ’AnoXXó- 
ôcogoç êv Xgovtxolç, xarà rrjv ôyôorjxoarfjv ôXv/xniáôa (460-457 a.c.), á>ç 
ôè OgaavXoç, êv rw êmygacpopéva) Tà ngò rrjç ãvayvcúoscoç rcõv Arjpoxgírov 
jíi°í).kov, xarà rò  rg írov êroç rfjç êfíôóurjç xai êpòofirjxoarfiç ôXvumáòo; 
(470/69), êviavrã), qTtjcrí, ngecrpvregoç wv Zcuxgárovç,
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539 Leucipo de Eleía ou de Mileto (ambas as versões são correntes) 
tinha-se associado à filosofia de Parménides, mas na interpretação que 
deu da realidade não trilhou o mesmo caminho de Parménides e Xenó- 
fanes, mas, segundo parece, o caminho oposto.
540 Apolodoro diz, nas Crónicas, que Epicuro foi instruído por 
Nausífanes e Praxífanes; mas o próprio Epicuro nega este facto, 
quando declara, na carta a Euríloco, que foi um autodidacta. Tanto 
ele como Hemarco sustentam que nunca houve um filósofo de nome 
Leucipo, que alguns (entre os quais se inclui o epicurista Apolodoro) 
dizem ter sido mestre de Demócrito.
541 Leucipo postulou os átomos e o vazio, e neste caso Demó
crito assemelhava-se a ele, embora noutros aspectos fosse mais pro
dutivo.
542 Demócrito, filho de Hegesístrato (ou, segundo outras versões, de 
Atenócrito ou Damasipo) era natural de Abdera ou, como dizem alguns, 
de Mileto ... Mais tarde, encontrou-se com Leucipo e, segundo alguns, 
também com Anaxágoras, em relação ao qual era mais novo uns qua
renta anos ... Conforme ele próprio diz no Pequeno Sistema do Mundo, 
era um jovem na velhice de Anaxágoras, pois era quarenta anos mais novo 
Diz ete que o Pequeno Sistema do Mundo foi composto 730 anos após 
a tomada de Tróia. Demócrito teria nascido, segundo declara Apo
lodoro nas Crónicas, na octogésima Olimpíada; segundo Trasilo, no 
seu livro intitulado Introdução à leitura das obras de Demócrito, n<> 
terceiro ano da septuagésima sétima, sendo (conforme as suas próprias 
palavras) um ano mais velho do que Sócrates.

Era geralmente aceite que Leucipo desenvolveu a sua teoria dos áto
mos em resposta à refutação eleática: assim Aristóteles em 545, infra 
Fontes posteriores consideraram-no mesmo um Eleata; segundo Diógenes 
Laércio ix, 30 (DK. 67 a 1), Leucipo foi discípulo de Zenão. É este uni 
dado em que não precisamos de acreditar: além de Aristóteles o não suge 
rir, é do tipo de afirmação que podia facilmente ser da autoria de Sócion 
ou de qualquer outro escritor de sucessões, Mileto é dado como alternative 
do seu lugar de nascimento; as razões a priori deste facto não são assim 
tão poderosas, embora ele tenha, evidentemente, reavivado algumas teoria*, 
astronómicas dos Milésios; é possível, por conseguinte, que tal dado seja verda 
deiro. Possível é também que ele tenha visitado Eleia, mas as doutrinas eleática» 
eram conhecidas em Atenas, e Melisso, contra quem Leucipo talvez tenlia, 
principalmente, reagido (cf. pp. 420 e ss., 431 e ss.), era da Jónia. Seja como 
for, era singularmente pouco o que se conhecia acerca de Leucipo, c em 54(1 
até mesmo a sua existência parece ter sido negada por Epicuro c Herman <i 
Epicuro, porém, está preocupado cm provar u suit própria originalidade;
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Uurnet {E G P , 330 n. 2) sugeriu que tudo o que Epicuro disse foi algo como 
AevHtTmov ovò’ ei yéyovev ólòa, pretendendo com isso dizer «Eu não con
sidero Leucipo digno de discussão». Por outro lado, é possível que a ênfase 
sc encontrasse na palavra <pi/.áoo(pov: não houve nenhum filósofo Leucipo 

(i.e. Leucipo não era um filósofo).
Ao contrário de Leucipo, Demócrito foi alvo de um grande número 

de anedotas, contadas por antigos escritores (vd. e.g. Dióg. L. ix, 34 e ss., 
DK 68 a 1; selecções dessas anedotas na segunda n. 1 da p. 429). Contudo, 
continua a ser para nós uma figura pouco mais que obscura, já que tais his
tórias são meras ficções, O único facto de que podemos ter a certeza, é que 
clc era oriundo de Abdera, a cidade do seu contemporâneo mais idoso, 
1’rotágoras, e que, efectivamente, se relacionou com Leucipo.

É claro, com base em 545, que Aristóteles considerava Leucipo como 
inventor do atomismo, o que é aceite também por Teofrasto (na continua- 
çflo de 539, Simplício in Phys. 28, 7 e ss.). Muito mais difícil de avaliar é
0 contributo de Demócrito para a teoria. Nas referências que a ela faz, 
Aristóteles escreve, em regra, apenas a respeito de «Leucipo e Demócrito» e, 
quando passos doxográficos tardios se referem só a um dos filósofos, é geral
mente inseguro concluir que a doutrina em questão seja especificamente 
sua *. Não obstante, temos provas de que Demócrito estava particular
mente preocupado com a base epistemológica do atomismo; e não há dúvida 
de que foi ele o responsável por ter elaborado muitas das suas pormeno- 
n/.adas aplicações, como, por exemplo, no tocante à teoria da percepção, que 
1'cofrasto apresenta como sendo dele, sem sequer mencionar Leucipo (de sensu 
•19 e ss., D K  68 a 135). Por outro lado, como dá a entender Cícero (541), 
Demócrito escreveu sobre uma vasta gama de assuntos, que provavelmente 
l.cucipo não havia abordado (cf, pp. 428-29, infra), revelando-se assim, 
|icia variedade dos seus interesses, um autor típico da época sofística.

J A  tentativa de C. Bailey, em The Greek Atomists and Epicurus, para dis
tinguir as ideias dos dois pensadores, não tem encontrado grande apoio. Vejam-se 
as críticas de Guthrie, H G P  n, 382 n. 2, e (sobre aspectos particulares) de Furley, 
Two Studies in the Greek Atomists, 94-5, e M . C. Stokes, One and Many in Preso- 
cratic Philosophy (Washington, D .C., 1971), 334 n. 15, 335 n. 20.

A data de Leucipo não é independentemente conhecida, salvo através 
lic conjecturas tais como a de que ele foi discípulo de Zenão. Contudo, 
Demócrito forneceu-nos, evidentemente, um indício da sua própria idade 
nu obra que escreveu sobre O Pequeno Sistema do Mundo: era cerca de 
quarenta anos mais novo que Anaxágoras. Esta afirmação condiz melhor
1 om a data proposta por Apolodoro em 542 (de que ele nasceu entre 460
4*17 a.C.) do que com a de Trusilo, que a situa uns dez anos antes. Seja

vomo for, sc Demócrito aceitou ii dula de 1184 a.C. como sendo o ano da



tomada de Tróia (data que, fixada por Eratosten.es, era simplesmente ;i 
mais comum de várias outras datas), então a composição de O Pequeno 
Sistema do Mundo (sobre esta obra, \eja-se a secção seguinte) situar-se-ia 
demasiado cedo, em 454. O que é provável é que tivesse sido redigido pos
teriormente a 430. Provavelmente, Leucipo era um tanto mais velho, e o 
seu floru it (i.e. a composição de O Grande Sistema do Mundo) podia set 
datado de cerca de 440-435. Um possível terminus ante quem é fornecido 
pela afirmação de Teofrasto (598), de que Diógenes de Apolónia derivou 
algumas das suas ideias de Leucipo, já que Diógenes havia já sido paro
diado nas Nuvens, datadas de 423 a.C. (614).

OBRAS

543 Diógenes Laércio ix, 45 (D K  68 a  33) zà òè fkp?,la avrov (sc. Arjfto 
xq Ítov ) xal OçanvAoç âvayéyQCupE xnrà ráÇiv oõrtoç (bajisQsl nal ràlTÁárcovo-, 

xarà TETQaAoyíav. (46) êa n  Òb rjfhxà fjtèv ráòs ' ... <pvaixà òè ráòe ' [tetralo- 
gia i i i ] M éyoç òiáxoafioç (ô?  oi neql Qeó/pQaorov A ew th m ov (paalv e.hat), 

Mixgòç ôiáxoofioç, Koo/j.oyoa<pír), ITbqI tóõv TtAavrjrôiv ...

543 Trasilo ordenou os livros de Demócrito em tetralogias, precisa
mente como havia feito com os livros de Platão. As obras de ética 
compreendiam as seguintes ... Os livros de física eram: o Grande Si,t 
tema do Mundo (que os seguidores de Teofrasto atribuem a Leucipo).
o Pequeno Sistema do Mundo, a Cosmografia e Sobre os Planetas .

É verdade que o Grande Sistema do Mundo é geralmente atribuído A 
Demócrito, visto ter sido ele o elaborador do atomismo e, à parte Epicuro,
o seu principal expoente. O próprio Epicuro tê-lo-ia possivelmente atri 
buído a Demócrito. Mas a opinião de Teofrasto, em 543, tem muito peso: 
Aristóteles veio de uma cidade da Trácia, e tanto ele como o seu discípulo 
Teofrasto dedicaram obras especiais a Demócrito. Ambos estavam, eviden 
temente, cientes da distinção existente entre Leucipo e Demócrito, se bcn> 
que seja natural que, quando tal distinção caiu no esquecimento, todas ;i 
primeiras obras atomísticas fossem atribuídas a Demócrito. Podemos, poÍN, 
aceitar provisoriamente a opinião de Teofrasto, de que Leucipo escreveu <> 
Grande Sistema do Mundo, Demócrito, o Pequeno com a possível modi
ficação de que o primeiro talvez tenha sido um compêndio da obra cosmo* 
lógica de Leucipo, com outras adições atomísticas posteriores. Uma oulra 
obra é atribuída a Leucipo, a saber, Sobre o Espirito: a citação que deli 
faz Écio (569) é referida como proveniente desta obra, que pode bem tei 
sido uma secção do Grande Sistema do Mundo. O conteúdo desto fragmento
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nâo seria, certamente, estranho a essa obra, e podia ter feito parte de um 
ataque ao conceito de Anaxágoras sobre o Espírito.

1 Afigura-se-nos provável que esta obra contivesse uma descrição da origem 
da civilização e da cultura, e que parte da descrição de Diodoro i, 7-8 (D K  68 b J ,1) 
remonte a Demócrito por intermédio de Hecateu de Abdera (veja-se G. Vlastos, 
A JP  67 (1946), 51 e ss.). N o entanto, Diodoro utilizou, certamente, mais do que 
uma fonte jónica para esta secção, e é possível admitir que a descrição da cosmo
gonia em i,7  não seja fundamentalmente atomística.

Demócrito, por outro lado, deve ter sido um dos mais prolíficos de 
Iodos os autores antigos. Trasilo, que ordenou os diálogos de Platão em 
ictralogias, procedeu do mesmo modo em relação à obra de Demócrito, 
segundo 543: havia treze tetralogias (que abrangiam cinquenta e duas obras 
separadas, algumas muito breves, sem dúvida), divididas pelos seguintes 
títulos gerais: Ética (2 tetralogias), Física (4), Matemática (3), Música, 
incluindo literatura e língua (2), Assuntos Técnicos (2). Outras obras havia 
que não eram, provavelmente, genuínas Por um lamentável azar, que 
reflecte o gosto posterior, o considerável número de fragmentos subsistentes 
(nem todos por certo autênticos) são quase todos extraídos das obras éticas.

1 Entre as obras classificadas de 'YnopvrffMxa e não incluídas por Trasilo 
(D ióg. L. ix, 49, D K  68 a 33), encontram-se cinco, que tratam de viagens ao 
estrangeiro, por exemplo, uma dissertação cafdaica e uma frigia. A  atribuição tal
vez esteja relacionada com as muitas histórias contidas nas nossas fontes biográ
ficas antigas, segundo as quais Demócrito teria feito longas viagens: por exemplo 
544 Dióg. L. ix, 35 gnjesi ôè At]/j,tfrQios êv ’Oftcuvv/j-oiç uai ’ Avria&évrjç iv  Aiaôo- 
yalq cmoôrjfifjmu avròv uai dç A lyvnrov nqòç rovç ieqéaç yeofiETQÍav /m&i]crá- 
txevov xai itqòç XaXôaíovç elç rrjp JJsqoIÔa, xai eis rijv ’JíQvffgàv háhmaav ysvéo&ai. 
rotç te  rvpvoaoipicnalç <paoí nveç ov/i/üÇai avròv êv ’Ivôlt? xai dg Aiftiomav 
êXftéiv. (Demétrio, nos seus Homónimos, e Antistenes, nas Sucessões, dizem que 
ele viajou até ao Egipto, para visitar os sacerdotes e aprender geometria, e que 
fo i também à Pérsia, para visitar os Caldeus, e ao M ar Vermelho. Dizem alguns 
que ele se associou, na índia, aos « filósofos nus»; e que também fo i  à Etiópia.) Uma 
outra história refere que Xerxes deixou capatazes caldaicos em casa do pai de Demó
crito, tendo sido com eles que Demócrito muito aprendeu. É possível que tenha 
havido, de facto, alguma base para estas histórias de contactos com o estrangeiro. 
Segundo uma outra anedota, Demócrito afirmou ter visitado Atenas, mas que aí 
ninguém o reconheceu.

rKJNCfPIOS M ETAFÍSICOS

Aristóteles de gen. et cor r. \ 8, 325 a 2 (D  K. 67 a  7; a primeira parte 
do extracto continua em 530) èvíoiç yàq rã v  ÒQxauav êôoÇe xò õv è£ 
iiyáyxTjç h  eivai xai áxtnjTov r<) fièv yàç xevàv ovx Sv, xivtffrfjvm fS’ ovx âv



òvvaa&ai ftfj õvroç xevov he'/o)qlíijiévov, ovô’ a í  noXXà eivou, ur) õvroç rov 
ôislgyovroç —  rovro  ô’ ovôèv òiacpÉQetv, d  rtç  oisrat fifj ai)vr.%èç eivai rrí 
Tiãv âXJÍ ãjiteaêai òtrjoquévov, rov <pávai noXXà xai jii] êv elvat Hat xsvóv, 
eí juèv yàq návrt] òtaiQeróv, ov&èv eivai êv, more obòí noXXá, áXXà xévm 
rò  SXov et ôè rrj jiàv rrj òè iri], TtETzXaajuévq) rtvi rov r ’ èoixévai. (J,é%Qt nóoov 
yág, xai Òià r í  rò  fièv ovrcoç £%si rov 8Xov xal nXfjqéç èau, rò  Ôè ÔtflQrjfiévov; 
êrt õ’ ó/toícoç ãvayxalov ///) eivai xívtjaiv ... (a 23) Aevxm noç rY ê%stv mphj 
Xóyovç ohiveç jíqòç rfjv aíaíhjmr ôfxoXoyov/ieva Xéyovreç ov>t ávaiqyaovaii' 
o v r e  yéveoí-v ovre (p&oQàv ovre xivrjmv xal rò nXfjftoç tmv Õvro>v. ó/ioXoytfffm 
Ôè ravra fièv rolç qmvofjiévoiç, roiç Òè rò êv xaraaxEváÇovatv mç ovx àv 
xíviqaiv ovaav uvev xevov, ró  re  xevòv fifj õv xai rov õvroç ov&èv fifj õv cprjoiv 
eivar rà yàg xvqíwç Ôv naixnXijQeç õv. ãXX elvat rò  rotovrov ov% êv, à).K 
cbieiQa rò nXfj&oç xal àógara Ôui a/UHQÓrrjra râ>v Õyxcov. ravra Ô’ êv rrí) 
xevm qiéqeaDai (xevòv yàq elvat), xai avviará/íEva /ièv yéveoiv tioieív, 
ôtaXvófieva ôè tpfioqáv. noteZv Ôè. xai 7iáa%etv fj rvyyávovaiv ânrójieva (ravr/, 
yàq ovx ?-v slvai), xal avvn&éfieva òè xal neqmXexófiEva yevvãv. êx Ôè roO 
xar àArft)Etav évòç ovx âv yevéaêat TiXfjdoç ovô’ êx rã>v âAr]&ã>ç noXXãv fv, 
à.XX eivai rov r’ áôvvarov âXX, &aneq ’EfinEÔoxXfjç Hat r&v ãXXcov n v i( 
tpaat 7iáo%eiv Ôtà rcõv jióqojv, oõtcd Tiãaav àXXoíwaiv xal nãv rò  náaxsiv rovrof 
yívea&at ròv tqótiov, òià rov xevov yivo/xé.vtjç rfjç òtaXvaeojç xal rfjç (pdoçãç, 
ôfiouoç ôè xai rfjç avÇtjoe w ç ,  v7iEtaòvo/j.évwv areqeâiv.

546 Aristóteles Phys. A 3, 187 a 1 (D K  29 A  22) éVtoí á’ èvéôooav roti; 
Xóyoiç ãfMporéQoiç, rã> /ièv Sn návra êv, et xò õv ev arj/iaívei, õ n  la u  ril 
jii] õv, rô> òè èx rfjç õi/oro/iíaç, ãro/ia notfjoavreç ueyéfh].

545 Pois alguns dos antigos pensaram que o que é tem necessarm- 
mente de ser uno e imóvel, já  que o vazio não existe e que o movimenln 
não seria possível sem a existência separada de um vazio, e que, além 
disso, não poderia haver uma pluralidade sem algo a separá-la. E m> 
alguém pensa que o universo não é contínuo, mas que consiste em 
pedaços divididos em contacto uns com os outros, uma tal opini.i■> 
não difere, segundo eles, da afirmação de que ele é plural, e não uno, 
e que está vazio. É que, se ele é por toda a parte divisível, não exi .ii 
unidade, e, por isso, não há pluralidade, e o todo é vazio. Se, por ouli-> 
lado, ele é divisível num lugar e não noutro, tal facto afigura-se a uma 
ficção. Pois, até que ponto é ele divisível, e porque é que uma par ti 
do todo se encontra assim —  cheia —  e uma outra, dividida? Uiiim 
vez mais, é igualmente necessário que rião haja movimento ... Contud" 
Leucipo pensou ter argumentos que defenderiam o que é compatlvrl 
com a percepção sensorial e não aboliriam o nascimento ou a morlo 
ou o movimento ou a pluralidade dos scrcs existentes. Concorda com
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as aparências até este ponto, mas aos que defendem o Uno, concede- 
-Ihes que não haveria movimento sem o vazio, e afirma que o vazio é 
não-ser e que nenhuma parte do que é é não-ser —  já que o que é no 
verdadeiro sentido, é um ser totalmente cheio. Mas um tal ser, diz ele, 
não é uno; há um número infinito, e são invisíveis devido à pequenez 
das partículas. Estas movem-se no vazio (pois o vazio existe), e quando 
se juntam, dão origem ao nascimento, e quando se separam, causam a 
destruição. São activas e passivas, onde quer que aconteça entrarem 
em contacto (o contacto não as converte em uma), mas quando se 
combinam umas com as outras e se emaranham, geram algo. Do que 
é verdadeiramente uno não podia originar-se uma pluralidade, nem 
uma unidade, do que é verdadeiramente uma pluralidade —  isso é 
impossível. Mas, assim como Empédocles e alguns outros filósofos 
afirmam que as coisas são afectadas através dos respectivos poros, assim, 
na sua opinião, se verifica também toda a alteração e afecção; a dis
solução e a destruição, e, semelhantemente, o crescimento, ocorrem, 
quando objectos sólidos se introduzem através do vazio.
546 Alguns transigiram com estes dois argumentos —  o de que tudo 
é uno, se o que é significa uma coisa, ao declararem que o que é não 
existe, e o argumento procedente da dicotomia, ao postularem gran
dezas atómicas.

Aristóteles apresenta, de forma plausível, a teoria de Leucipo acerca das 
partículas invisíveis infinitivamente numerosas, que se movem num vazio, 
tomo sendo destinada a reconciliar o testemunho fornecido pelos nossos 
•.ontidos com a metafísica dos Eleatas. Conformemente, nem a fidedignidade 
>lo testemunho sensorial nem a validade do raciocínio eleático é aceite por 
I cucipo sem restrição. As principais discrepâncias entre os Atomistas e os 
I Icatas são sucintamente descritas em 546 1 (mas sem lhes atribuir uma 
autoria), (i) Leucipo postulou a existência do não-ser, que (na esteira de 
Melisso) identificou com o vazio. Assim, conforme sublinha o trecho 545, 
flle foi capaz de explicar a possibilidade do movimento e a pluralidade 
(os dois principais aspectos da experiência sensorial por ele considerados
• nino verídicos), mediante a aceitação da tese eleática, de que eles só podem 
i-üislir, se houver vazio 2. (ii) Os Atomistas rejeitaram a tentativa de Zenão 
p»ra demonstrar que os membros de uma pluralidade são infinitamente divi-
• ivcis e que, por isso, estão sujeitos a absurdas consequências. O passo 545 
lido explicita com exactidão o modo como Leucipo expressou a sua res
posta à versão do argumento de Zenão, que reproduz. A  sua atitude respei- 
i.mtc a isso encontra-se, talvez, indicada na frase que começa por: «D o  que 
i1 verdadeiramente uno ...» Sendo assim, parece ter ele aceite que a. noção 
tlr divisibilidude quer divisibilidade «cm toda a parle» ou apenas «até

w



um certo ponto» — é, de facto, intolerável, e, consequentemente, declarou 
que nenhuma das suas infinitas pluralidades de partículas é divisível, mas 
que cada uma é uma verdadeira unidade 3. Esta insistência na unidade 
das suas partículas sugere que, ao reagir assim contra Zenão, estava a explo
rar a conclusão de Melisso, contida em 537: «Assim, pois, se houvesse uma 
pluralidade, as coisas teriam de ser precisamente da mesma natureza do uno.» 
Leucipo, provavelmente, concordou tanto com a premissa de Melisso, dc 
que os nossos sentidos são guias enganadores para o conhecimento da 
natureza das pluralidades, como com a sua conclusão, de que, se há-de haver 
uma pluralidade, cada um dos seus membros deve ser tal como é  o ser uno 
de Melisso. E, de facto, ele continua a dotar as suas próprias partículas 
com algumas das propriedades que Melisso, em 533 e 534, sustenta serem 
derivadas, em última instância, da unidade e do ser —  em particular, a pleni 
tude, a falta de mudança interna e a impassibilidade (cf. 555-7) 4. (É curio
samente difícil encontrar um texto que denomine expressamente os átomos 
de não-criados e imperecíveis, se bem que tais noções estejam implícitas 
na frequente descrição dos átomos e do vazio, como elementos e prin
cípios: e.g. 555).

3 Este passo fo i interpretado pelos antigos comentadores gregos como fazendo 
referência a Platão e Xenócrates (veja-se Simplício ad lo c .). Mas Ross (aã loc), 
seguido e.g. por Furley, Two Studies, 81-2, demonstra convincentemente que Ari»- 
tóteles está a pensar, isso sim, nos Atomistas,

 ̂ Esta tese é fidedignamente atestada em outros lugares no que toca apenu» 
a Melisso entre os Eleatas, e somente no que se refere ao movimento. A  assunçto 
do próprio Leucipo, de uma conexão entre o vazio e a pluralidade, tem de ser infe
rida do texto de Aristóteles, como o fo i por Filópono ad íoc. (D K  67 a  7). Talvr» 
seja mais uma dedução feita a partir de um texto como o de Parménides fr. 8, 22-5 (297), 
do que uma doutrina eleática explícita. Vale a pena observar que Anaxágoras e Empí 
docles pensaram evidentemente poder construir sistemas físicos não atacáveis peia ci I 
tica da opinião dos mortais, de Parménides, sem empregar o conceito de vazio, talw/ 
por terem escrito antes de Melisso (vejam-se 470, 536). Mas a teoria de Empédoolo* 
respeitante aos poros do corpo pressopunha realmente a existência do vazio que clr 
formalmente negava, segundo afirma Aristóteles (de gen. et corr. 325 b I).

3 Esta linha de pensamento é também atribuída a Demócrito: Aristótolt» 
M et. 1039 a 9, D K  68 a  42 (cf. 579). Aristóteles sugere, noutros passos, que DemiV 
crito reagiu contra a argumentação eleática, mediante a aceitação da ideia de quo a 
divisão em todos os pontos implica irracionalidades, mas que, por isso, aceitou a 

segunda dificuldade do dilema: a divisão deve cessar, quando atinge as grande/tu 
indivisíveis ou átomos (de gen. et corr. 316 a 33-317 a 2, D K  68 a  48 b; para n <ln 
cussâo destes passos, vd., e.g., Furley, Two Studies i, cap, 6, Stokes, One and Matiy, 
222-4, Barnes, Presocratic Philosophers ir, 50-8. D ifícil é de descortinar em qii# 
medida tudo isto remonta, de facto, a Demócrito ou aos Eleatas).

4 Os pontos em que as posições eleáticas descritas em 545 podem ser Idlfl 
tificadas com precisão, são invariavelmente de Melisso: assim, a infortnciu «n#ti 
dividido, portanto imóvel» aparentemente implícitu nu frase «Umu vez mati, , «
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evoca 547 Melisso fr. 10, Simplício in  P h y s . 109, 32 d  y à q  õifjQr/rm, (pipi, xò ió v ,  

taveixai' xivov/ievov êè otix ãv dtj. ( « Se o que é fo i dividido», diz ele, « está em movi
mento; mas não estaria em movimento. » )  E em 530 (continuação da primeira parte 
de 545) faz-se uma referência especifica à doutrina de Melisso, respeitante à extensão 
ilimitada do que é. Assim, poucas dúvidas restam, de que, aos olhos de Aristóteles, 
foi particularmente a versão de Melisso da doutrina eleática que influenciou Leucipo. 
Versões posteriores, que fazem do Atomismo um desenvolvimento do Eleatismo, e 
de Leucipo, por exemplo, um discípulo de Zenão (Dióg. L. ix, 30, D K  67 a 1, Hipó- 
lito Re f . i, 12, 1, D K  67 a 10), foram provavelmente derivadas da avaliação aristoté- 
lica; cf. Teofrasto em 539. Mas estamos perante um caso, em que o juízo fundamen
tal de Aristóteles gera um sentido histórico tão excelente, que não pode ser atribuído 
a uma exagerada esquematização das relações entre os seus precursores em filosofia.

O TESTEM UNHO DOS SENTIDOS

(i) Cepticismo

548 Aristóteles M et. F  5, 1009 b 7 êx i ôè xa l JioÃÃoíç Çcfxov vy ia ívova i 

t âvavxta 7zeqI rm v avxâiv cpaívm&at xa l rj/ilv, xa l a v r ã  ôè éxáaxcp Jioòç avxòv  

<>v xavxà xaxà xfjv oxadrjOiv àel ôoy.tãv. n o la  ovv  xovxojv  âfa)&fj rj ysvò fj, ãôrjXov  

o iâ è v  yàq p ã X k w  rá ô e  rj rá ô e  âXrj&rj, àXh ôfiouoç. Òià Arj/xóxQixóç y é  tprjcnv 

fjxo i ov&èv s lva i àXrj&è; rj rj/Âlv y  ãôrjXov.

549 Demócrito fr. 9, Sexto adv. math. vn, 135 â rj^óxQ txoç ôè ó rè  ftèv  

uvaigei xà cfm vófisva ra lç  a ia fr tp tm  x a l roútfjov Xéyei firjôèv (paívea&ai xax ’ 

nkij&Eim', àXXà fióvov  xaxà  òóçav, àXr/dtfèç ôè êv x o iç  ova iv  v jiÚ q^e iv  xò  

(5 xófxovç E.lvcu x a l tcEvóv 'vófico ’ yág (prjcrt 'yX vxv , [x a l] vnuqj m x g ó v , vá fim  

íh o fió v , vó/Mp yivxQÓv, vó/n cp %qov>), èxsfj ôè ãro/ju  m l  xevóv*.

550 Demócrito frr. 10 e 6-8, Sexto adv. math. vii, 136 ^continuação de 553) 
m l náXiv (prjGÍv (fr. 10)'r èxsfj p,êv vvv ôxi olov sxaaxov eaxiv < r j>  ovx êaxiv 
u i  avvíefiev, n oXXa%fj deÔrfAxoxai. êv ôè rõ> IJ eqI íòemv (fr. 6)’ 'yiyvwtmeiv xe 

XQtj, (prjotv, ãv&Q(o7tov x(pôs X{7> xavóvi, õxi êxerjç ámjÀXaxxat. xal náXiv 
(fr. 7)* 'ôr/Xoi jiè v  ôrj xal ovxoç 6 Âóyoç, õ t i èxsfj ovòèv Xafisv tisqi ovôsvóç, 
tV/.X èmQQvofiír) êxáaxoiatv rj Òó^iç. xal exi (fr. 8)’ 'xa íro i ôfjXov Saxai, 6xi 
hefj olov sxaaxov yiyváoxeiv êv ãnÓQto èaxi’

548 Além disso, também, as mesmas coisas se afiguram a muitos dos 
animais em boas condições de saúde completamente opostas ao que nos 
parecem a nós, nem o mesmo indivíduo emite sempre os mesmos juí
zos acerca de como as coisas lhe parecem no que diz respeito à percepção 
sensorial, Qual delas, pois, é verdadeira ou falsa, é o que não é claro, 
porquanto uílo silo mais verdadeiras umas que outras, já que se encon
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tram em pé de igualdade. Eis o motivo pelo qual Demócrito, em qual
quer caso, afirma que nada é verdadeiro ou não nos é patente.
549 Por vezes, Demócrito nega aquilo que parece aos sentidos, e diz 
que nada disso parece concordar com a verdade, mas apenas concor
dar com a opinião: a verdade nas coisas reais é que há átomos e vazio. 
«Por convenção doce», diz ele, «por convenção amargo, por convenção 
quente, por convenção frio, por convenção cor: mas na realidade, áto
mos e vácuo.»
550 E afirma ele uma vez mais (fr. 10): «Ora ficou de muitas maneiras 
claro que, na realidade, não compreendemos o que é ou não é cada coisa». 
E, em Sobre as Formas (fr. 6): «Um a pessoa deve conhecer, segundo 
esta regra, que está afastada da realidade.» E uma vez mais (fr. 7): 
«Este argumento mostra, também, que, na realidade, nada sabemos acercii 
do que quer que seja; mas para cada um de nós há um rearranjo —  umu 
opinião.» E ainda (fr. 8): «Contudo, evidente será que conhecer nu 
verdade a natureza das coisas é tarefa desconcertante.»

Embora Leucipo defendesse que os sentidos nos dão notícia, por forniu 
segura, de que há uma pluralidade de seres e de que existe movimento, con
tudo deve ter consideiado falso muito do que eles nos transmitem, parti
cularmente no que concerne à natureza de tais pluralidades. É que o seu 
comprometimento com os princípios eleáticos exigiam dele a defesa de qur 
nada do que verdadeiramente existe pode mudar ou nascer ou perecei 
Evidente é, contudo, que foi Demócrito quem desenvolveu uma crítica com 
pleta contra a credibilidade dos sentidos.

Em 548, Aristóleles explica que Demócrito foi levado a tomar a suti 
própria posição pela mesma espécie de considerações que conduziram Fro- 
tágoras à ideia alternativa de que toda a aparência é verdadeira, mas apeiui» 
em relação à pessoa que a experimenta: assim, um só e mesmo vento é qucnk 
(para ti), se ele te parece quente, e é frio (para mim), se ele me parece frio 1 
Enquanto Protágoras conclui que ambas as aparências são verdadeira*, 
Demócrito, não preparado para abandonar uma concepção objectiva dn 
verdade, decide que nenhuma delas o pode ser. Deste modo, Aristótcli 
atribui-lhe uma razão para desconfiar dos sentidos, independente da cri 
tica de Melisso exposta em 537. A  atribuição é apoiada pelo testemunho 
independente de que Demócrito rejeitou a teoria de Protágoras respeitantl 
à verdade, e de que dele discordou no emprego que este fez do principio 
ov ftãXXov (o princípio «não mais isto do que aquilo») 2. E atractivo é intOPi 
pretar a esta luz o tratamento dado por Demócrito às qualidades sccuii 
dárias de 549: as contradições nas aparências exemplificadas no caso d<> 
vento mostram, nSo que as aparências sejam relativamente verdadeiras, mftl 
antes que podia ser apenas umu dccisflo arbitrária da nossa parte chniimi
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0 vento quente ou  frio. Em qualquer caso, 549-50 fornecem um amplo tes
temunho (cf. também fr. 117) de que, como sustentaram Aristóteles e Sexto, 
Demócrito se entregou, certamente, a um cepticismo de longo alcance acerca 
tia Medignidade dos sentidos —  se não mesmo acerca da possibilidade de 
conhecimento de qualquer espécie.

1 Cf. 551 Protágoras fr. 1, Sexto adv. math. vn, 60 návxmv %Qri))Áxi>yt 
fiéxioov èorlv ãv&gconoç, réõv fxiv õvxcov túf êaxiv, rcüv Sé ovx õvtwv d>ç o i «  èrjxtv. 
( O homem é a medida de todas as coisas, das que são o que são, e das que não são o 
que não são.) O exemplo do vento, colhido que fo i em Platão Teeteto 151 E e ss., 
é muito provavelmente originai.

í  Veja-se fr. 156, Plutarco adv. Colot. 1108 f ; Sexto adv. math. vn, 389, 
D K  68 a  114. Os Atomistas utilizaram o princípio com mais amplitude que Plu
tarco deixa antever: veja-se e.g. p. 439 n. 2; cf. Barnes, The Presocratic Phitosophers ii, 
251-7.

(ii) Confirmação

552 Demócrito fr. 125, Gateno de Med. empir. p. 113 Walzer xáXatva 
tpçpjv, 7WQ rj/jtémv Xafiorkra ràç nlareiç rjjiéaç xaxafiáXXeiç; ntcopá toi rò  
xmáflXrjp,a.

553 Demócrito fr. 9, Sexto adv. math. vn, 136 (depois de 549) èv ôè xolç  

KQarvvrjQLoiç, xamf.Q vn m yr jp évoç  xalç aiadrjaetn rò  xgá roç  xíjç Ttíaxaioç 

iii'ii&eívaif ovôèv rjxxov eégloxexat tovxojv xaxaôixáCon1. iprjac y á g m ri?jfieTç

x&  fièv  êóvxt ovôèv  ã xgexèç ovvte/iev, j is ra n h iro v  Ôè x a rá  te  omptaxoç 

Aiit/hjxr/v x a i tcõv ènurnóvxm v xa i tcõv ávTi/jTrjgiÇóvTcov.’

'54 Demócrito fr. 11, Sexto adv. math. vn, 138 (depois de 550) èv ôè 

r oi; K a vóa i òvo (prjoiv eivai yváxyetç" xrjv fièv ò  à  tcõv nixrfhjacmv t >)v  ôè Ôui

1 tjc ôiavoíaç, ãyv rr/v /xèv Ôià xfjç ôiavoíaç yvrjoírjv xaXet jtQOffftaQXVQCóv avrfj

i d m oróv stç áXrj&eíaç xoíaiv, xr)v ôè Ôià rã v  aiaíHjaecov axorírjv ôvopáÇei 

àfiuQovftevoç avxrjç xô n gòç  Ôiáyvcoaiv xov ãXrj&ovç ánXavêç. Xéyei ôè xaxà  

ki£ iv ’ yvmjjirjç Ôè òvo eicriv iâéai, rj p è v  yvrjoít], ■>) ôè axox.írj' xai oxoTtt]ç fièv

i rirV: avjxnavxa, Sipiç, àxoij. òôfitf, yevaiç, ipavaiç. f\ ôè yvrjaír/, ânoxexgifiévr)

xavxxjç.’ eíxa ngoxgívcov rfjç oxoxírjç xfjv yvrjalr/v êmtpêget Xéycov 'oxav 
f) itxoxírj WYjuÉxi dvvrjtat, /t/)ts ôgfjv èn êXaTTov p,rjxE âxovet,v /íjjtc ôòuãa&ai, 
ji<)ri yexsEod-ai ptjXE èv xfj tpavctei, cuadávsaênt, âXX’ ènl Xsnxóxegov ...’

552 Pobre espírito, é de nós que recebes as tuas certezas e agora nos 
[.«■. os sentidos] derrubas? O nosso derrube é a tua ruína.
553 Apesar de, nas Confirmações, haver prometido atribuir o poder 
du cortc/u nos scnlidos, nfío é por isso que o encontramos menos a



436

condená-los, quando diz: «Nós não compreendemos, de facto, nadn 
com exactidão, mas aquilo que se muda de acordo com a constitui 
ção do corpo e com as coisas que o penetram e sobre ele exercem pressão.»
554 Mas, nos Cânones, diz que há duas formas de conhecimento, umii 
através dos sentidos e a outra através do intelecto. Destas, ele chámii 
«legítimo» ao que se obtém através do intelecto e atesta a sua fidedigni 
dade para o julgamento da verdade, e ao que nos vem através dos sen 
tidos ele dá o nome de «bastardo», e nega-lhe infalibilidade na discri
minação do que é verdade. Diz ele textualmente: «Duas são as for
mas de conhecimento, a legítima e a bastarda. À  bastarda pertenci 
todo o grupo seguinte: vista, ouvido, cheiro, gosto, tacto. A  outra t 
legítima e distinta desta.» Em seguida, ao preferir a legítima à bas 
tarda, prossegue dizendo: «Quando a bastarda já não consegue ver em 
pormenor, ou ouvir, cheirar, provar ou perceber pelo tacto, mas com 

mais subtileza ...» 1

i O texto interrompe-se no meio da frase.

Os trechos 552 e 553 indicam que o cepticismo de Demócrito não cru 
tão radical, a ponto de recusar em absoluto aos sentidos qualquer papel 
positivo na epistemologia. O título por ele dado, Confirmações, sugere que 
teria imaginado a mente a replicar deste modo à queixa dos sentidos do 
serem, em 549-550, inteiramente rejeitados: «Não é assim. Muito poucas 
são as verdades que vós nos dizeis acerca do mundo {excepto que contém 
muitas coisas em movimento). Em particular, nada nos dizeis objectivn 
mente verdadeiro sobre o que são as coisas individuais (N.B. êxclarov 550) 
Contudo, confirmais a verdade da teoria dos átomos e do vazio, por mim 
elaborada mediante a categoria genuína de julgamento, constituída por um 
raciocínio eleático a priori (554), Por exemplo, a minha teoria sustentn 
que as combinações de átomos devem ser meramente temporárias, devido 
às constantes colisões a que os átomos estão sujeitos: falsas são as vosso» 
informações a respeito de nascimentos e mortes, mas, com tais informaçOcK, 
confirmais a real existência dos acontecimentos que a teoria declara deverem 
ocorrer. Demais, a minha teoria defende que a percepção envolve uniu 
interacção entre objecto e observador, percepção que depende da índol' 
de cada um e que, por isso, deve variar de caso para caso (553). Um ilr 
vós diz: «O  vento é quente», outro, numa outra pessoa, diz: «O  vento é frio»: 
mentis uma vez mais; contudo, o que afirmais demonstra que a minha teo 
ria prediz o que realmente acontece.» 1

1 É esta avaliação dos sentidos, que proporcionam uma confirmuçfio <1m 
verdade, o que provavelmente está na base da afirmação nristotélica. de que i>» 
Atomistas sustentam que «a  verdade reside nas npnríndas» (562): cf. Mel. 1009 l> 1 
(D K  68 a 112), <Je an. 427 n 21-b 6.
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OS ÁTO M O S E O V A Z IO

555 Aristóteles Met. A  4, 985 b 4 (D K  67 a  6) Aevxejinoç òè xal ô txal- 
(ioç avrov Arjfióxgiroç oror/Fla /,ièv rò  tiXfjQeç xal xò xevòv elvaí (paai, Xêyov- 
teç rò  fiÈv ôv rà Ôè jirj Ôv, rovrcov Ôè rò  iièv nXrjQEç xal arsQEÓv, rò  oi, rò  
ríè xevòv xal uavóv, rò  /urj õ v  Ôiò xal ovêèv fiãXXov rò ôv rov ui) õvroç elvaí 
ipaoiv, õrt ovòè r ò  xevòv <  eXaxxov >  rov aòfm roç' cãrta ôè rã>v õvrojv xavra 
o>ç üXrjv. xal y.adáncQ oí sv notovvreç rrjv vTtoxei/xévrjv ovalav râXXa rolç  
ná&EGiv avxfjç yevvãoi, r ò  jmvòv xal rò nvxvòv àgyàç rifté/tevoi rmv na&rj- 
/tártov, ròv avròv roónov xal o lro i ràç òtaqpogàç alxíaç rmv ãXXcov elvaí 
tpaoiv. ravxaç jjiêvroi xqeIç slvai Xéyovai, úyfjiaí rs xal rá£tv xal i)ê<yiv 
ÔuxpéQeiv yno <paoi r ò  õv Qva/íip xal Ôia&iyfi xal rgoníj fióvov. rovrcov ôè o 
fiÈv gvo/nòç ayrjpÁ èariv, r\ ôè òia&iyi] ráÇiç, rj ôè rnom) &éaiç' ôi.atpÉoFi yàQ 
TÒ uèv A  rov N  o%i')iiari, r ò  òè A N  rov N A  rá£ei, rò  ôè Z  rov N  êêaei.

556 Aristóteles Sobre Demócrito ap. Simplicium de caelo 295. 1 (D K  68 A 37) 
Atj/ióxQiroQ ... TiQooayooevet. òè ròv uèv rónov toÍctôe rolç òvófiaai, r ã  rs  

XEvã xal Tfr) ovòevl xal rã> âjteÍQq), rã v  ôè ovouov éxáorrjv r ã  rs  ôevl xal 
rri) vaarã xal rcõ õvrt. voftíÇei òè eivai ofira> uixgàç ràç ovaíaç ã>ars èxcpv- 

yetv ràç rj^erépaç aloêrjoeiç- vnáQ%eiv òè avralç navrovaç /wQqiàç xal ay/unixa 

mvxota xal xarà [léyeftoç ôwupoçáç. èx rovrmv nvv fjôt] xaêáneç èx aroi- 
•/fIcúv yevvã xal ovyxQtvst rovç óq>âaX/io<pavelç xal roòç aladrjroòç õyxovç. 

[ite A , ôevl Diels, cf. D K  68 b 156.]

557 Simplício de caelo 242, 18 (D K  67 a 14) ovroi yào (jc. Aevxutítoç, 
Uj/ióxgixoç, ' Eníxovqoç) êXeyov àneÍQOVç slvai r ã  TtXrjêsi ràç ãnyáç, ãç xal 

rirófiovç xal àôiatgérovç êvóftiÇov xal àna&elç òià xò vaaràç eivai, xal àjioí- 
qovç rov xevov' rrjv yàg Ôuxígeaiv xarà rò  xevòv rò  êv rolç aiouaai sXeyov 
ylvea&at ...

555 Leucipo e seu companheiro Demócrito sustentam que os ele
mentos são o cheio e o vazio, aos quais dão o nome de o que é e o que 
não é, respectivamente. O que é é cheio e sólido, o que não é é vazio 
e subtil. Visto o vazio existir em não menor grau que o corpo, segue-se 
que o que não é não existe menos do que o que é. Os dois juntos cons
tituem as causas materiais das coisas existentes. E tal como aqueles que 
fazem uma só da substância fundamental, geram as outras coisas por 
intermédio das suas modificações e postulam a rarefacção e a conden
sação como origem dessas modificações, assim também estes homens 
dizem que as diferenças [ a í ? ,  entre os seus elementos] são as causas das 
outras coisas. Segundo eles, estus diferenças são três —  forma, ordem 
i- potiçHo; o ser, dízcni eles, difere upenas no «ritmo, contacto e revolu
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ção»; o «ritmo» é a forma, o «contacto», a ordem, e a «revolução», ;> 
posição; é que A  difere de N  na forma, A N  de N A  na disposição, e Z 
de N  na posição.
556 Demócrito ... designa o espaço pelos seguintes nomes: «o  vazio», 
« o  nada» e «o  infinito», ao passo que a cada substância individual ele 
chama «coisa» [i.e. «nenhuma coisa» sem o adjectivo «nenhuma»] *. 
«compacto» e «ser». Pensa ele que as substâncias são tão pequenas, 
que escapam aos nossos sentidos, se bem que possuam toda a espécie 
de formas, de feitios e diferenças de tamanho. Deste modo, consegui.' 
ele, a partir delas, como a partir dos elementos, criar, por agregação, 
massas perceptíveis à vista e aos demais sentidos.
557 Diziam eles [íc . Leucipo, Demócrito, Epicuro] que os primeiros 
princípios eram infinitos em número e pensavam que tais princípios eram 
átomos indivisíveis e impassíveis devido à sua natureza compacta e sem 
qualquer vazio no seu interior; é que a divisibilidade, segundo eles, 
surge em virtude do vazio existente nos corpos compostos ...

Após termos considerado a atitude dos Atomistas à luz dos princípios 
eleáticos e dos sentidos, encontramo-nos agora em condições de explorai 
o sistema por eles erguido sobre as bases lançadas em 545-6, 548-50 e 554. 
Os trechos 555-7 (cf. também Simpl. in Phys. 28, 7-27, procedente de Teo- 
frasto) dão-nos uma informação mais completa acerca dos átomos e do vazio. 
Ao que é corpóreo ou sólido, que é dado como sendo equivalente ao cheio 
(cf. Melisso, 534), é atribuída realidade, e, por consequência, exclui o vazio 
ou interstícios de qualquer espécie. Mas, segundo 557, o que está cheiu 
e é sólido deve ser indivisível, ou, por outras palavras, deve ser um átomo 
(indivisível apenas fisicamente, não conceptualmente, como é de supor, 
já que, por exemplo, os átomos diferem de tamanho (556)) Os átomos 
são concebidos como sendo muito pequenos, tão pequenos, de facto, que 
são invisíveis (556), embora Demócrito possa ter sustentado «ser possível 
que haja um átomo do tamanho do universo» (Écio i, 12, 6, D K  68 a  47). 
Tais átomos encontram-se dispersos pelo vazio infinito, e são infinitos em 
número e em formato 2. É sobretudo na forma e na disposição que eles 
diferem uns dos outros (555-6): todas as diferenças «qualitativas» dos objei 
tos (que são conglomerados de átomos) dependem, por isso e apenas, il< 
diferenças quantitativas e locais. Ao vazio, apesar de identificado com 0 
que não é, é concedida existência. Difícil é compreender como é que os 
Atomistas justificaram este paradoxo. Talvez a sua ideia fosse a de qui\

* Procurámos, deste modo, traduzir o inglês «...he calls ‘ thing’ [i.e. 'nothing' 
without ‘no’] » :  cf., no texto grego, otidtvt ‘nflo-coiso; ncnhtimu coha; nadn’ (ilnha .1) com 
i)cvl ‘coisa’ ( id.). N. do T.
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quando um lugar nâo está ocupado por o que quer que seja, então, na medida 
em que o ocupante —  «o  vazio» — é nada, não existe, mas na medida em 
que ocupa um lugar, existe. De acordo com esta interpretação, o vazio 
não é (como supõe 556) «espaço» ou «lugar», mas uma entidade mais mis
teriosa, a negação da substância 3.

1 Outros textos fornecem outras razões para a indivisibilidade dos átomos: 
e.g. 558 Simplício in Phys. 925, 10 (D K  67 a 13) Aeóxinnoç uèv xai Arj/ióxQnoç 
o i fióvov t tfv tbrá&eiav ahíav rotç nQÚroíç acópaoi rov prj ôtatgdo&ai vo/ilÇovotr, 
àXXà xai t ò  aiuxgòv xai á/teQÍç, ’Emxovgoç ôè venegov dfisQfj pèv ovx tfysfaai, 
ato/ua ôè avrà ôià t í)v  àná&Eiav eivai qrrjat. ( Leucipo e Demócrito sustentam que não é 
apenas a sua impassibilidade a causa de os corpos primários não se poderem dividir, mas
o facto de serem pequenos e de carecerem de partes. Epicuro, porém, numa época pos
terior, não os considera sem partes, mas diz que são indivisíveis devido à sua impas
sibilidade.) A  noção de que a pequenez podia tornar o que quer que fosse indivi
sível é extremamente curiosa, e tem sido frequentemente considerada como uma 
confusão doxográfica por parte dos estudiosos dispostos a acreditar só no que é 
bom a respeito de Leucipo e Demócrito. A  tentativa de Simplício em explicar 
«pequeno» por «que não é constituído por partes» tem, certamente, foros de ser 
uma tentativa para descobrir preocupações epicuristas nos anteriores Atomistas; 
e esta mesma doutrina de Leucipo é referida noutros textos sem a referida glosa 
(Galeno de elem. sec. Hippocr, i, 2 (D K  68 A 49)). Mas esta mesma divergência de 
testemunho aponta para a autenticidade da ideia básica. Não obstante, a obscuri
dade mantém-se e não é seguro aduzir o referido testemunho em apoio da tese de que 
os átomos foram concebidos por Leucipo e Demócrito como conceptualmente indivi
síveis (como defende Guthrie, H G P  n, 396, 503-7, e Furley, Two Studies i, cap. 6; 
cf. também Stokes, One and Many, 225 e ss.; contra Barnes, The Presocratic Philo
sophers n, 50-8).

2 É  provável que a distribuição dos corpos por todo o vazio infinito tivesse 
Nido inferida graças ao emprego do princípio ov /lãÀÀov: 559 ( =  112) Aristóteles 
Phys. f  4, 203 b 25 àitelgov Ô‘ õvroç tov  eÇw, xai ow/m õjzeiqov eivai ôoxei xai 
xóúfioi' r i  yàn fiãXXov rov xevov êvrom&a tf trxav&a; (Se  o que está fora [sc. do 
firmamento] é infinito, também o corpo, segundo parece, o é, e bem assim os mundos. 
Pois, porque haviam eles de estar mais numa parte do vazio do que noutra ?) O mesmo 
princípio foi usado para argumentar que eles eram infinitos em número e forma: 
560 Simplício in Phys. 28, 8 (proveniente de Teofrasto), D K  67 a 8 ofjroç ãneiQa xai 
áei xivovfiEva vjié&ejo OTOixeta ià ç àtúfiovç xai rcõv èv avroíç nyjjuán:>v SneiQov 
tò  n Xij&oç âtà t ò  /i7]ôèv ftãÁXov roiovtov tf roiovrov eivai. (Leucipo postulou um 
número infinito de elementos em movimento perpétuo —  os átomos —  e sustentou que
o número das suas formas era infinito, baseado em que nada ê mais isto que aquilo.) 
É provável, pois, que Demócrito tenha chegado à conclusão de que não havia 
motivo para não aplicar também a mesma ideia à questão do tamanho dos áto
mos: 561 Dionísio ap. Eusebium P.E. XIv, 23, 3 (D K  68 a  43) roaovrov ôè Ôteípcú- 

vtjaav (sc. ’EntxovQOç xa i Arj/.tóxnt.TOç) Õaov & pèv ihr/toraç náaaç xou. óià. rovro 
ávinma&^tovç, ó ôè xai fieyíoTaç elval rtvaç àrófiovç, ó árjfióxQiroç, vjiêXafiev. 
( A ta! ponto eles [sc. Epicuro e Demócrito] divergiram de opinião, que um supôs que 
todos os átomos eram multo pequenos, e por Isso imperceptíveis;  o outro, Demócrito. 
t/ur há alguns átomos que são multo grandes.) Indubitavelmente, ele teria explicado 
que o» átomo* muito grande» ar podem encontrar apenas orn regiões do espaço,



distantes do nosso universo. Os Atomistas partiram da hipótese de uma infinidade 
de formas para explicar a variedade infinita das aparências sensoriais: 562 Aristóte
les de gen. et corr. A l ,  315 b 6  (D K  67a 9 ) ènisi õ' &ovro Tàfofòèt; èv Tõi 
rpaivcvâm, ivavría ôè xai ãneiga rà ymvófieva, tà oxrffiaxa ãjitma ènoírjaav, õxnt 

tc ü ç  /uerafioXaíç rov avyxeiuévov tò  abxò èvavxíov ôoxetv áW.u) xai ãXXm, xai 
/iBzaxiveTtr&ai fitXQoõ ê/i/iBiyvv/uévov xai õ?.o>ç êreçov <palvsa&at ívòç aütaxivr)- 
frévroç‘ ix  zwv avTcóv yàç Toayc.oôla xai xat/tcaôla ylvr.Tm yQafifiárojv. (Visto terem 

eles pensado que a verdade reside na aparência, mas que as aparências são contrárias 

e infinitas, eles consideraram as formas infinitas, de tal modo que a mesma coisa p o d e rá  

parecer contrária a uma pessoa e a outra através das mudanças de composição, e  ser 

alterada mediante uma pequena mistura e poder parecer completamente diferente devido 
a essa simples alteração. É  que tragédia e comédia compõem-se das mesmas letras.)

3 A  interpretação é adiantada por D. N . Sedley, «T w o  conceptions o f vacuum», 
Phronesis 21 (1982), 179-83. Segundo a opinião mais corrente, o vazio não é o espaço 
absoluto de Newton, mas o espaço vazio que existe apenas onde não há átomos, 
formando assim hiatos entre eles. Sedley argumenta que os Atomistas não tinham 
razão alguma em chamar a isso nüo-existente, e observa que, por paridade de tra
tamento, « o  cheio» teria de ser espaço cheio —  ao passo que nós sabemos ser ele 
aquilo que enche o espaço, os átomos em movimento. Com a interpretação dada 
por Sedley, o emprego dos Atomistas de «nada» ecoa precisamente o uso paradoxal 
que Parménides fez do mesmo «nada» para se referir àquilo a que diziam respeito 
os existenciais negativos, se é que eles se referiam a alguma coisa (293, 296), e o 
«vácuo» ou «vazio » são precisamente uma outra designação disso.

A FO RM AÇÃO  DOS M UNDOS

563 Diógenes Laércio ix, 31 (D K  67 A 1) rò  fièv nãv ãneigóv tprjmv 
(sc. Asvxm noç) ... roérov Ôè rò  jièv nXfjQEÇ eivai, rò <5<? xevóv ... xóa/iovç rr 
rovrov àneiQovç elvat xai ôiakvsod-m eiç ravra. yíveo&at ôè rovç xóo/iovi 
<r8ra>' (péotoDm 'xarà  àjioro/xrjv èx rrjç òateÍQov noXXà oá fiara mtvrohi 
rolç ayfifuuavv eiç ftéya xevóv, arreo à$Qoio$êvra ôívrjv (btF.QyáÇp.csdai filav, 
r.aíF fjv jiQoaxQovovra câÂÀ/jÂotç'^ xai jravroôajiãç xvxXovfieva ôiaxgívecr&ai 
yitjQiç rà õfioia ngòç rà õfioia. laoQQÓmov Òè òià rò  nXfjftoç firjxéri ôvyafievatv 
neQKpéqead-ai, rà fièv Xemià ycoQeïv eiç rò xevóv, ojoireo òtarró/iem  
rà òè lo tjià  'ovfifiávEiv xai TtBQinXexófieva a vyxarar QÉ^eiv âXXtfXotç xni 
Ttoteiv ngãiróv r i avarrj/ia aqxxiQoeiòéç. (32) rov to  ô, olov 'ê ftéva ãtpíoraafini 
TiKQiéyovra èv êavr q> navrola aòfiara ' &v xarà rrjv rov fiêaov âvréoeitm1 
TteQiôivovfiévcov Xeztxòv yevéa&ai ròv neg ií vuéva, ovqqsÓvtojv âel tã>v avvt* 
ymv xar’ enírpavatv rrjç ôívrjç. xai oíítoj yevéa&at rrjv yfjv, crvptfievóvtojv v ‘iv 

èvsy&évrftív èm  rò  fiéaov. avróv re  náfov ròv szeoiéyovra olov $fiéva a$£t <> 
fku xarà rrjv ènéxxQiaiv [Heidel, ènéxgmiv mss.] rmv êÇwftev am/iáriur 
òívji re (pcoóuevov avróv, ã>v ãv êmyiavot], ravra êmxrãoihu. rovrcov òê um  
avfinXexófieva noielv oiarrjfia, rò  ftèv n qmtov xá&vyoov xai mjXSiòeç, b)(yiv 
ítávra Ôè xai mQKpeQÓfiEva ai)v rf/ rov ãÃov òlvfj r ir ' êxnvQtu&óvTa rijv nhi 
âarÉQwv ánoxeXéoai <f vmv. (Cf. também Écio i, 4, i - 4, DK (S7 \ 24.)1
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564 Ecio u, 7, 2 Aevxm jtoç xal ArjfióxQtxoç '  • i i T i b v d  x v x á o )  xal 'vfiéva 
Tteçireívovm tk> xóofMp ôià tw v  àyxiOTgoeiômv âxó/MOV av/nnenkey/iiévor.

565 Hipólito Ref. I, 13, 2 {D K  68 a 40) Aéysi ôè ó/iokoç Asvxlnnq) 
( sc. Arjfxóxotxoç) iteoi axoi%emv, nXrjQovç xal xevov ... eXeye ôè a>ç âel xivov- 
fiêvoiv xcõv ôvxcov êv t o j  X E vâ i - àneÍQovç ô ’  i l v n i  xóo/w vç xal fj,eyé&Ei ô ia -  

(péqovxaç. êv T in i  ô è  firj eivai fjÀiov /nrjôè oeÃijwjv, êv xiai ôè fieíÇco xwv rrao' 
Yj/MV xal êv xiai nXeím. (3) elvat òè x õ jv  xóofuov ancra xà Òiuav/j/Mxn xal xfj 
jièi nXelovç, xfj òè êM xroDç, xal xovç j.à.v avÇeoftai.. tovç i)è àx/iáÇeiv, t o v ~ 
òè (f&íveiv, xal Tfj fièv yíveoftai, rfj â’ <  è x >  Xf.meiv. rpfieíomíka ôè avxoòç vti 

AXXrjXaiv TtQoamnxovxaç. elvm Ôè êríovç x ó o / à o v ç  êg/j/uovç 'Qóxov xal rpvxcõv 

xal Ttavxòç vy/jov.

563 Leucipo sustenta que o todo é infinito ... que parte dele está cheia 
e parte vazia ... Daqui surgem mundos inumeráveis, que se dissolvem 
de novo nestes elementos. Os mundos originam-se da seguinte maneira: 
muitos corpos de todas as espécies de formas movem-se «por abscisão 
a partir do infinito» para o interior de um grande vazio; aí se juntam 
e produzem um redemoinho único, no qual, colidindo uns com os outros 
e revolvendo-se de todas as maneiras, começam a separar-se, o seme
lhante para o semelhante. Mas quando o seu grande número os impede 
de continuar a rodar em equilíbrio, os que são leves dirigem-se para o 
vazio circundante como que joeirados, ao passo que os restantes «per
manecem juntos» e, emaranhando-se uns nos outros, unem os seus movi
mentos e fazem uma primeira estrutura esférica. Esta estrutura mantém-se 
à parte como uma «membrana» que contém em si todas as espécies de 
corpos; e à medida que estes rodopiam, devido à resistência do cen
tro, a membrana circundante torna-se fina, enquanto os átomos con
tíguos continuam a correr juntos, em virtude do seu contacto com o rede
moinho. Assim, a terra se geiou, permanecendo juntos, no mesmo 
lugar, os átomos, que tinham sido levados para o centro. Uma vez mais, 
a membrana, que os contém, aumenta, devido à atracção dos corpos do 
exterior; à medida que redopia no remoinho recebe no seu interior tudo 
aquilo em que toca. Alguns destes corpos, que se emaranham, formam 
uma estrutura, que a princípio é húmida e lamacenta, mas à medida 
que revolvem, com o redemoinho do todo, secam e, em seguida, íncen- 
deiam-se para formar a substância dos corpos celestes.
564 Leucipo e Demócrito envolvem o mundo numa «capa» ou 
«membrana» circular, que se formou por intermédio dos átomos cur
vos, ao emaranharem-se uns nos outros.
565 Demócrito defende o mesmo ponto de vista, que Leucipo, acerca 
dos elementos, o cheio c o vti/io ele falou como se as coisas, que



existem, estivessem em constante movimento no vazio; e há mundos 
inumeráveis, que entre si diferem no tamanho. Nalguns mundos não há 
Sol nem Lua, noutros eles são maiores do que os do nosso mundo, c 
noutros, mais numerosos. Os intervalos entre os mundos são desiguais; 
nalgumas partes há mais mundos, noutras menos; alguns estão a aumen
tar, outros no seu auge, outros a diminuir; nalgumas partes estão u 
surgir, noutras a desaparecer. Destroem-se por mútua colisão. Há 
alguns mundos desprovidos de criaturas vivas ou plantas ou qualquer 
humidade.

i Parece que os vocábulos nv/ijLÉvtLV, vfiijv e (em 564) %náv foram realmente 
colhidos em contextos atomistas. A  frase xarà áxcoroftfjv èx Tfjç àrcEÍQov (sc. xc&(ra;) 
tem um íntimo paralelo na carta epicurista a Pítocles (Ep. n, 88; D K  67a 24). 
Diógenes pode tê-la derivado de Demócrito; mas é também possível que avftftêvm. 
vjtrjv, %iTcóv, assim como xarà ànoro/iijv, sejam simplesmente epicuristas.

A descrição, de 563, acerca da formação dos mundos (formalmentr 
atribuída a Leucipo, mas sem dúvida representativa, também, das opiniões 
gerais de Demócrito) é bastante pormenorizada, mas recheada de difieul 
dades. A primeira fase ocorre, quando uma grande colecção de átomos se 
isola, por assim dizer, numa grande zona do vazio. A  segunda fase dá-sc, 
quando eles formam um redemoinho ou vórtice. Como é que isto se ven 
fica, não sabemos dizer; deve acontecer «por necessidade» l, como resultado 
dc uma combinação particular dos seus movimentos atómicos separados, 
e é provável que um vórtice não surgisse necessariamente ou comummenk 
apenas das circunstâncias da primeira fase. A  acção do vórtice faz com 
que os átomos semelhantes tendam para os semelhantes?2 (Há, em tudo 
isto, um grande número de reminiscências de Anaxágoras: segundo este, 
o Nous iniciava um vórtice e as partículas semelhantes juntavam-se paru 
formar os corpos, 476 e pp. 392 e s.) 3. Os átomos maiores congregam-«1 
no centro, os mais pequenos são expelidos para o exterior (575). Umu 
espécie de membrana ou revestimento (564) encerra o todo : se esta meni 
brana é constituída pelos átomos mais pequenos expelidos (como Écio suge 
riu, D K  67 a 24), ou se estes são arremessados para fora do avarq/M, par» 
o vazio (como se sugere em 563), não sabemos ao certo. Outros átomos 
entram em contacto com a extremidade da massa em revolução e são arras 
tados para o interior da membrana. Alguns destes átomos incendeiam-iiO 
devido à velocidade da revolução (563 a d  f in . )  e formam, assim, os corpot 
celestes; os mais volumosos, que se encontram no centro, «permanco-m 
juntos» (<avjxfjiévEiv)  para formar a terra. Após a conclusão do trecho 563, 
Diógenes Laércio prossegue com uma descrição de pormenores cosmolrt 
gicos que não são particularmente esclarecedores, mas que nos mostram 
que, neste ponto, Leucipo tendia paru accilar, dc formo nflo muito crltldi,
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as velhas teorias jónicas. Uma ideia de Leucipo, importante e grandemente 
conservadora, é a de que a terra é plana, do formato de uma pandeireta 
(Tv/Lmavoeiàr/ç, Écio m, 10, 4); Demócrito emendou ligeiramente esta ideia 
(ibid., 10, 5), mas reteve a sua total lisura. Ambos parecem ter sus
tentado que a terra estava inclinada para baixo, em direcção ao sul 4. 
Visto haver inúmeros átomos e um vazio infinito, não há razão para que 
se tivesse formado apenas um mundo; Leucipo e Demócrito, poitanto, 
postularam, inúmeros mundos, que nasciam e pereciam através do vazio 
(563 init., 565). São estes dois filósofos os primeiros a quem podemos atri
buir, com absoluta certeza, a ideia dos mundos inumeráveis (em oposição 
aos estados sucessivos de um organismo contínuo), à qual se chega intei
ramente pelos fundamentos a priori anteriormente descritos s. Os doxó- 
grafos, contudo, atribuíram certamente a ideia de mundos plurais (quer 
coexistentes, quer sucessivos) a alguns Jónios, possivelmente devido a um 
erro iniciado com Teofrasto (vejam-se pp. 123 e ss., e também 399 e s.). 
Demócrito, segundo 565, parece ter embelezado a ideia, ao observar que 
não há necessidade de que cada mundo tenha um Sol e uma Lua, etc., ou 
tenha águas e dê origem à vida; a natureza ocasional do processo cos- 
mológico, descrito em 563, não produziria sempre o mesmo resultado. 
Por exemplo, se não houvesse mais átomos para serem atraídos para junto 
da membrana exterior de um mundo, esse mundo não teria, provavelmente, 
corpos celestes 6.

i Assim, 566 Diógenes Laércio ix, 45 (sobre Demócrito) návta te xu t' àváyxr/r 
yíveaâai, rfjç òívtjç alrUtç o&trrjç rfjç yevéaeo>ç náncoVj fjv ãváyxrjv Áéyei. (Tudo 
acontece segundo a necessidade; pois a causa do nascimento de todas as coisas é o 
redemoinho, a que ele chama necessidade.) O redemoinho ou vórtice é chamado 
necessidade, porque produz as colisfles e uniões necessárias (mecânica e teoricamente 
determináveis) dos átomos: assim, 567 Écio i, 26, 2 (17. ovaiaç âváym/ç) dq/idxgiroç 
t j)ji ávTirvmav xal if o t m r  xul nb/yr/v rfjç vÁrtç. ( [Sobre a natureza da necessidade]  

Demócrito entende a resistência e o movimento e os choques da matéria.) Em termos 
aristotélicos, podemos dizer que as combinações se realizam por acaso: 568 Aris
tóteles Phys. J34, 196 a 24 dal ôé tiveç o l xcã rovQavmi r o í  fie xal rcõv xóoficov návTtov 
alruõvrai rò  avrá/iarov ànò ravTO/jÓTOv yàn yevèa&ai trp> ôlvrjv xal rijv xívrjaiv rrjv 
ôtaxQÍvaoav xal xaracmjaaaav elç ravrr/v rtjv ráÇiv rò  nãv. ( Alguns há que fazem do 
acaso a causa tanto destes céus como de todos os mundos; pois do acaso surgiram o 
redemoinho e o movimento que, por separação, trouxeram o universo para a sua ordem 
actual.) Para Aristóteles, trata-se de acontecimentos ocasionais, porque não realizam 
nenhuma causal final; mas os Atomistas acentuaram o outro aspecto das sequên
cias mecânicas, não planeadas, i.e. o da necessidade. Assim, no único dito existente do 
próprio Leucipo: 569 Fr. 2, Écio l, 25, 4 ovfièv XQVt10 tuávqv yíverai, ò.?M návra 
BK Àúyov t e  xai v t i  àváyxtjç. (Nada acontece ao acaso, mas tudo por uma razão e por 
obra da necessidade.) Todos os objectos, todos os acontecimentos, são o resultado 
do uniu cadeia de colisões e reacções, cada uma segundo a forma e movimento par
ticular dos respectivos átomo»
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2 Demócrito ilustra esta regra tradicional do comportamento das coisasj tanto 
animadas como inanimadas, em 570 Fr. 164, Sexto a d v . m a th , vu, 117 x a i  y á o  'Q<ha, 

<pijalv, 6 /j.o y e v é m  í ú m q  o w a y e M Ç e r a i  á ç  jte g u x re Q a i m -Q iijreQ oúç x a l  y ê o a v o t  

y e g á v o iç  x a l  ê n l  r r õ v  ã U o t v  th aa& rcoç. < < ô ç >  â è  x a l  è t iI  r â iv  áyrv%(ov, x o & Ó j ie q  ó o ã v  

T iá g e o T iv  i n í  t e  rã>v x o a x iv E v o p é v c a v  a n e Q /iá rc a v  x a l  í n l  tcõv  n a g à  r a ï s  x v fta T a y y a íç  

yrrppíJkuv ( P o i s  a s  c r ia t u r a s  ( d i z  e le )  ju n t a m - s e  c o m  o s  s e u s  s e m e lh a n te s , a s  

p o m b a s  c o m  a s  p o m b a s , a s  c e g o n h a s  c o m  a s  c e g o n h a s , e t c . E  o m e s m o  a c o n te c e  a té  

c o m  a s  c o is a s  in a n im a d a s , c o m o  s e  p o d e  v e r c o m  a s  s e m e n t e s  n u m a  p e n e ir a  e  o s  

s e ix o s  à  b e ir a - m a r  . . . )  (grãos semelhantes, contínua ele, e pedrinhas do mesmo 
formato congregam-se sob a acção da peneira ou das ondas). A  tendência mecânica 
de objectos de formato e tamanho semelhantes se juntarem sob a influência do movi
mento é especialmente importante para o atomismo, sem dúvida, e vai para além 
da opinião ingénua de Homero, O d . xvu, 218, de que «deus conduz sempre o seme
lhante para o semelhante».

3 Segundo Simplício, Demócrito sustentava que o vórtice se «separou»:
571 Fr. 167, Simplício in  Phys. 327, 24 àAAd x a l  Atj/ióxgiroç, èv olç cprjoi 'ô iv o v

à n à  ro í) navròç im o X Q i& ijv a i t x iv t q ú o v  I ô e w v  ( r n õ ç  ôè x a l  1rm à  rívoç ahíaç p i )  Á é yE Í], 

êoixev ànò ravropárov xal xvxrjs yewãv avróv. (M as também Demócrito, quando diz 
que num redemoinho se separou do todo, de todas as espécies de form as» ( e não diz 
como nem por que causa), parece gerá-lo por acidente ou acaso.) A  ideia de O ini
ciador do processo cosmogónico estar «separado» pode remontar a Anaximandro 
(vd. 121 e pp. 131 e ss.).

4 Assim, 572 Diógenes Laércio ix, 33 (sobre Leucipo) èxAeliteiv ò’ rjfaov xal
aeXrjvrjv xã> xexMo&ai ri/v yrjv Jigòç pearippçíav rà òc n qòç ãQxrtp áeí te vlffScBai
xal xarátpvxQa eivai xal nriyvvo&cu, ( Os eclipses do Sol e da Lua são devidos à inclina
ção da terra para sul; as regiões situadas a norte estão sempre cobertas de neve e são 
muito frias e geladas.) A  maioria dos estudiosos tem admitido a existência de uma 
lacuna depois de aeXijvtjv, «Lu a», de modo que alguns outros fenómenos, sem ser o 
eclipse, são explicados pela inclinação da terra. A  ordem dos assuntos em Diógenes 
é contra a existência de uma lacuna ; mas a inclinação da terra seria tão profundamente 
inadequada para explicar os eclipses, que parece razoável postular ou uma alte
ração do texto ou uma interpretação totalmente errada por parte de Diógenes 
ou das suas fontes, A  inclinação da terra permanece; é ela que explica tanto a 
inclinação do zodíaco como as diferenças de clima, e está possivelmente relacionada, 
se bem que muito diferente dela, com a teoria de Anaximenes, segundo a qual, 
durante a noite, o Sol permanece escondido por trás das partes altas do norte. 
Os eclipses já  tinham sido correctamente explicados por Empédocles e Anaxágoras. 
Cf. também Écio m, 12, 1-2 (D K  67 a 27 e 68 a  96).

5 Compare-se o conhecido dito do discípulo de Demócrito, Metrodoro dc 
Quios, que afirma ser coisa estranha o produzir-se uma espiga de trigo numa grande 
planície, e um mundo no ilimitado.

e Parece haver aqui uma referência a Anaxágoras fr. 4 (498; a recorrência 
da expressão ixao' fj/úv pode ser acidental). Contudo, não é absolutamente seguro, 
que esse fragmento descrevesse mundos inteiramente separados, com sóis e luas sepa
rados; se os descrevia, então o facto de cada mundo ter a mesma estrutura justifica 
a referência de G . Vlastos (Philos. Rev. 55 (1946), 53 e s.) aos «laivos teológicos da 
física de Anaxágoras», e a sua sugestão de que a teoria dc Demócrito pode ser uniu 
«refutação consciente» dela.
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O CO M PO RTAM ENTO  DOS ÁTOM OS

(a ) O  peso

573 Aristóteles de gen. et corr. A 8, 326 a 9 xaíxoi (iaQvxeoóv ye xaxà 
T 'ijv  vnFQo/jjv (prjOLV eivai ArjfióxQixoç êxaoxov t o j v  ãôiaigéxcov.

574 Teofrasto de sensu 61 (DK 68 a 135) ftaov uèv ovv y.ai xovtpov tw 
jjLByé^Bt òiaiQEÍ Arj/ioxonoq ... ov jiijv à).V ev ye xotç /ieixxoíç xovçpáxEQOv 
fièv eivai xò jiÁéov £'/ov xevóv, fiaQvrsQov ôè xà S/.uttov. èv èvíotç pèv oiíxojç 
eiQrjxsv (62) èv ãÃÃoiç ôè xovtpov Eivai (prjaiv ánhlyç xà Xetixóv.

575 Simplício de caelo 712,27 (DK 68 A 61) . . . o i  jieqí Arj/iáxgixov
oiovtul návxa fièv e%eiv jjágoç, tú j ôè êAaxxov e%eiv jiágoç rò jivq èxD li- 
ftó/ievov im o rõjv 7tQOÂafijiavo vtojv ãno (fSQtodm xai òtà xovxo xovtpov òoxeiv.

576 Écio I, 3, 18 (DK 68 A 47) Arjpóxgixoç fièv yàq eÀeye Ôijo ( sc. xalç 

àxópotç avfijÍÊprjxÉvm), fiéyeftóç xe y.ai a^fj/ua, ó ôè 5E tiÍxovqoç xovxoiç xai 

XQÍXOV fiáQoç noonÉãqxev ... \, 12, 6 ArjnóxQixoç xà tcqwxá <prjat owuaxa 

(xavxa ò’ fjv xà vaoxá) fiáooç jièv ovx e%eiv, xivela&ai Ôè xax’ àlX rjloxvm av  

èv r<3 à7iEÍQ(p.

573 Contudo, Demócrito diz que cada ura dos corpos indivisíveis é 
mais pesado em proporção ao seu excesso (sc. de volume).
574 Demócrito distingue o pesado e o leve pelo tamanho ... Toda
via, em corpos compostos, o mais leve é aquele que contém mais vazio, 
o mais pesado o que contém menos. Foi assim que por vezes se expri
miu, mas noutros lugares diz simplesmente que o subtil é leve,
575 ... A escola de Demócrito pensa que tudo possui peso, mas que, 
por possuir menos peso, é que o fogo é expelido pelas coisas que possuem 
mais, se move para cima e, consequentemente, parece leve.
576 Demócrito referia duas (sc. propriedades dos átomos), tamanho e 
formato; mas Epicuro acrescentou a estas uma terceira, a saber, 
o peso...— Demócrito diz que os corpos primários (i.e. os átomos 
sólidos) não possuem peso, mas que se movem no infinito como resul
tado de chocarem uns com os outros.

Os textos em que Aristóteles e Simplício discutem as propriedades 
básicas dos átomos (e.g. 555-7) são reticentes iio que toca à questão de saber 
sc cies possuem peso: e a mesma ausência de informação sobre este assunto 
ic encontra nus notícias a respeito das opiniões de Anaxágoras e Empédocles 
(o pusso 493 é obviamente uniu interpretação de 489, inspirada pelas



446

observações gerais de Aristóteles em 117). 573-6 apresentam claramente 
opiniões contraditórias sobre a posição de Demócrito, o que, por conse
quência, têm sido assunto de discordância entre os estudiosos. (Nestes 
passos, não se faz referência a Leucipo, e é de supor que este filósofo não 
considerasse a questão como merecedora de um tratamento especial.)

Absolutamente claro é que Aristóteles crê, em 573, que para Demócrito 
os átomos tinham peso e que este dependia do seu tamanho; esta opinião 
tem o apoio de Teofrasto (574) e (sobre o primeiro ponto) de Simplício (575). 
Difícil é, certamente, de compreender, como é que os Atomistas podiam 
ter evitado a defesa de alguma espécie de opinião neste sentido, já que, 
como fruto da experiência, os corpos do nosso mundo se nos afiguram, 
certamente, possuidores de peso e que a plenitude e a homogeneidade dos 
átomos dão a entender que a diferença de tamanho é a única determinante 
concebível da diferença de peso. Mas, segundo parece, o passo 576 con
tradiz 573-5. Como explicar esta contradição? (i) Uma solução generali
zada, defendida e.g. por Barnet (E G P , 341-6) e adoptada em KR, sustenta 
que os testemunhos de 573-5 se referiam apenas aos corpos localizados num 
mundo, ou, mais genericamente, aos corpos sujeitos a um vórtice. Os objec
tos de maior tamanho têm tendência para se deslocar para o centro do 
redemoinho, e é, portanto, conveniente dar expressão ao facto de o seu 
movimento «para baixo» ser uma função das suas maiores dimensões por 
intermédio da afirmação de que eles são mais pesados do que objectos dc 
menor tamanho, que se encontram mais perto da circunferência. Contudo, 
em si mesmo, os corpos não têm peso, i.e, não têm tendência para se mover 
«para baixo»; num vazio sem vórtice os seus movimentos são unicamente 
determinados pelas colisões (e, evidentemente, pelo tamanho e forma) 
e não há razão para os descrever como pesados ou leves. É precisamente 
este o ponto a que alude Écio em 576. (ii) A  explicação (i) concede uma 
grande atenção a 576 e precisa de admitir um considerável aparato teorético 
para manter uma tal confiança em Écio. Bem mais simples é interpretar os 
passos 573-5, que são, no fim de contas, as opiniões de autoridades mais fidedi
gnas, tal como parecem, i.e. como verdadeiras descrições dos átomos de Demó
crito sem quaisquer restrições. O peso, por conseguinte, é uma propriedade 
absoluta dos átomos, se bem que Demócrito não tivesse muito que dizer 
a tal respeito. É certo que ele não teria, provavelmente, uma resposta pronta 
para a questão de saber em que consiste o peso num vazio sem vórtice, onde 
não é expresso em termos de uma tendência para se mover para baixo. Mas 
esta mesma dificuldade sugere um motivo que teria levado Écio a deturpar 
as ideias de Demócrito, como de facto fez em 576. Ele tinha acabado dc 
mencionar as opiniões de Epicuro (1, 12, 5), segundo as quais os átomos 
se moviam para baixo através do vazio em virtude do seu peso, mas cm 
outras direcções como resultado de colisões (que, por sua vc/., ernm notória-
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mente explicadas como consequência de desvios ocasionais: cf. e.g. Dióg. L. 
x, 61, Lucrécio n, 216-242). Possível é que ele tivesse achado a posição de 
Epicuro tão óbvia, que dela inferiu que, visto os átomos de Demócrito se 
não moverem para baixo, não podem ter peso *.

1 N o  tocante ao peso, veja-se, também, D. O ’Brien, «Heavy and light in 
Democritus and Aristotle», JH S  97 (1977), 64-74; ou (mais desenvolvidamente) 
O ’Brien, Democritus, weight and size (Paris, 1981).

(b ) O movimento

577 Aristóteles de caelo F  2, 300 b 8 òiò xai Aevxínnq) xal Arj/xoxgixa), 
rolç Xéyovatv ãel xixsto&ai xà Tzgcoxa od) fiara èv r ã  xevcõ xal xã> ãneígco, 
Xexxéov xíva xívrjoiv xal xíç i) xarà rpvoiv avxmv xívrjcnç.

578 Aristóteles Sobre Demócrito ap. Simplicium de caelo 295, 9 (em con
tinuação de 556) araaiáCeiv ôè xal cpépea&ai êv x ã  xevã ôiá re vrjv ávo/ioióx-rjxa 
xal tàç ãAAaç slgrjfiévaç òuupooáç, tpeQOfiévaç ôè èfijiínXEiv xal nsgmXé- 
XEGtfat...

579 Aristóteles de caelo r 4, 303 a 5 cpaol yàg (.vc. Aevxmnoç xaíárjpióxQixoç) 
eivai xà Ti/xoxa fteyé&T] jiXtp&ei pcèv aTteioa, fieyèêet <5è âôiaígexa, xal ovx* 
è ( êvòç noXXà yíyvea&ai oihe èx itoA/.wv êv, âXXà xfí rovzcov av/UTtXoxij xal 
TiEQmaXáÇei mívxa yevvãaêai.

580 Alexandre in M et. 36, 21 ovzoi yàg uc. Aevxm noç xal Aijpóxgixoç) 
Xéyovatv àAXrjXorvn&óoaç xal xoovouévaç jiqòç âÂ.XrjXaç mvãoêni, xàç àrójuovç.

581 Ecio I, 23, 3 Aijuáxoiroç êv yévoç xtvqoeoiç tò xarà naXfiòv cbic- 
tpalvexo.

582 Simplício in Phys. 1318, 35 (D K  68 A 58) xal êXeyov xarà xrjv èv 
n iro lç  fiagvxrjra xtvovpteva xavxa ôià zov xevov eíxovroç xal ftfj âvxixvnovv- 
roç xarà xánov xiveicrftar jtsgtnaXáaaeaêai1 yào êXeyov avxá.

' TiEQuiaXalaeadai mss., em. Diels.

577 Assim, Leucipo e Demócrito, que dizem que os seus corpos pri
mários estão sempre em movimento no vazio infinito, deviam especificar 
de que espécie de movimento se tratava — isto é, qual é o movimento 
que lhes é natural.
578 Eles lutam e movem-se no vazio em virtude das dissemelhanças 
entre si e das outras diferenças já mencionadas; e à medida que se 
movem colidem c emaranham-se...

tu



579 É que eles (sc. Leucipo e Demócrito) dizem que as suas magnitude 
primárias são infinitas em número e indivisíveis em magnitude; os muitoi 
não vêm do uno, nem o uno dos muitos, mas antes todas as coisas sU  
geradas pelo entretecimento e dispersão destas magnitudes primária»,
580 Pois eles (se. Leucipo e Demócrito) dizem que os átomos se movem 
por colisões e pancadas mútuas.
581 Demócrito disse que havia somente uma espécie de movimenlo. 
o devido à vibração.
582 [Os átomos], dizem eles, que se movem em virtude do seu peso, 
deslocam-se através do vazio, sem que este se lhes oponha ou ofereç# 
resistência; pois, no dizer dos mesmos, [os átomos] estão «espalhado’, 
em toda a volta».

É evidente, pelo que se conclui de 577 e de outras queixas semelhanle» 
de Aristóteles, e bem assim da falta de informações positivas sobre este ponlo 
que nem Leucipo nem Demócrito deram qualquer explicação cabal de um 
movimento original dos átomos —  isto é, do movimento, que provoca ni 
colisões, e não o que é provocado por elas. Na verdade, dado que os âto 
mos e o vazio existiram sempre, há razões de sobra para supor que deve 1« 
havido sempre movimento e consequentes colisões. É que, uma vez que »1 
átomos estão agora em movimento, que motivo haveria para que não tivo*> 
sem assim estado alguma vez? (Cf. o argumento de Parménides, da ra/flo 
suficiente contra o nascimento, em 296, 7-9, argumento que possiveímciil* 
os Atomistas tinham tido em mente no presente contexto; veja-se tamMm 
Aristóteles Phys. 252 a 32, de gen, anima li um 742 b 17). Portanto, inda^m, 
como faz Aristóteles, o que era o movimento «natural» dos átomos é mcnoi 
pertinente do que em princípio parece. No entanto, se os Atomistas fossem 
forçados a definir um movimento «original», podiam provavelmente di/n 
que era um movimento ao acaso, sem tendência alguma, em cada átomo, 
para se orientar numa direcção, de preferência a uma outra, É claro qui 
em breve ocorreriam colisões e que o movimento original seria progressmi 
mente suplantado pelos movimentos secundários que resultam da colisfto l  
ricochete.

O movimento regular dos átomos, talvez o único que Leucipo e Dcmrt« 
crito tiveram verdadeiramente em conta, é devido aos ricochetes dos átomo» 
após a colisão. A  natureza do movimento resultante será determinada, naifl 
dúvida, pelo peso, formato e anteriores movimentos dos corpos em colÍNflcl 
As colisões dos átomos têm como resultado ou um «entrelaçamcnlm* 
(avfinXoKrj), se os átomos tiverem um formato congruente, ou uma «<li 
persão» (negmáÀa^iç), no caso contrário —  isto é, um ricochete numa ou mue 
tra direcção. Foi isto o que Aristóteles pretendeu dizer cm 579 (cf. 582). I i Ifl 
em 581, atribui um tipo especial dc movimento a Demócrito, a sabor miA/tdj
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ou «vibração» (cuja raiz verbal é a mesma de nEçmáXaÇiç', Bailey (The  Greek 
Atomists and Epicurus) interpretou mesmo TtsQináXaÇiç, em 579, no sentido 
íli) naXftóç, embora não de forma muito plausível). Poucas dúvidas há de 
i|uc Écio esteja aqui a atribuir uma ideia epicurista a Demócrito; Epicuro 
n'iou esta palavra para descrever a oscilação invisível que, imaginava ele, 
ui átomos sofriam quando confinados num corpo complexo (Epicuro Ep. i, 43;
i f, Bailley, p. 332) l .

1 LSJ dá a TtEQtitáXaÇiç o significado de «colisão, combinação» de átomos, 
embora a neQinaXáaaea&at atribua o de «ser arremessado em todas as direcções». 
Ambas as traduções são imperfeitas. O significado de naMoowêai é o de «ser agi
tado de um lado para o outro ou espargido», e o da sua forma mais simples náXXeiv
o de «agitar». Talvez se possa ver em Teofrasto de semu 66 fin. (D K  68 a  135) uma 
fase de transição para a interpretação epicurista de ziaX/ióç. Em 579, Aristóteles quer 
dizer simplesmente que as coisas são produzidas pelo enterlaçamento e ricochete dos 
átomos; este último não produz por si só yèveaiç, mas é necessário para a sua conti
nuidade.

(c ) A formação dos corpos

'Ml Aristóteles Sobre Demócrito ap. Simplicium de caelo 295, 11 (continua
do  de 578) ... <pEQO(iévaç ôè (sc. ràç ãró/wvç) è/unímeiv xal neQinXèxea- 
fluf neomXoxrjv roiavrrjv ?) ovfitpavecv pèv avrà xal nhjaíov àXXij/Icov ehai 
•ihikI, (púocv juévroi jiíav êÇ èxeívmv xar’ áÂf/ ffet.av ovô’ tfvuvaovv ysvvã' xo/uô?] 

r.firj&eç eivai rò  ôvo f) rà nXelova yevéa&ai av nore ív. rov Ôè ovfifiéveiv 
Mc ovoíxiç fiET ãXXrjXcov nvòç a inãra i ràç ènaXXayàç xal ràç âvn-
Ht)V«C Jãv acopárwv' rà fièv yàç aêrãv clvai oxaXrjvá, rà ôè âyxtoTQCòôr], 
iil (Id xoiXa, rà ôè xvqrá, rà  ôè ãXXaç ãva/jíttijovç èyjyvra Ômfpooáç èjtl rocrov- 
tni' oüv xqóvov acpmv avrãv âvr é%ea&ai v o filhei xal avp,fiéveiv êcoç íayvooréoa riç  
i>i rov jiEQiêyovToç àváyxrj jr.anaye.voatvrj Ôiaaeíat] xal '/oipl; avràç ôiaoTtEÍQfj.

M4 Simplício de caelo 242, 21 (continuação de 557) ... ravraç ôè ràç 
àldpovç èv fme.íom r ã  xevq> xeymoinpáva; àXXtfXcov xal ôuxpsQOvaaç (7yr///a<jí 
M H<Ü peyé&eúi xal âscrsi xal rá ie i (péqeadai èv r ã  xevã  xal èmxaraXap,- 
fhlvuvaaç âXXtjXaç avyxgovea&ai, xal ràç uèv ánonáXXea^ai, ÕTtrj ãv rvytoaiv, 

<V neQinXéxea&ai àkhpm ç xarà rtjv rãv oxrifiárurv xal p,eye,ftãv xal 
mm’ xal rátjPMV avfifierçlav xal av/i/j,évsiv [Diels, crvfiflaivEiv mss.j xal 

(flrtit. rrjv rãv avv&ércov yévsaiv ãnoreXelff&ai.

583 ... À medida que eles (sc. os átomos) se movem, colidem e ema-
nmham-sc de tal forma, que se unem uns aos outros num contacto 
Intimo, mas não tanto, dc modo a, na realidade, formarem deles uma 
xubit&nciu, seja de que espécie for; pois é uma atitude muito simplista



450

supor-se que dois ou mais podiam alguma vez tomar-se um. A  razão 
que ele apresenta para os átomos permanecerem juntos por algum tempo 
é o interlaçamento e adesão mútua dos corpos primários; é que algum 
deles são angulares, outros recurvos, outros côncavos, outros convexos c, 
na verdade, com inúmeras outras diferenças; por isso, pensa ele que os 
átomos se unem uns aos outros e ficam juntos até ao momento em que 
alguma necessidade mais forte, proveniente do circundante, os agita I 
dispersa por completo.
584 ... estes átomos movem-se no vazio infinito, separados uns doi 
outros e diferentes no formato, tamanho, posição e disposição; ao ultru 
passarem-se uns aos outros, colidem, e alguns são sacudidos ao acaso, 
em qualquer direcção, ao passo que outros, entrelaçando-se uns com 
os outros segundo a congruência das suas formas, tamanhos, posiçftr* 
e disposições, permanecem unidos e assim dão origem ao nascimento tl4 
corpos compostos.

Estes passos afirmam, com mais precisão, 0 que foi delinado cni 
extractos anteriores, e.g. 545 e 563, nomeadamente, como é que os átoinul 
constituem os corpos complexos e visíveis da nossa experiência. Como resul
tado da colisão entre os átomos, aqueles que são de forma congruente nBií 
fazem richochete, mas permanecem temporariamente ligados uns aos outro»| 
por exemplo, um átomo em forma de anzol pode prender-se a um átomo 
a cuja forma o formato do anzol se adapta. Outros átomos congruentes, ftH 
colidirem com este complexo de dois átomos, ligam-se então, até que 
forma um corpo visível de determinadas características. Em evidência é poitfl
o facto de se não dar nenhuma verdadeira coalescência de átomos: estes entmin 
simplesmente em contacto uns com os outros e retêm sempre a sua própri* 
forma e individualidade. Quando um complexo de átomos colide com OUlto 
complexo, pode fragmentar-se em complexos mais pequenos ou nos seufl 
átomos constituintes, os quais retomam, então, o seu movimento atnivíl 
do vazio até colidirem novamente com um átomo congruente, ou com unt 
complexo de átomos.

Esta explicação comporta consideráveis dificuldades. Que papel desMlM 
penha o princípio do semelhante-para-o semelhante? Este princípio, iluslimlfl 
por Demócrito em 570, é usado na descrição da formação do mundo; po|( 
em 563, átomos de todas as formas juntam-se num grande vazio, e 0 s e n »  
lhante tende para 0 semelhante, quando os átomos mais pequenos vão ptnn 1 
periferia, e os mais volumosos para o centro. É a semelhança de taminlm 
mais do que a de forma, que parece estar aqui principalmente em quoitlfl 
e é somente num vórtice que se dá a separação de tamanhos. Nas colinrtm 
de átomos não primariamente sujeitos a um vórtice, i.e. ou fora das Atowi 
dispersas da formação do mundo, ou no interior de um mundo jô fontindik
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onde a acção do vórtice pode ser modificada, a coalescência é devida à con
gruência (a qual implica diferença, no que respeita à avfinXoxt], e não seme
lhança), mais do que ao princípio do semelhante-para o semelhante. O tre
cho 584 diz-nos que esta congruência deve actuar relativamente à forma, 
lamanho, posição e ordem. Mas este facto não é uma solução completa, 
uma vez que se nos fala de uma forma especial de átomo, que não pode 
ser sujeita a nenhum tipo óbvio de congruência com outros do mesmo for
mato, mas que, todavia, se combina para constituir uni tipo único de com
plexo (ou antes, dois tipos diferentes, mas conexos). Trata-se, neste caso, 
do átomo esférico, do qual evidentemente se afirmava que tanto a almá 
como o fogo se compunham *. Poder-se-ia argumentar que a alma é con
siderada (como em outras obras do século quinto) como estando espa
lhada por todo o corpo; mas, mesmo assim, afigura-se-nos necessária uma 
determinada conjunção de átomos-alma. O fogo é um caso mais claro, 
por ser distintamente visível e ser necessariamente composto de átomos 
esféricos e nenhuns (ou muito poucos) átomos de outro formato. Como é 
que estes átomos se juntaram? Não podem ter-se misturado ou enganchado 
uns nos outros em resultado da colisão; devem, isso sim, ter-se juntado pela 
acção do princípio do semelhante-para o semelhante. Parece, portanto, 
que Aristóteles, em 583, lavra num erro, ao sugerir que todos os exemplos 
de avuuêvEiv, i.e. da formação de corpos complexos aparentemente estáveis, 
se devem à implicação de átomos: há ocasiões em que outros tipos de av/iuerpla 
(ver 584), especialmente semelhança de forma e tamanho, são mais impor-
l untes.

1 Aristóteles afirma, em vários passos, que para os Atomistas os átomos-alma 
e os átomos-fogo eram esféricos, porque tinham de ser móveis e penetrantes: e.g. 585 
de an. A  2, 405 a 11 tõ)v ôè ax^fiároiv evxtvtjrorarov ró otpaiQoetôèç Aéyei 
(sc. Arj/ióxQlToçy TocovTov <5’  eivai ráv r e  vovv xai rò xtvo. ( Demócrito diz que a 
esférica é a mais móvel das formas; e que outro tanto acontece com o espírito e o fogo.) 
Compare-se ibid. 404 a 5 (D K  67 a  28), onde se diz que a alma é restaurada mediante 
a inalação de átomos esféricos procedentes da atmosfera - uma ideia análoga, talvez, 
à de Heraclito em 234. Aristóteles sugere, ocasionalmente, que a alma é fogo, em 
virtude desta comunidade de form a; mas a verdade é que um átomo esférico nem é 
alma nem é fogo, mas tão-somente um átomo esférico, que adquire propriedades 
secundárias apenas quando associado a outros átomos; no contexto de um corpo 
animal é alma, noutros contextos é fogo (C f. Cherniss, Aristotle's Criticism o f  Pre- 
socratic Philosophy, 290 n.). N o  entanto, a semelhança de forma explica como a 
alma pode ser alimentada pela atmosfera (que não é animada, mas contém uma certa 
quantidade de fogo). À  parte o caso da alma (equivalente ao espírito, segundo a 
descrição que Aristóteles faz do atomismo) e do fogo, não sobreviveram pormenores 
iicorca dc que forma de átomo deu origem a que características secundárias, excepto 
no caso da sensação —  átomos pontiagudos produzem sabores salgados, etc. 
(veja-sc 591, infra). Aristóteles entendia que o ar c a água (e a terra, provavelmente) 
oram conglomcradot dc toda* as formas de átomos, : 586 de caelo r 4,
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303 a 12 Jtoíov ôè xai r í  íxdorov rò  axfjpia rmv otoixeíiov ovúèv imôiwQioav 
(sc. Aevxmnoç xai Àrjfwxoiroç)j àXXà flóvov rã> nvgl trjv (jrfmQav ànéôwxav àími 
Ôè xai fiõ(üq xai xãXXa fieyêftei xal [iixQÓxrfri ôteiXov, tbç oííoav a&rãiv rfjv ipvciv 
olov navotieQfiíav návxcav iã v  orotxúcov. (Eles [sc. Leucipo e Demócrito] não foram 
mais além na definição de qual a forma particular que pertencia a cada um dos elemen
tos, mas apenas atribuíram a esfera ao fogo ; o ar, a água e o resto distinguiram-nos eles 
pela magnitude e pequenez, como se a sua substância fosse uma espécie de mistura de 
sementes de todos os elementos.) Se isto é exacto, então os Atomistas podem ter 
ido buscar a ideia a Anaxágoras (vejam-se pp. 392-31).

A  SENSAÇÃO E O  PENSAM EN TO

587 Aristóteles de sensu 4, 442 a 29 ArjpióxQixoç ôè xai oi TtXeíaroi râhv 
rpvoioÃóyiov õaoi Àêyovúi n sqI aîodrfoecoç àronáraróv xi noiovmv návxn 
yào rà ala&rpxi ánrà noiovaiv.

588 Écio IV, 8, 10 Aevxm noç ArjptóxQtxoç ’EtiLkovqoç xrjv aïa&rjaiv xni 
xijv vórjmv yiverríku eIôóXmv ÊÇar&ev ngoaióvxo>v fjtrjÔevl yàp èmpáXXeiv 
jitjòexéQav xcoglç xov ngoanmxovxoç elôtóXov.

589 Teofrasto de sensu 50 (D K  68 a 135) ôqãv pièv ovv notei (sc. ArjptóxQi- 
xo0 rfi è/Mpáaer xamrpv Ôè lÔícaç Xéytv xrjv yào r!/upamv o vk  ev&òç êv vfj 
xófffl yívea&ai, ã/.Àà xòv àéga xòv /leraÇv rfjç òyjm>ç xal xov ÓQWfiévov rvjtova ■ 
í)ai ovarsXXópisvov xmò xov ópcojuévov xal xov Ôqwvxoç '  ãnavxoç yàg á / í  

yíveo&aí xiva ánoQgo/jv. sneira xovxov oxsqeòv Õvra xal àXÂó'/oon’ r./Kpai- 
veodat xoiíç o/.t/taatv fi5ygotçf ' xal xò jaèv nvxvàv ov òáyeaíhu xò òè vygòi1 
Ôttévai...

590 Alexandre de sensu 56, 12 síôraXa yáp nva ôpioioptogya ànò xõiv 
ÓQa)/j,évo)v ovvexãç ánoQQéovxa xal i/míj(rovxa xfj õxpei xov ógãv fjxuõvxo. 
xoiovxoi ôè fjoav oi tieqI Aevxtnnov xal Arjfjtóxgixov ...

587 Demócrito e a maioria dos filósofos da natureza, que se ocupam 
da percepção, são culpados de um grande absurdo; pois reduzem ho 
tacto toda a percepção.
588 Leucipo, Demócrito e Epicnro dizem que a percepção e o pensa 
mento s ui gem, quando entram imagens do exterior; pois nenhum dele* 
ocorre a quem quer que seja sem a colisão de uma imagem.
589 Demócrito explica a vista pela imagem visual, que ele descreve do 
uma maneira particular; a imagem visual não surge directamente nu 
pupila, mas é o ar existente entre o olho e o objecto da visão que, .u> 
ser contraído, é marcado pelo objecto visto e pelo observador; pois toilm 
as coisas estão sempre a emitir uma espécie de eflúvios. Por isso, este



ar, que é sólido e de cores variegadas, aparece nos olhos que são húmi
dos (?); os olhos não admitem a parte densa, mas a húmida passa 
através deles ...
59D Eles atribuíram vista a certas imagens do mesmo formato que o 
objecto, que estavam continuamente a fluir dos objectos da visão e a 
colidir com os olhos. Esta era a opinião da escola de Leucipo e 
Demócrito ...

Da doutrina atomista, de que tudo consiste em átomos e vazio, advém 
a necessária consequência, a saber, que todas as sensações devem ser expli
cadas como uma forma de contacto ou tacto (587). A  alma consiste em 
átomos esféricos (585) espalhados pelo corpo, e, muito provavelmente, o 
espírito era considerado como uma concentração de átomos-alma. Assim, o 
pensamento é um processo análogo à sensação, e ocorre, quando os áto
mos-alma ou os átomos-espírito são postos em movimento pela colisão com 
átomos congruentes vindos do exterior (588). Unia descrição completa da 
explicação pormenorizada de Demócrito acerca dos diferentes sentidos é 
dada por Teofrasto no de sensu, §§ 49-83 (D K  68 A 135); é possível que 
esta explicação contenha algumas distorções e elaborações peripatéticas, 
mas mostra que Demócrito, neste e noutros assuntos, se deu a grandes esfor
ços para elaborar o mecanismo pormenorizado da teoria atómica. A  des
crição mais completa, e a menos satisfatória, é a da visão. Leucipo tinha 
evidentemente adoptado (590) a teoria de Empédocles (pp. 324 e s.), segundo 
a qual os eflúvios, agora descritos como imagens, eiÔmAa, são emitidos pelos 
objectos e afectam os órgãos dos sentidos. Demócrito sustentava, portanto 
(589), que a imagem visual (e/.i(pamç:) na pupila é o resultado de eflúvios 
(nnoQQoaí)  provenientes tanto do objecto visto como do observador; estes, ao 
encontrarem-se, formam uma impressão sólida (êvrvncoaiç) no ar, que então 
penetra na pupila. Os outros sentidos são explicados de uma forma mais sim
ples, e com ênfase no tocante aos diferentes efeitos dos diversos tamanhos e for
mas do átomo !; nenhuma das explicações resiste a um exame minucioso, 
0 Aristóteles e Teofrasto puderam, assim; fazer algumas críticas de grande 
pertinência. Desconhecemos, por exemplo, o modo como Demócrito expli- 
tuva o sentido do tacto: como todos os sentidos dependem, em última aná
lise. deste sentido, é um problema óbvio saber como é que a vista ou o gosto, 
por exemplo, diferem dele.

1 E.g. do gosto, 591 Teofrasto de sensu 66 (D K  68 a  135) t ó v  â è mxQÒv 
(jc. %vXòv) êx /uxqcõv xal Xsíwv xat TiEQupeQcov, ri/v 7isQt<péçEiav elArj/ÓTeov [-a mss., 
Diels; -cuv scripsi] xal xafinàt Sxovaav Ôtò xal yUaxQOV eivai xal xokXdyôr), 
iIX/wqAv ô i ró i' íx  fieyáAoiV xal o i  neQKpeQwv, àAA! èn êvícov /uèv oxaXrjVwv... 

(O  salior amargo i  causado por átomos pequenos, lisos e redondos, cuja circunferência 
4, nu rtalldadf. sinuosa; por touro, rir ê ao mrsmo tempo pegajoso e viscoso. O sabor
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a salgado é causado por átomos grandes, não-redondos, mas nalguns casos pontiagudos...)
O som transmite-se, quando as partículas da voz ou do ruído se misturam, no ar, 
com partículas semelhantes (e assim, provavelmente, formam rZów?,a): 592 Écio iv, 
19, 3 (D K  68 a  128; possivelmente colhido em Posidónio, segundo Diels) Ati/íóhqixo^ 
xai tòv  áêQa iprjoív elç â/xoioa%ijfiova fyúvTirt.a&ai aáfmxa >cai ovywXtvdéüx&ai xotç íx  
tfjç q>conjç ftoavo/MOi. ( Demócrito diz que o ar se fragmenta em corpos com a mesma 
forma e ê levado num movimento giratório juntamente com os fragmentos da voz.)

A ÉTICA

593 Demócrito fr. 3, Estobeu Anth. iv, 39, 25 tòv  tvõvfieioõm  ué'/.Xnvm 
yjyí) jnfj noXXò. 7ZQrjaor.iv, /«Jre iôífj furjte Çvvfj, firjôè ãoa* âv itQáaorj, vtcéq ti 
Òvva/Mv aÍQslo&ai xijv écovtov xai qróaiv ãXXà roaavrr/v lyrxv cpvXaxrjv, ãcrct. 
xai trjç rvxyç êjiifia?J.ovar/ç xai èç tq nXéov vnrjyeofiêvrjç, tã> ôoxeiv xa ta ti 
&ea&ai xai /t>) TtXéco nQoaáuteoftai tcõv ôvvatwv. rj yàç svoyy.tr} âacpaXèa- 
reçov trjç fieyaXoyxírjç.

594 Demócrito fr. 191, Estobeu Anth. in, 1, 210 àv&Qcbnotat yào evâv/ubj
yívetai fietQ iótrjti téQ fioç xai (Hov avjÃuerqljf tá â’ èXXeinovxa xai vtt.p.q- 
fiáX.Xovta ftexajtlntsiv te  fpú.ã. xai /xeyáXaç xivrjmaç ê/znoielv rfj ipv%fj' al 
á’ êx fieyáXcov ôiaatrj/iátcov xtvovfievai tcõv yw%éa>v ovte evazafiéeç slolr 
oflTe cv&vjjíoi.. èni Tolç òvvatoiç oõv dei êyeiv trjv yvióur/v xai to lç  Ttaoeovaiv 
ÒQxieoftai, rmv /j.èv ÇrjXovfiévayv xai ■&av[MÇo[j,êva)v oXlyrjv jjivrjfirjv ê%ovtfl 
xai rf j Ôiavoía /.et) nQoaeÔQevovra, tcõv Ôè taXmncoQsóvrcov tuvç (ttovç {jau  

çéeiv èvvoov/iBvav â náa%ovai xágta, ôxcoç âv tà  mxQSÓvra aoi xai vnáqxovtu 
jxeyáXa xai 'ÇrjXioru. (paívrjtai, xai firjxéti Ttf.eióvtúv èmfivfi.sovri avjLi/Jalvji 
y.axoTcaêeív rfj y>vxfj- ó yàç $av[táÇü)v tovç êxovtaç xai tMxagiÇof/.évovi 
útvò tcõv âXXcov àv&Q(í>7va)v xai rfj nãaav Sgav TZQoaeÔgevcov àti èmxai-
vovgyelv âvayxáÇerai xai èmpáXXeaêai òi êmffafiírjv tov  n  nçnjacteiv áWj 
xeatov cor vó/xot xcoXvovoiv. óiótieo rà [lèv jirj ôíÇea&ai XQecóv, èni òè ro l  
ev&vfiéeoftai xqeóv, Tcaçafl áJJ.ovra tò v  êavrov filov tiqòç t ò v  tcõv (pavXótRQiiv 
jr.oijaaóvmn’, xai /uaxaQÍÇeiv êcovróv èv&v/iev/isvov a nácrxovaiv, oxóau> 
avtécov fiéXriov TtQojaaet te  xai òiáyer ravrrjç yàç êxófievoç t fjç yváutjt 
EvijvjxòtEQÓv te  óiáÇeiç xai ovx ôXíyaç xfjgaç êv t ã  fiíq> ôiáaeai, cp&ôvnv 
xai ÇrjXov xai òvofievfyv.

593 Todo aquele que pretender andar bem disposto, não deve mm 
activo em demasia, tanto na sua vida privada como na público» 
nem meter-se no que quer que seja, que ultrapasse as suas natuimN 
capacidades. Deve, isso sim, acautelar-se, por forma a que, incsiim 
quando a ocasião se lhe oferecer e o impelir para mais, ele poasn, no 
seu entender pô-la de parte e ntlo meter ombros n empresas fora il"
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alcance das suas possibilidades. A  carga justa é mais segura do que 
a grande.
594 É que a boa disposição chega aos homens através de prazeres 
comedidos e um viver moderado. Carências e excessos têm tendência 
para se transformar nos seus opostos e causar grandes perturbações 
na alma. E as almas, assim em grande perturbação, perdem o equi
líbrio e a boa disposição.

Devemos, pois, dirigir a nossa atenção para o que é compatível 
com as nossas forças, e contentar-nos com o que está ao nosso alcance, 
sem dar grande atenção aos que são objecto de inveja ou de admiração, 
e não andar com eles no pensamento. Devemos olhar para o viver dos 
que se encontram em dificuldades e pensar no quanto eles sofrem. 
Deste modo, o que está à mão e ao teu dispor poderá bem parecer-te 
importante e invejável; teu não mais será o caso de sofreres em tua 
alma por desejares ainda mais.

E que todo aquele que admira os que têm posses e são conside
rados felizes pelos demais e os tem sempre presentes na memória, vê-se 
forçado, a todo o instante, a engendrar algo de novo e a lançar-se, em 
virtude do desejo, em acções irremediáveis e proibidas por lei.

São estas as razões, pelas quais se não deve buscar tais coisas, 
mas antes manter uma boa disposição de espírito, ao comparar a sua pró
pria vida com a dos que vivem pior. Devemo-nos congratular, quando 
reflectimos nos seus sofrimentos, e como eles procedem e suportam melhor 
que os demais os seus sofrimentos. Se te mantiveres fiel a este modo de 
pensar, levarás a vida mais bem disposto e evitarás não poucas cala
midades —  inveja, ciúme e malquerenças.

Das sessenta obras atribuídas a Demócrito no catálogo de Trasilo 
(D K  68 a  33), apenas oito foram classificadas de «éticas», sendo uma, I I fq I  
fèêvfiírjç ou Sobre a boa disposição de espírito, a mais bem conhecida. 
Contudo, para cima de quatro quintos dos seus fragmentos verbatim subsis
tentes dizem respeito à ética. A  maior parte deles, incluindo os mais impor
ta ntes, chegaram até nós numa vasta antologia compilada por João Estobeu, 
no século quinto d.C. Há também uma colecção de 86 gnomai atribuídas a 
«Demócrates», que coincidem com temas de Demócrito em Estobeu e são 
Kcralmente consideradas, com cinco excepções, fragmentos genuínos deste 
filósofo.

Os fragmentos, que figuram em D K , abragem um amplo leque de 
.i-isuntos —  boa disposição e de como evitar a depressão (3, 189, 191, 285), 
.i fortuna (119, 172-4) e a loucura (197-206), a criação dos filhos (275-80) 
c a educação (178-82, 228), o prazer e a prudência (74, 188, 207, 232-5), os 
fnvorcs (92-6) c a amizade (97-101, 106), questões políticas (245, 248-55,
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265-6) e o castigo dos malfeitores (356-62), só para referir alguns. Os fragmen
tos variam de estilo, que vai do verbosamente ornamentado ao esquemático 
e gnómico, com alguns dos fragmentos mais curtos a dar mostras de abrevia
ção por parte dos antologistas. O conteúdo de alguns afigura-se embaraço- 
samente próximo das doutrinas socráticas ou posteriores. A  autenticidade 
de quase todos os fragmentos pode usualmente ser posta em causa, por esta 
ou aquela razão. .

Uma excepção digna de nota é o fragmento 3 (593), uma máxima 
muito citada, que provavelmente iniciava a Peri Euthumies. A  sua mensa
gem é a do senso comum tradicional: mais seguro é rejeitar as blandícias 
da sorte e mantermo-nos dentro dos ümites das nossas capacidades naturais 
Outros fragmentos (176, compare-se com 210, 197) traçam o mesmo con
traste entre o acaso e a natureza. Mas a «natureza» não é para Demócrito 
a autoridade moral dominante, como o era para alguns sofistas seus contem 
porâneos, visto a natureza de cada um poder ser «transformada» por meio 
do ensino (fr. 33). Os homens podem desenvolver as suas capacidades natu 
rais; confrontados com uma água profunda, por exemplo, podem aprender ;i 
nadar (fr. 172). Não obstante, a auto-restriçào aos limites da própria capa 
cidade deve significar, com frequência, renúncia a muito do que, infeliz 
mente, não está ao nosso alcance. O fragmento 191 (594), quase de certezn 
proveniente da mesma obra Sobre a boa disposição, mostra como tornar supoi 
tável a renúncia. Os homens alcançam a boa disposição por intêrmédio do 
prazer que evita os extremos de carência e saciedade (contrariamente a<> 
deboche descrito no fr. 235) e por meio de uma vida «proporcionada» a** 
dito prazer ou talvez às suas próprias capacidades naturais; qualquer outro 
procedimento produz transtornos na alma e impede a estabilidade e a bon 
disposição. O início do fragmento está cheio de termos abstractos e é pos 
sível que todos eles tenham exactamente algum significado técnico, científico 
Constitui ele o nosso principal testemunho a favor da opinião de que Demó 
crito baseou as suas doutrinas éticas na sua própria física. Contudo, umn 
interpretação literal do. parágrafo, em termos de psicologia atomista, apre 
senta um quadro confuso; e afigura-se-nos mais fácil, em face do que M 
segue, interpretar a «grande perturbação» e tudo o mais em sentido metu 
fórico. O que é certo, e da maior importância, é que Demócrito está, ncflt» 
ponto, a dirigir a nossa atenção moral para o interior, para o estado dn> 
nossas almas, à semelhança do que fez Sócrates. Só que «o  cuidado da alma» 
de Demócrito não constitui uma busca de verdades universais. A sua preo 
cupação, neste fragmento, bem como noutros (283, 284, 219), está virada pnrn 
o nosso bem-estar subjectivo, de que «o que possuis pode parecer grande e 

invejável». A  obra de Demócrito Sobre a boa disposição pertenct, assim, 
à literatura da ética prática, não dogmática, ao lado dos tratados sobrr o 
tratamento da ira e sobre as «consolaçOcs» destinadas a curar os sofrimento*
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O seu conselho principal, o de que se obteria satisfação com o tomar, como 
ponto de referência, aqueles que se encontram em pior situação do que nós, 
iria converter-se num tópico deste tipo de literatura. O  seu tom racional, 
paradoxal e um tanto insensível, reaparece em outros pontos dos seus fragmen
tos —  por exemplo, no argumento de que é mais avisado adoptar uma 
criança do que gerá-la, pois só assim se pode escolher aquela que se deseja 
(fr. 277). Uma razão política deste conselho surge no terceiro parágrafo, 
com a afirmação de que a inobservância deste preceito pode conduzir ao 
crime e a políticas revolucionárias ( èmxatvovQyelv tem as implicações de 
venneoiZeiv). O fragmento 252 exprime o parecer, comum no século quinto, 
de que o bem-estar do estado deveria ser a suprema preocupação. Isto, 
porém, como o demonstram outros fragmentos (nomeadamente o 255), 
depende do brio público e voluntário dos seus cidadãos. A  lei só pode ser 
Útil, se o povo estiver disposto a obedecer-lhe (fr. 248). Uma coacção externa 
não pode, por si mesma, impedir que os cidadãos «cometam transgreções 
em segredo» (fr. 181). Daqui provém o interesse de Demócrito pelos moti
vos internos, psicológicos, para uma recta conduta, pela «convicção, com
preensão e conhecimento» (fr. 181), pelas sanções de uma consciência culpada 
(frr. 262, 297), pelo «respeito por si mesmo» —  e não precisamente pela 
opinião das outras pessoas —  como uma «lei para a alma» (fr. 264). Daqui, 
também, o seu interesse pelos remédios contra atitudes anti-sociais, como a 
inveja, que pode conduzir a uma contenda civil (fr. 245) e, por consequência, 
à ruína de toda a comunidade (fr. 249), Se o leitor de Demócrito seguir o 
conselho do fragmento de 594, pode não somente melhorar o seu estado 
de espírito, como ainda converter-se numa ameaça menor para os seus con
cidadãos. Ao encorajar, deste modo, uma certa virtude cívica, Demócrito 
continuou a obra dos poetas e moralistas que o precederam

1 Alguns dos ditos mais ricos de conteúdo têm uma ressonância especifica
mente heraclítica, e.g. fr. 171: « A  felicidade não reside em (a posse de) gado ou de 
ouro; a alma é a morada do bom ou mau génio (daimon) de cada um» (cf. Heraclito 
frr, 9 e 119 [ =  247 , ou fr. 246: «Servir no estrangeiro ensina a ser auto-suficiente; 
pão de cevada e um colchão de palha são os mais agradáveis remédios para a fome e 
a fadiga» (cf. Heraclito fr. 111 [ "  201]). Os ecos de Heraclito são indubitavelmente 
intencionais.

CONCLUSÃO
O atomismo representa, em muitos aspectos, o ponto mais alto das rea

lização filosóficas gregas anteriores a Platão. Ao atingir o fim último do 
monismo material jónico cortou o nó górdio da refutação eleática. Apesar 
do muito que ficou a dever, não apenas a Parménides, Zenão e Melisso,



mas também aos sistemas pluralistas de Empédocles e Anaxágoras, o ato- 
mismo não foi, contudo, uma filosofia ecléctica como a de Diógenes de Apo- 
lónia. Foi, na sua essência, uma nova concepção, que foi ampla e habil
mente aplicada por Demócrito, e que, através de Epicuro e Lucrécio, havia 
de desempenhar um papel importante no pensamento grego, mesmo depois 
de Platão e Aristóteles. O atomismo foi, certamente também, um eventual 
estímulo para o desenvolvimento da moderna teoria atómica —  cuja verda
deira natureza e motivos são, não obstante, completamente distintos.



CAPÍTULO  XVI 

DIÓGENES DE APOLÓNIA

DATA E V ID A

595 Diógenes Laércio ix, 57 Aioyévtjç ’AizokÁoÔé/iiôoç 'AjroÀXcoviárrjç, 
tpvaixòç uai ãyav êÀkóyi/ioç. íjxovne âé, (prjalv 3 Avrur&évrjÇf 'Ava£t-

fiévovç. 'Pjv ôè roTç yoóvoiç nax ’AvaÇayóçav.

595 Diógenes, filho de Apolótemis, natural de Apolónía, um físico e 
um homem de reputação excepcional Foi discípulo de Anaximenes, 
segundo afirma Antístenes. O seu período foi o de Anaxágoras.

A  Apolónia de que Diógenes foi um cidadão era provavelmente a que 
foi fundada por Mileto no Ponto, e não a cidade cretense 1. A  afirmação 
dc que ele foi mais ou menos contemporâneo de Anaxágoras deve ser consi
derada juntamente com a opinião de Teofrasto em 598, de que ele era 
«quase o mais novo» dos filósofos físicos, e com a paródia de Aristófanes 
lias Nuvens (614), apresentadas em 423 a.C. Tudo isto está de acordo 
com um floru it por volta de 440-430. A  afirmação de que Antístenes, o 
nutor de sucessões, fez de Diógenes um discípulo de Anaximenes pode 
ter devida a um engano de Laércio, mais do que de Antístenes: Diógenes 
seria naturalmente colocado na tradição de Mileto e associado a Anaximenes 
cm virtude do seu princípio material, mas que era de uma data relativamente 
tiirdia é facto que não parece ter sido posto em dúvida.

1 Assim Eliano, V. H . n, 31 (D K  64 a  3), que mencionou «Diógenes o Frígio» 
numa lista de «ateus». Estêvão de Bizâncio, por outro lado, associa «Diógenes o 
físico» com a cidade cretense, a anterior Eleuterna (D K  ibid.).

OBRAS

596 Diógenes Laércio ix, 57 ágyrj ôs avrâ> rov avyyç;áfifiaroç fjÒe 
(I r. 1) Xóyov navròç ãoyó/irvnv AoxeT fiot yoethv eivai trjv ânyr)v ãvaficpia- 
jh'j n/ri)v nanáyHaihu, it)v <V fQ/nt/vrlav ánXfjv y.ai arpv/jv.
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597 Simplício in Phys., 151, 20 ênr.iÒr) Òè tj jiàv rãv nXeióvoav ícrtOQÍa 
Atoyévrjv ròv ’AjioXXcoviárrjv ôfioúaz ’Avaiifiévei ròv àéga ri&ea&ai rò jiqcotov 
oToij/elóv (ptjai, NutóXaoç òè êv rfj jzsqI &eãv ngayjuareia rovrov íarogn 
rò  fiK ta iv nvgòç xal âéçoç r>)v àoyjqv â n o < p rjva o fta ila ré ov  â ç  yéyQOTiriu 
fièv nXetova x ã  Aloyévei rovrcp avyyfiáfifiara (<hç avtòç êv r ã  IIeq I <pvaecô  
èfi.vfjalhj xal tzqòç cpvaioXóyovç àvretQrjxévai Xéymv, ovç xaXeí xal a irò i 
ootpuJxáç, xal MereojQoXoyíav yeyga<pévai, êv fj xal Xéyei jcsqÍ rfjç ápyrjt 
eiorjxé.vai, xal fiévxoi xal ITeqI ãv&QÓmov cpvaeaiç), êv Sé ye xq> Tlegl ^whb;, 
ô xwv avrov fióvov elç ê/.lè P/X&e, n QorfSetai (jlbv õià tzoXXõív òtlSai ori t'y 
rfj X)7i avrov xe&eíarj àgxfj èaxi vórjoiç noXXrj.

596 É este o começo do seu livro: «Em minha opinião, o autor, nu 
começo de qualquer exposição, devia tornar o seu princípio ou ponto 
de partida indiscutível, e a sua explicação simples e digna.»
597 Visto que a generalidade dos investigadores diz que Diógenes de 
Apolónia fez do ar o elemento primário, à semelhança de Anaxíme- 
nes, ao passo que Nicolau conta, na sua investigação teológica, 
que Diógenes declarou que o princípio material se encontrava entre <> 
fogo e o ar 1 ..., terá que se reconhecer que vários livros foram escrito1' 
por este Diógenes (como ele próprio referiu no Da Natureza, onde di/, 
que tinha falado também contra os físicos —  a que chama «sofistas» — 
e escrito uma Meteorologia, na qual também diz que falou acerca do 
princípio material, assim como o Da Natureza do Homem); no Da Natu 
reza, pelo menos, que foi a única das suas obras que me chegou às mãos, 
ele apresenta uma demonstração variada de que no princípio material 
por ele postulado há muita inteligência.

1 Segundo Simplício (in Phys. 149, 18) as referências de Aristóteles, em 10.V 
a uma substância «intermédia» foram interpretadas por Nicolau de Damasco e pm 
Porfirio como respeitantes a Diógenes de Apolónia. Veja-se p. 464 n. 1, infra.

Longa tem sido a discussão, sobre se Diógenes escreveu um único livro 
que, como a obra de Anaxágoras, por exemplo, abrangia diferentes assuntou, 
mas, não obstante, interrelacionados, ou se, como pensava Simplício (597), 
ele escreveu pelo menos quatro livros: Contra os Sofistas, Meteorologia 
(título muito duvidoso) e Da natureza do Homem, assim como Da Natureza, 
que o próprio Simplício viu e do qual citou quase todos os fragmentos quo 
possuímos. Diels sustentou a primeira opinião, que é apoiada por 596, • 
pensou que uma subdivisão do livro no período helenístico (sugerida por 
uma referência feita por Rufo em Galeno, D K  64 b 9, ao segundo livro Ihi 
Natureza de Diógenes) podia ter induzido em erro Simplício. Burnel 
(EG P, 353) e W. Theiler, por outro lado. argumentaram níío ser provAvol 
que Simplício se tenha enganado neste ponto. No cntunlo, o argum ento
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de Simplício em 597, de que aquilo que ele considerou como uma divergência 
na antiga interpretação da substância primária de Diogenes deve ter tido 
origem na existência de versões diferentes e não inteiramente concordantes 
da autoria de Diogenes, está invalidado, em virtude de Nicolau poder ter 
haurido a sua interpretação no mesmo livro de que o próprio Simplício se 
serviu (ver p. 464 n.). Além disso, esse mesmo livro incluía, certamente, 
matéria abundante sobre a «natureza do homem», já que o extenso e porme
norizado fr. 6 (extractos em 615), citado por Aristóteles, parece dar pre
cisamente o que Simplício afirma (in Phys. 153, 13, D K  64 b 6) ter encon
trado no Da Natureza, a saber, «uma precisa anatomia das veias», e não ser 
proveniente de uma obra separada sobre a natureza do homem. De modo 
semelhante, os assuntos dos demais livros separados, referidos por Sim
plício, podiam ter feito parte de uma única obra original: Simplício podia 
ter facilmente confundido referências a outras partes desta obra com referên
cias a livros separados; os estudiosos modernos deparam-se por vezes com 
uma ambiguidade semelhante nas referências de Aristóteles ao tratamento 
de temas particulares em outros pontos da sua obra. No entanto, é prová
vel que Diógenes tivesse realmente escrito pelo menos um livro, além do Da 
Natureza referido por Simplício, já que Galeno afirma, em de med. empir, xxu, 3 
(na tradução do árabe, de R. Walzer), que «Diógenes», que escreve com mais 
brevidade e concisão que tu (sc. Asclepíades), reuniu as doenças e suas 
causas e remédios num só tratado.» Este Diógenes (mencionado também 
ibid XIII, 4) pode bem ser o de Apolónia, que sabemos por Teofrasto 
(de sensu 43, D K  64 a  19) e por outro médico ([Galeno] de humor, xix, 495 
Kaihn, D K  64 a  29 a) ter sustentado opiniões acerca do diagnóstico de 
enfermidades, mediante o exame da língua e cor do paciente. Diógenes, 
portanto, era talvez um médico profissional, que publicou, provavelmente, 
um tratado técnico sobre medicina, assim como uma exposição geral da sua 
teoria cósmica.

A  primeira frase deste último tratado, citada em 596, faz-nos lembrar 
os requisitos metodológicos postulados no início de algumas das obras mais 
iintigas e com um maior pendor filosófico, incluídos no Corpus hipocrático, 
cm especial A Medicina Antiga, Ares, Aguas, Lugares, e A Natureza do 
Homem. Há que reconhecer, em abono de Diógenes, que a sua maneira de 
expor e argumentar é, para a época, clara, simples e digna.

A N ATU REZA ECLÉCTICA, M AS N ÄO  CARECIDA DE VALO R, DO PENSA
M ENTO DE DIÓGENES

Teofrasto Phys. op. fr. 2 a/>. Simplicium in Phys. 25, 1 (D K  64 a  5) 
xitl Aioyévrjç ôè ó ’A n oX X cov tá n jí, a%eòòv veáraroç yeyopdjç x&v neql ravra 
tiXohunívTiitv, Tíi pi'v n h h u u  <tvfin>«f>oçrjfxévcoç yéyQtvpe, t u  /iiv xarà 'Ava-



$ayóqav, rà ôè xarà Asvxm nov Xéymv rrjv ôè tov navxòç qróoiv âéga xai 
ovróç <prjaiv ãjtetQov elvcu xai òl&iov, è% ofi Tivxvov/zévov xai //.avovfiévov 
xai jxsxa^áXXovroç rolç ná&eai rrjv tcõv ãXXcov yíveo&at uop(p/}v. xai ramn 
fièv 0eóqjgaaToç iatogel Jtegi tov Aioyévovç, xai rò elç è/iè êX&òv avrofi 
avyyqanfia Tlegl (pvasmç smyeyQafifiévov âéga aaçpüç Xéyei tò ov nárm  
yíverai rà aXXa.

598 Diógenes de Apolónia, quase o mais novo dos que se ocuparam 
destes assuntos (i.e. estudos físicos), escreveu, na sua maioria, de um» 
forma ecléctica, na esteira de Anaxágoras, nuns assuntos, e de Leucipo, 
noutros. Também ele afirma que a substância do universo é o ar inli 
nito e eterno, a partir do qual, quando se condensa e rarefaz e muclii 
nas suas disposições, surge a forma das outras coisas. É isto o qur 
Teofrasto refere a respeito de Diógenes; e o livro deste, que me chegoii 
às mãos, intitulado Da Natureza, diz claramente que o ar é aquilo de 
que todo o resto se origina.

Simplício distingue, neste passo, a opinião de Teofrasto, a respcilu 
de Diógenes, dos seus próprios comentários. Segundo Teofrasto, por
tanto, a maior parte das teorias eclécticas de Diógenes derivavam dn 
Anaxágoras, de Leucipo, ou, no tocante à importância do princípio materiiil, 
de Anaxímenes. Até este ponto, uma tal afirmação afigura-se-nos venlii- 
deira; contudo parece provável que Heraclito devesse ser acrescentado A 
lista das influências importantes (pp. 463 e s., 468 e ss., 474) Apesar df 
ecléctico, Diógenes parece ter sido muito mais eficaz do que Hípon do 
Samos, por exemplo, ou até mesmo Arquelau, ao usar elementos de «in
ternas anteriores como material para elaborar uma teoria unitária do mundo, 
mais autoconsciente, menos complicada, mais expUcita e mais largamentr 
aplicável do que as dos seus precursores monistas. Diógenes adaptou it 
«Espírito» de Anaxágoras à sua própria concepção monista, e mostrou 
assim, talvez de uma forma mais clara que os seus predecessores, como h 
substância básica (que é, em certas formas, vórjçiç ou inteligência) poilin 
controlar a operação da mudança natural; e no fragmento explicitamenU 
teológico (601, que deve ter sido ampliado noutras partes da obra de Dió* 
genes), ele desenvolveu por completo uma ideia que parece ter sido pro
nunciada por Heraclito e deixada incompleta por Anaxágoras.

1 H. Diller, Hermes 76 (1941), 359 e ss., argumentou que os elementos dt 
Leucipo são insignificantes; e que M el isso estava a criticar tanto Diógenes comii 
Leucipo (visto a opinião corrente ser, evidentemente, a de que Leucipo reagiu cmi 
tra as sugestões de Melisso, ver pp. 431 e s.). A  cronologia destos trís pcnsadon* 
é, certamente, bastante vaga para permitir que todos eles estives som nclivi*, 
como Diller sugere, nu dócuda de 440-430 a.C.; o nflo podemo» ter ubnolutu ceile««



463

das suas mútuas relações. Contudo, Diller baseia a sua teoria da prioridade de 
Diógenes em relação a Melisso principalmente em semelhanças de dicção e voca
bulário, sem ter em conta o facto de ser natural que palavras como neTaxocsneiaOai 
pudessem ser usadas em qualquer escrito filosófico da última metade do século 
quinto a.C. Há  semelhanças verbais entre Melisso fr. 7 (533) e Diógenes fr. 2 (599 
infra); mas parece claro, não que Melisso esteja a rebater as opiniões de Diógenes 
ou mesmo este as daquele, mas que ambos estejam a reagir, de maneiras diferentes, 
às explicações pluralistas do mundo.

I ODAS AS COISAS DEVEM  SER M ODIFICAÇÕES DE U M A  SU BSTÂNCIA BÁSICA

509 Fr. 2, Simplício in Phys. 15Í, 31 è/iol ôè òoxei xò p,èv Çúfinav eineiv 
't ávxa to òvxa êmò xov avxov éxeooiom&m xai to avxò eivai, xai xovro eflÔrj- 
Xov eí yàg xà êv xãóe xã> xóofiq) êóvxa vvv, yfj xai Sôcoq xai àrjQ xai nvo
ltal xà ãXXa ôaa tpalvExcu êv x&ôe xcõ xóa/iq> êóvxa, ei xovxtov xt tjv êxe q o v

ioC êxégov, êtegov õv xfj iòía tpvaet, xai u:'r) xò avxò êòv fj,exêmnxe TtoXXaxwç 
m l êxEQOiovxo, ovôa/ifj oÜxe píoyeaD-ai àXXrjXoi; fjôvvaxo, ovxe àxpéXr/aiç 
rip èxÉQm ovxe fiXáftr], ovò' âv ovxe (pvxòv êx xfjç yfjç <pvvai oiíxe Ç&ov ovxe 
tiXXo yevéofku ovòév, eí ui] afira) avvlaxaxo óSaxe xavxà eivai. áXXà návxa 
rrtfFra ta  xov avxov éxegoiovfieva ãXXoxe âXXota yívexai xai eíç xò avxò âva- 
X< »gel.

599 A  minha opinião, em suma, é que todas as coisas existentes se
diferenciam da mesma coisa e são a mesma coisa. E isto é manifesto:
pois se as coisas que existem presentemente neste mundo —  terra e 
água e ar e fogo e todas as demais que nele aparecem — , se alguma 
delas fosse diferente da outra (isto é, diferente na sua própria natureza), 
e não retivesse uma identidade essencial, enquanto passa por grande 
número de mudanças e diferenciações, não seria, de modo algum, pos
sível, que se misturassem umas com as outras, ou que uma ajudasse ou 
prejudicasse a outra, ou que uma planta crescesse da terra ou que uma 
criatura viva ou qualquer outra coisa nascesse, a menos que fossem 
compostas por forma a serem a mesma coisa. Mas todas estas coisas, 
sendo diferenciadas da mesma coisa, convertem-se, em épocas diferentes, 
em espécies diferentes e regressam à mesma coisa.

Esta afirmação, que segundo a nota introdutória de Simplício 
(l)K. 64 ií 2) vinha «imediatamente a seguir ao proémio» —  quer dizer, 
Imediatamente ou pouco depois de 596 —  é uma reafirmação do monismo, 

face, provavelmente, dos sistemas pluralistas de Empédocles e Anaxá- 
Uuseia-se num novo argumento: não o de que é mais simples ter uma 

imli ii subit&ncia básica c originutivu (que pode ter sido o motivo principal dos

si
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Milésios, em parte conscientemente, mas em parte inconscientemente, devido 
à influência da tradição mítica-genealógica), mas o de que a interacção de 
qualquer espécie entre substâncias absoluta e essencialmente distintas seria 
impossível. Das interacções citadas, «ajudar» e «prejudicar» (provavel
mente), e o crescimento animal e vegetal são tirados da esfera animada; 
o que sugere que a visão do mundo, de Diógenes, é influenciada pelos 
seus interesses fisiológicos, tal como a teoria de Anaxágoras parece ter 
estado intimamente relacionada com as suas reflexões sobre a nutrição. 
A  transformação biológica não pode surgir da mera justaposição de substân
cias totalmente diferentes, como por exemplo nas «receitas» de Empédocler. 
para o osso e a carne (373 e 374). Este princípio é, também, alargado por 
Diógenes até ao mundo inanimado, que é analisado em termos das quatm 
massas do mundo agora reconhecidas e das outras substâncias naturais, 
mostrando assim o efeito da extensão da substância natural de Anaxágonr. 
para além das quatro «raízes» de Empédocles (346). (O  trecho 599 termina 
com a primeira enunciação certa (cf. pp. 117 e ss.) de um princípio atribuído 
por Aristóteles aos Pré-Socráticos em geral, a saber, as coisas são destruída. 
e transformadas naquilo de que provieram *.

i Simplício, no seu comentário de ligação (D K  64 b 2) entre 599 e 601, 

achou estranho que o ar, que deve identificar-se como única substância subjacenlo, 
seja mencionado em 599 como um dos vários constituintes do mundo. E BarncN 
( Presocratic Philosophers n, 272-4) desenvolve, a partir desta base, uma vigorou 
argumentação a favor da tese de que a âgxv de Diógenes não é, de facto, ar, mu» 
corpo, concebido como uma matéria básica subjacente, mas distinta dos quatm 
«elementos», sem possuir um carácter determinado próprio: um precursor da mati' 
ria aristotélica. Se Barnes tem razão, é, contudo, de estranhar, que Teofrasto (59*) 
não tivesse seguido esta interpretação, ou, pelo menos, uma outra como a d« 
Nicolau (597). Talvez devêssemos supor que o ar atmosférico não é a forma básiru 
do ar, mas um derivado próximo. A  forma básica do ar é, provavelmente, o ar quenle, 
que é inteligência, cf. 603 —  se é que Diógenes chegou a distinguir alguma for mu 
«básica» ou verdadeira semelhante.

O trecho 599 pode também ser considerado como uma limitação ilo 
princípio expresso em Anaxágoras fr. 17 (469), de que todo o nascimenlu 
é mistura, toda a morte, separação. Diógenes admitiu este princípio, mas só 
se os elementos da mistura fossem de uma só espécie e não, como Ana mi 
goras pensava, de muitas espécies diferentes. Neste caso, Diógenes po<lr 
ter estado a seguir as passadas de Leucipo. Contudo, o testemunho directo 
de uma dependência de Leucipo, à parte a simples afirmação de Teofrustn 
em 598, é insignificante •.

! Cf. 600 Diógenes Laércio ix, 57 (depois de 595) ètitixet Òè «tVnji riliV 
a r o ix E Í o v  e iv a i  t ò v  á é ç a , x ó o f io v ç  dneÍQO VC x u l  x s v ò v  ã v in Q o v  t i í v  tb  A ig a  n v H v a m  

fte v o v  x a l  d Q a io v fis v o v  ysvvtjx ix ò v  k I v iu  t iõ v  m ía / iu iv ' oAJdv ix  t o v  /ir) â v T O i yivurlhlt
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ovâè eiç TÒ /li] ôv (p&EÍQeadm' t>)v ytfv axQpyy&hrf», ijgeuTfiévt]V èv rã) n-èrjfp, ripi 
rívrjTamv dXtffiviav xarà rijV êx rov &eQ/xov nsQtupogàv xai TtfjÇiv imò roB yiv%gov. 
(Cf. 607). ( As suas opiniões eram as seguintes. O ar é o elemento, e há mundos inu
meráveis e um vazio infinito. O ar é o gerador de mundos mediante a sua condensação 
e rarefacção. Nada nasce daquilo que não é, nem nada se destrói naquilo que não é. 
A terra é circular, apoiada no centro [sc. do mundo], e formou-se de acordo com a revo
lução que procede do quente e da coagulação produzida pelo fr io . )  Este breve resumo 
deriva indirectamente de Teofrasto, mas através de uma fonte biográfica de terceira 
categoria. Há só uma outra referência ao vazio relacionada com Diógenes (D K  
64 a 31). Pode ser que a sua presença aqui seja devida a uma conjectura doxográfica. 
No entanto, Teofrasto, como é evidente, atribuía a Diógenes inúmeros mundos de 
tipo atomístico (ver 607, assim como o presente passo), e é possível que Diógenes 
tivesse ido buscar esta teoria a Leucipo. Se assim é, então é também provável que 
tenha seguido Leucipo ao postular o vazio —  um postulado que, para os Atomistas, 
estava intimamente relacionado com o dos mundos inumeráveis.

A SUBSTÂNCIA BÁSICA CO NTÉM  INTELIG ÊN C IA  D IV INA, QUE DIRIGE TODAS 
AS COISAS PAR A  O  M ELH O R

601 Fr. 3, Simplício in Phys. 152, 13 ov yàç av, cprjaív, olóv rs rfv oSrio 
Òeôáaéai avev voijatoç ãare návtwv /lÉTQn e%eiv,1 yeiij/nvóç rs  xal êéqovç 
xal vvxróç xal rj(j,ÉQaç xal vercõv xal àvé/jmv xal evòuõv xal rà ãXXa, ei riç  
jiovXsrat êvvoeiaêai, súolaxot âv ovroj òiaxet/neva á ç âvvaròv xáXhara.

J Se não fosse a dificuldade em encontrar um sujeito para návrcov fiérga 
êxeiv, seria natural entender-se návxa como sujeito de ôeSáüiku. Assim como está, 
afigura-se-nos preferível toraar-se como sujeito tanto de ÕBÔácr&cu como de ê% etv, algo 
como a substância subjacente, a que se fez referência em 599 fin.

601 Pois, diz ele, sem inteligência, não lhe seria possível [jc. à subs
tância subjacente] ser dividida, de maneira a ter medidas de todas as 
coisas —  do Inverno e do Verão e da noite e do dia e das chuvas e dos 
ventos e do bom tempo. Quanto às outras coisas, também, se as qui
séssemos considerar, achá-las-íamos dispostas da melhor maneira 
possível.

Segundo Simplício, o trecho 601 seguia muito de perto 599, e era seguido 
por 602. Diógenes concedeu à sua crença teológica uma posição proemi
nente, antes, pois, de a substância básica ter sido completamente identifi- 
ciida com o ar. Segundo essa crença, o mundo e suas partes encontram-se 
dispostos da melhor forma possível por uma inteligência divina, Esta inteli- 
UÔncia, segundo Simplício e o fr. 5 (603), está implicada na substância básica.
I postulada, porque de outro modo teria sido impossível que as coisas se 
dividissem, e fossem medidas, como manifestamente o são, em Inverno e 
Vcrilo, noite c dia, chuva o vento o bom tempo. Foi, portanto, a regularidade
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dos acontecimentos naturais dos ciclos do ano e do dia e do clima, que 
impressionaram Diógenes i; neste aspecto, ele estava, sem dúvida, até certo 
ponto dependente de Heraclito, que acentuou que as medidas (217-20) de 
todas as transformações naturais eram preservadas pelo Logos, sendo este 
mesmo uma expressão ou aspecto da substância arquetípica, o fogo. Hera
clito tinha exemplificado estas mesmas oposições naturais e estes mesmos ciclos 
(cf. 202, 204 e fr. 57) como provas demonstrativas de uma unidade básica em 
virtude da regularidade das suas medidas. Contudo, o conceito de Dió* 
genes da finalidade consciente da natureza transcende Heraclito; este, emborn 
considerasse que todas as coisas eram «governadas» pelo fogo (220), sus
tentava que um tal governo estava de acordo com uma regra natural objectiva 
(que podia ser materialmente considerada como Logos ou o próprio fogo) 
implícita na constituição das coisas —  um desenvolvimento, talvez, da ideiii 
de Anaximandro, de que as trocas naturais eram governadas por uma lei 
natural de justiça. Assim, para Heraclito o fogo puro era inteligente, mas u 
regularidade dos fenómenos naturais era levada a efeito não tanto pelo exer
cício deliberado desta inteligência em todas as ocasiões, como pela incorpo
ração do Logos (o fogo numa função sistematicamente métrica) em cadn 
coisa separada, levando-a a comportar-se de uma maneira regular ou comc 
dida. Para Diógenes, por outro lado, todos os fenómenos naturais eram, 
evidentemente, devidos em directo à inteligência da forma pura da substân 
cia básica; e assim, ocasionais anomalias locais, permitidas nos sitemas de 
Anaximandro e Heraclito, desde que fossem eventualmente corrigidas • 
contrabalançadas, não deveriam ocorrer, A  diferença no modo de ver <1* 
Diógenes é indubitavelmente devida à influência do Espírito, vovç, dt 
Anaxágoras (476 e ss.), cujo efeito, contudo, como Sócrates lamentavii 
em 495, era, com demasiada frequência, só meramente mecânico.

1 Não restam dúvidas de que ele também se deixou impressionar com as fun 
ções significativas dos órgãos das criaturas vivas. Sabemos que ele prestou uni» 
atenção considerável aos sistemas de sensação (ver 613) e respiração em diferente« 
espécies —  por exemplo, no peixe (D K  64 a  31); e que tais diferenças eram expll 
cadas por diferenças de estrutura natural, que podiam, assim, parecer destinadm u 
uma finalidade.

A  INTELIG ÊNCIA  E A  V ID A  SÃO DEVIDAS A O  AR, Q U E  É, POR CONSEGUIN l H( 

A  FO RM A BÁSICA D A M ATÉ R IA . O  A R  É D IV IN O  E GOVERNA TODAS AN 

C OISAS; T O M A  FORM AS DIFERENTES SEGUNDO AS SUAS DIFERENÇAS 1)1 

CALOR, M O VIM EN TO , ETC.

602 Fr. 4, Simplício in Phys. 152, 18 ê n  <5è jiq<k to v to iç  xal xáòt /.u yákn 
a rjfx e la . ãv&Qionoi yào jtal rà ãÃhi Com dvanvéovTa £ tjin rrli áigi, x<t! t o » 1 r ir
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avroiç xai ipvyj) èan xai vótjaiç, wç ôeôtjÁcóasrcu êv rfjôe rfj avyygaipfj ê/Afpa;~ 
vãç, xai êàv t o v t o  ãjiaXXaydfj ânofivfjaxEi xai rj vór/rnç êmXeínei.

603 Fr. 5, Simplício in Phys. 152, 22 xai /ml Ôoxel rò  rrjv vórjaiv iyov  

eivai ó ár/o xaXoófxsvoç vnò rã v  áv&gáncov, xai vnò rovrov návraç xai 
xvfteQVão&a xai návrcov xgarelv avrò yáq fiot tovto Qeoç ôoxel eivou xai 
ènl Ttâv wflyíku xai návra òian&évai xai êv navri êvelvai. xai íaxiv ovôè 

P.v Ô ti urj ur.Tr.y/x r o é ro v  jiEréyei ôè ovôè êv ôfioúaç rò êteqov r ã  êréoo.), 
àXXà noXXoi TQÓTioi xai avrov tov àêgoç xai rrjç vorjmóç elaiv êan yàg 

TioXvtQojioç, xai S}eg[ióxEiyoç xai ipvyqóreooy xai ÇtjoóreQoç xai vyQÓregoç 

xai OTaotfjuíireQoç xai ôÇv t égrjv xívrjmv êycov, xai ãXXai no X Xai èrEQouhaieç 

foeiat xai rjôovfjç xai ygoifjç õbteigoi. xai návrcov rã v  Çcímúv ôè ?; fvy r j rò  

a iró  ècsTiv, arjg üeofxóregoç ptèv tov  êÇco êv co èofiev, tov fiêvroi jia/jií rã ) 

■?)Xíg> noXXòv yrvxQÓTEQoç. õjioiov ôè tovto  rò &SQfiòv ovôevòç rã v  Ç(íxov 

èaxív (ênsi ovÔè rã v  âvfi(xómov àXXrjXoiç), ãXXà òiatpÉQei fiéya fièv oü, a.XX’ 

uxjts naQanXtfoia slvai, ov jièvroi ârQexécoç ys 8/ioiov ovôèv olóv te yevèa- 
Ihtt rã v  èrsQoiovfièvwv eteqov r ã  êrégcp, ngiv rò avrò yévrjrai. ãxe oüv 

noXvrgónov êoóarjç rrjç etepowjoioç jtoXvxQOTia xai rà Ç à)a xai noXXà xai 
otite lôéav àXXtfXotç eoixóra rnxE òíairav ovre vórjaiv vnò tov nXrjfteoç rã v  

hsQouíiaECDV. ôfuoç ôè návra r ã  avtm  xai Çfj xai ópã xai ãxovei, xai rfjv 

ttXXrjv vórjaiv e%ei ãnò tov avrov návra.

604 Fr. 7, Simplício in Phys. 153, 19 xai avrò jièv t o v t o  xai àíÔiov xai 
àftávarov aã/m, rãv ôè rà juèv yíverai, rà ôè ânoXeínei.

605 Fr. 8, Simplício in Phys. 153, 20 àXXà t o v t ó  / i o i  ÔfjXov ôoxel eivai, 
fín xai jiéya xai layvgòv xai âíôtóv te  xai ní}Avarov xai noXXà siôóç èan.

602 Além disso, a juntar a essas, são também indicações importantes 
as seguintes. Os homens e as outras criaturas vivas vivem poi meio 
do ar, que respiram, E este é para eles não apenas alma [i.e. princípio 
vital], como ainda inteligência, o que será claramente demonstrado nesta 
obra; e se ele lhes for retirado, então eles morrem ea  inteligência falha.
603 E parece-me que aquilo que tem inteligência é o que os homens 
chamam ar, e que todos os homens são governados por ele e que tem 
poder sobre todas as coisas. Pois é precisamente esta coisa que me 
parece ser um deus e ter chegado a todo o lado e dispor todas as coisas 
c estar em tudo. E não há uma única coisa que não participe dela; mas 
nada tem uma porção igual dela, mas há muitas espécies tanto do 
próprio ar como da inteligência. Pois é multiforme, ao ser mais quente 
c mais fria e muis seca c mais húmida e mais estacionária e mais rapida
mente móvel, c há nela muita* outras diferenciações, tanto de gosto
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como de cor, em número ilimitado. E contudo, de todas as criaturas 
vivas a alma é a mesma, ar que é mais quente que o do exterior, no 
qual existimos, mas muito mais frio do que o que está perto do Sol. 
Mas em nenhuma das criaturas vivas é igual este calor (visto não o ser 
nem mesmo em homens individuais); a diferença não é grande, mas é o 
suficiente para ainda assim lhes permitir serem semelhantes. Contudo, 
não é possível a uma coisa tornar-se verdadeiramente semelhante a outra 
das coisas que estão sujeitas a diferenciação, sem se tornar a mesma. 
Uma vez, pois, que a diferenciação é multiforme, as criaturas vivas são 
muito diversas e numerosas, não se assemelhando umas às outras nem 
na forma, nem no modo de vida, nem na inteligência, devido ao número 
de diferenciações. Contudo, todas eias vivem e vêem e ouvem pela 
mesma coisa, e têm o resto da sua inteligência a partir da mesma coisa
604 E esta mesma coisa é um corpo ao mesmo tempo eterno e imortal 
mas das demais umas nascem, outras morrem l.
605 Mas isto parece-me, a mim, evidente, que ele é não só grande c 
forte, como eterno e imortal e conhecedor de muitas coisas.

i É este o velho contraste entre deus e o homem, ou deus e o  mundo
o perfeito e o imperfeito (cf, pp, í 84 e s.). Simplício notou (D K  64 b 7) que, para Di<V 
genes, tanto o divino como o mundo são feitos da mesma coisa, o ar. N o  entanto, 
é legítimo contrastar a forma de ar puro e divino com as suas formas derivadas e 
corpóreas; a severidade deste contraste é devida à sua formulação tradicional.

É óbvio que Simplício omitiu parte do livro de Diógenes, que vinhn 
entre as citações 601 e 602, de modo que não conhecemos os «sinais» 
(Cf. Melisso fr. 8 init., 537) mencionados em 602; segundo parece, tratava-sr 
também de sinais de que a substância básica era o ar. E possível que a dimi 
nuição gradual dos corpos em decomposição, «em ar fino», fosse, talvez, 
uma dessas indicações, e a natureza do sémen (vd. p. 476 e 616) outm 
O sinal mencionado, segundo o qual todas as criaturas vivem por respirarem 
ar que é simultaneamente alma (princípio vital) e inteligência, é evidente 
mente o mais importante de todos; esta afirmação encontrava-se, provável 
mente, em Anaxímenes (cf. pp. 164 e s.), mas ocorreria naturalmente a qual 
quer pessoa de marcados interesses fisiológicos como Diógenes. Que a rc» 
piração é a substância vital, é o que se deduz, em 602, do facto de a vitl» 
abandonar o corpo justamente com a respiração, e estava implícita em algum 
usos homéricos de Sv/ióç e yvy-rj. A  ligação de Ttvev/m, respiração, com 
nvEv/M, vento, foi talvez feita pela primeira vez por Anaxímenes. Que o •! 
é também inteligência é, por um lado, uma dedução, feita a partir da num 

divindade como princípio vital; por outro lado, pode ser um desenvolvi 
mento racional de uma opinião como a de Heraclito, de que a substflndtt 
inteligente (para este filósofo, Logos ou fogo) 6 inaladft com n rcHpirnçfln 1
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Mas mesmo em Homero, a distinção entre vida (yivxtf) e inteligência ou 
sentir (fh>uóç) era confusa.

1 Diógenes conseguiu explicar a função dupla do ar (como vida, e como 
inteligência e percepção) na sua pormenorizada teoria fisiológica; quanto ao ar 
como sensação veja-se p. 474 infra, no tocante ao ar como vida cf. 606 Écio v, 24, 3 
(D K  64 a 29) átoyévtjç {sc. tprjou iàv sm nãv rò  a l/m ômxsó[ievov nÃrjQÓari /iiv ràç 
tpAiflaç, ròv dè êv avrcüç jTEQtEyó/ievov áéga õ>arj d ç rà  otíqvo. xal tfjv vnoxeifiévtjv 
yaOT£Qaj vtzvov yeyevrjaftai xnl ■6’eqhóteqov ú-r/iQy/.LV ~i~òv &cÓQaw íàv ôè ânav rò  
àegâbÔEç ix  rcõv <p/,Eflu>v èxXbiflj fiávarov awrvyxávslv. ( Diógenes diz que, se o sangue, 
ao derramar-se por todas as partes, enche as veias e empurra o  ar nelas contido para o 
peito e o estômago, que está por baixo, então ocorre o sono, e a parte média do corpo 
está mais quente;  mas se todo o ar sai das veias, sobrevêm simultaneamente a morte.) 
Esta teoria é análoga ao parecer de Heraclito a respeito do estado de vigília, do sono 
e da morte, como graus descendentes de consciência, devido à diminuição da alma-fogo.

O ar é deus; governa todas as coisas, tem poder sobre elas, é inerente 
a elas, e a todas elas dispõe (606 init.); é eterno e imortal (604, 605). Nestas 
descrições, cuja qualidade hierática (particularmente 603 com a sua repetição 
de návraç, návrcuv, n ã v  etc.) tem sido destacada com razão, Diógenes parece 
reunir toda a fraseologia dos seus predecessores —  de Anaximandro (108), 
Heraclito (220) e Anaxágoras (476), em particular. A sua insistência (603), 
era que todas as coisas participam absolutamente do ar, pode pretender ser 
uma correcção à ideia de Anaxágoras, para quem o Espírito só existia nos 
seres animados. Para Diógenes, todas as coisas são feitas de ar, mas o mundo 
inanimado está separado do mundo animado pelo facto de só em algumas 
coisas se encontrar ar quente. Em 603 é principalmente o mundo animado 
que está em questão; as diferenças são explicadas pelo facto de o ar mudar 
segundo o seu calor, secura, movimento e outras características, que lhe dão 
diferentes «paladares e cores». É possível notar, neste ponto, que, apesar 
do juízo de Teofrasto formulado em 598, Diógenes não parece estar inte
ressado em explicar todas as mudanças do ar como devidas unicamente à 
rarefacção e condensação; pelo menos, descreve algumas alterações em 
lermos do que deviam ser mudanças derivadas e secundárias, como as da 
temperatura. De facto, o sinal distintivo do divino é a sua temperatura, 
nío a sua densidade; Diógenes ignorou claramente, ou pelo menos não 
nccntuou, a elegante congruência de Anaxímenes.

A inteligência é ar quente, mais quente do que a atmosfera (que é, 
possivelmente, ar em contacto com a água), mas mais fresco do que o ar 
cm volta do Sol (que se encontra perto do fogo). Há ligeiras variações, em 
número indefinido, na escala da temperatura do ar produtor de inteligência, 
<|iic explicam, assim, as variações sem conta que ocorrem na percepção, inte- 
liK.rncia e modo de vida. O cnlor moderado 6 a differentia da alma-ar. Dió- 
Kc i i c h  leva, deste modo, u cubo u m n  distinçflo racional cnlre o mundo animado
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e o inanimado, ao mesmo tempo que retém (ao contrário de Anaxágoras) 
uma substância comum para ambos, e mantém, assim, intacta a sua con
cepção monista. Clareza, mais do que originalidade, é a sua contribuição 
neste ponto. Anaxímenes tinha já  partido do princípio de que tanto a alma 
como o mundo eram feitos de ar, sendo todavia distintos, possivelmente 
em virtude do grau de concenl ração —  embora esta ideia se não encontre 
explicitamente declarada; e igualmente para Heraclito, a forma arquetípica da 
matéria, o fogo, era também, em certas formas, substância anímica —  que 
actuava não apenas no interior das criaturas animadas, senão também, comu 
elemento noético e directivo, no mundo como um todo.

DOUTRINAS FÍSICAS PO RM EN O RIZAD AS

(i) Cosmogonia e Cosmologia

607 Pseudoplutarco Strom. 12 Aioyévrjç ó ’AjzoÀ/sjjvtáxt/ç àéga v(pí,axax(u 
axoi%éiov xiveia&ai ôè rà návxa cbteípovç xe eivai xovç xóafiovç. xoet/w 
noiéi Ôè oiltcoç- o n  xov Ttavròç yj.vov/iêvov, m l fj [ièv doruuv fj Ôè nvxvoO 
yivo/iévov, ÔTiov avvr.xvQrfíev to nvxvóv avaxQnçpfj <_xrjV y fjv>  noifjaai m l 
o v x o j ç  xà ?.oi.7tà xaxà ròv avxòv Ãóyov, xà < ô è >  xovrpóxaxa rf/v ãveo xá$IN 
Áafíóvxa xòv tffoov ànoxeMaai. [ovoxoo<pfiv noifjaai mss., em. Kranz, cf. 600

Dieis.]

608 Écio il, 13, 5 +  9 âioyêvrjç xtor)Qoeidij rà Sarça, ÔiaTtvoàç ôè athd 
j■ofiiÇei xov XÓ0/J.OV' slvat òè òiánvQa. avpmsQKpéQsa&ai Ôè xolç (pavegníi, 
aaxQotç àtpavelç At&ovç m l Tiao avxó xovx’ àvcovv/aovç' nínxovxaç ôè nok 

Ááxiç êm  xijç yijç ofíévvw&ai yj.i&ánc.Q xòv êv A tyòç noxafiolç nvQOSiôm^ 

xaxevex^évxa ãarêça. n éxqivov.

607 Diógenes de Apolónia põe, como premissa, que o ar é o elemcnl>> 
e que todas as coisas estão em movimento e que os mundos são inuim* 
ráveis. Da cosmogonia dá a seguinte explicação: o todo estava em 
movimento, e rarificou-se nalguns lugares e em outros tornou-se doniol 
onde o denso se concentrou no seu movimento centrípeto, deu origem fi 
terra, e ao resto pelo mesmo processo, ao passo que as partes mais levon 
ocuparam a posição superior e produziram o Sol.
608 Diógenes diz que os corpos celestes são como pedra-pomes, e um 
sidera-os como orifícios de respiração do mundo; e que são dc fogfl 
Com os corpos celestes visíveis são arrastadas à volta pedras invislvell, 
que por esta razão não têm nome: elas caem com frequénciu na Icim 
e extinguem-se como a estrela dc pedra que caiu em fogo cm f 
pótamos.
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A cosmogonia de Diógenes não é original, e depende de Anaxágoras 
(no tocante à ideia da substância noética dar início a um vórtice) e da tradição 
Müésia (o denso a coalescer no centro para formar a terra, o material mais 
raro a ir para a extremidade, por acção do semelhante-para-o semelhante e 
da diferenciação). Tanto 607 como 600 atribuem mundos inumeráveis a 
Diógenes (veja-se n. na p. 464); estes eram de tipo atomístico, possivel
mente na esteira de Leucipo —  ou seja, nascendo e perecendo através do 
vazio ilimitado (cf. também Écio n, 1, 3, D K  4 a  10). O comentário de 
Aristóteles (132), de que, segundo alguns filósofos da natureza, o mundo 
estava a secar, foi atribuído por Alexandre a Diógenes, assim como a 
Anaximandro; Alexandre acrescenta (D K  64 A 17) que Diógenes explicou 
o sal do mar pela evaporação da água doce por acção do Sol, o que pode 
sugerir que esta secagem do mar fosse um simples comentário meteorológico 
não necessariamente relacionado com ciclos cósmicos ou mundos inumerá
veis !. Os corpos celestes (dos quais o Sol está possivelmente mais afastado 
do que as estrelas, cf. 607 fin .) são como pedra-pomes, e incandescentes; 
sem dúvida, postula-se a sua consistência de pedra-pomes para que eles pos
sam ser muito leves e interpenetrados pelo fogo, O grande meteorito de 
Egospótamos, de 467 a.C., impressionou evidentemente Diógenes (como tinha 
impressionado Anaxágoras, cf. pp. 401-2), que concluiu que deve haver outros 
corpos semelhantes a rodar invisíveis no céu. Isto pode ser a ideia do próprio 
Diógenes (cf. p. 159). Outros pormenores astronómicos não são originais: 
que o Sol é uma concentração de raios provenientes do aither (Écio ii, 20, !0, 
DK  64 a  13) é de Empédocles (p, 346); que a terra, que é um círculo, prova
velmente um disco redondo, está inclinada para o sul (Écio II, 8, 1, DK  59 A 67) 
é também uma ideia atribuída a Anaxágoras e a Leucipo; se essa noção é ou 
não derivada de Anaxímenes é discutível (ver pp. 159 e s.).

1 É provável que haja uma referência a Diógenes (embora, talvez, não exclu
sivamente; devido a esta espécie de pormenor ele foi classificado com Anaxímenes) em 
609 Aristóteles Meteor. B  2, 355 a 21 r ò  â’ aihò crv/ifialvei xat zovzoiç SXoyov >caí 
toÍç <páaxovm zò tzúíútov vyçã; oSarjç >cal Tfjç yrjç, xcd zov KÓa/mv zoO tteqi t>)i' 
yfjv vitò zov TjXíov &tp/itatvo/x£vovJ átloa ysvéoêm xal zòv 8Xov ovçavòv avÇrfdijvai, 
xaí rovtov JTvtviuná re  7ííiniyj. /rdot xai zàç ZQonàç avrov noieív. ( Resulta a mesma 
falta de lógica tanto para estes como para aqueles que dizem que, quando a terra era, 
também, a principio húmida, e a parte do mundo à volta da terra estava a ser aquecida 
pelo Sol, se produziu ar e todo o céu aumentou, e que o ar produz os ventos e origina 
as revoluções do Sol,) Que a ascensão do vapor por efeito do Sol foi mencionada 
por Diógenes, prova-se pela sua solução daquele popular problema natural (cf, 502), 
a causa das cheias do N ilo : 610 Escólio in Apollonium Rhod. iv, 269 Aioyév-rjç ôè ô

I
' AnoXXeovidzrjç vnò ijÀíov âgndÇeo&ai zò vô<oo zrjç {kiXáooTjç, õ tó tb  i'tç zòv NeíXov 
xaratpéQeaâaf oierai yàg nAqQovoficu zòv Nei/.ov iv  rõj déou  âtà rò  zòv íjXtov siç 
zoOtov rd ; àrtá yfjt ix/táôaí rQénstv. ( Diógenes de Apolónia diz que a água do mar 
íf levada para cima pelo S ol c depois desce para o N ilo ; pois pensa ele que o Nilo trans-
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usou iy.fiáôaç, secreções húmidas ou emanações, para explicar outro problema natu
ral igualmente popular (cf. 89, 90), o do magnetismo: 611 Alexandre Quaest. n, 23 
(D K  64 a  33) rrjç ’HQaxXelaç Xiôov, <5tò xí êXxei xòv oíòtjQov.) Aioyévrjg Ôè 6 
’AnoXÁtovtáxtfs wávxa xà éXaxd qnjatv xai àcpiévai xcvà íx/náõa á/p avxóáv netpvxévat 
xal êXxeiv ÊÇw&ev zà fièv mXeíw rà Ôè èXázzta, nXeíarip Ôè â<piévcu '//.íXy.óv tb  uai 
atõtjQov ... (Sobre a razão por que a pedra de Heracleia /Í.e, o íman] atrai o ferro.) 
Diógenes de Apolónia diz que todos os metais dúcteis emitem deles mesmos, e absor
vem do exterior, uma espécie de emanação, uns mais e outros menos; mas que o bronze 
e o ferro a emitem na maior quantidade ...) {O  magnete, pelo contrário, absorve mais 
emanações do que emite, e, portanto, absorve as emanações supérfluas do ferro e do 
bronze, que são «aparentados» com ele —  e assim atrai também os próprios metais). 
De modo semelhante se exprime Empédocles, D K  31 A 89.

(ii) Fisiologia: (a) A função cognitiva

612 Teofrasto de sensu 39 e ss. (D K  64 A 19) Aioyévrjç Ó’ ãaneg xò Çrjr 
xal xò cpQovelv zü> áégt xal zàç aíoíhjoeiç ãvánxer ôiò xal ôóÇstev àv riji 
õfjioítp noiüv (ovôè yàp xò notelv eivai xal 7táa%eiv, el firj návza íjv ê£ évóç)‘ 
r.ijV pièv ÕotpQfjmv zõ> negl zòv èyxéçpaXov áégr ... (40) xr/v <? âxoijv, õxnv 
o èv xolç dxrlv êertf) xivrpDeiq vnò xov êÇco ôtaô ã> ttqoç zòv èyxétpaXov. xr)v ôr 
õiptv [ôgãv] èu<paivouéva)v etç xr)v xófpjv, xavxr/v ôè pieiyvvpiévrjv rã> èvxà; 
âêoi noiéiv aia&tjaiv cnjjuetov Òl' êàv yàg (pXry/iaaía yévijxai zcõv <pXefiã>Vt 
ov fielyvva&ai xm êvxòç ovÒ’ ógãv ó/ioícoç xfjç èficpáascoç, ovarjç. xrjv ôè yevatr 
xfj yAftiXxr) ôtà zò fiavòv xal ãnaXóv. jieoI ôè ãqtfjç ovôèv àtpmgioev ovxe tiõk 
ovxe xívcov êarív. áXXà piexà xavra Ttetgãxai Xéyetv Ôià x í ovfiflaívei xàç afo- 
d-rjoeiç àxgif}p.oxégaç elvat xal z&v noUov. (41) oo<pm]mv [xèv ovv ò£vxáxrjv 
olç iXáyi.axoç àrjg êv xfj xecpaXfj' xáyusxa yàg pleíyvvoêar xal ngàç xovxot , 
êàv êXxr/ Ôtà ptaxgoxégov xal axevoixêgov Oãxxov yàg oÕxco xoiveadac ôtó 
7TGQ êvta xcàv ÇoMiv ôayqavxtxáxega xã>v àvfrgáncov eivar ov u?)v ãXXà avpi 
fiéxgav ye ovarjç xf/ç ôofifjç xãb ãêgi Tigòç xijV xgãoiv [láXicrxa àv alaOáveúftui 
xòv ãv$Q<07iov ... 8xi Ôè o êvxòç ài]Q aioftávcxai uikqov ãv ftógiov xov ftpafi, 
(njfiBlov eivai, òióxi noXkáxtç ngàç áX/.a xòv vovv ê%ovxeç ov ff ógco/Liev oih 
àxovojuev. (43) rjôovrjv ôè xai Xvmjv yíveaõai xóvôe xòv xgÓTiov Sxav /.th' 
TtoXvç o árjg /j,íayrjxai xm ai/iaxi xal xov<píÇr) y.axà (pvaiv ãv xal xaxà nliv 
xò aãifia ÔieÇmv, rjôovrjv Ôzav Ôè Ttagà (pvmv xal jxij /uayr/xai avviÇávovxtK 
xov at/iaxoç xal ào$£veffxéçov xal nvxvoxégov ywo/iévov, Xvnrjv. âuoíci 
xal ■âágaoç xal vyíeiav xal xàvavxia ... (44) tpgoveIv ôi, ãaneg èXê.yÕrj, TíÍi 
àégi xa&agcp xal ttjoqy j<coXveiv yàg xrjv IxuáÔa xòv vovv Ôiò xal èv xm,. 
flnvoiç xal èv xatç [/.ê&aiç xal èv xalç nXrjajxovalç fjxxov (pgovelv flxi ô i >) 
vygóxrjç àtpaiQEtxai xòv vovv, ar]fisiov, ôiáxi xà aXXa Çwa %elgm r fjv ÔiAvotav 
âvanvelv ze yàg zòv ànò zfjç yfjç àêga xal xoo</>i)v úygoxé.Qav rr.pnafphjritfttti 
xovç ôè ÕQViftaç àvan.vsiv jiè.v xa&agiív, tpvaiv ôè óptolav P%nv xolç 
xal yàg x-r/v aágxa axitpgáv, xal rrl 7tvpv/m nv óuénu ôtà navxtic, àXXà Iam
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vai jceqí r>]v xoikíav ... rà òè cpvrà Óià rò uij elvat nolhx /utjòè àvaôéxeo&ai 
ròv áéga TtavxeXwç wpflQija&ai tó rpgoveiv.

612 Diógenes atribui pensamento e sentidos, como também vida, 
ao ar. Portanto, poderia parecer que ele o fez mediante a acção de 
semelhantes (pois diz que não haveria agente nem paciente, a menos que 
todas as coisas proviessem de uma). O sentido do olfacto é produzido 
pelo ar que rodeia o cérebro ... A  audição produz-se sempre que o ar, 
que se encontra dentro dos ouvidos, ao ser posto em movimento pelo ar 
exterior, se espalha em direcção ao cérebro. A visão ocorre, quando as 
coisas se reflectem na pupila, e ela, misturando-se com o ar interior, 
produz uma sensação. Uma prova disto é que, se há uma inflamação 
das veias ( i.e. as dos olhos) não se dá a mistura com o ar interior e não 
se produz a visão, apesar de existir a reflexão exactamente como antes. 
O gosto chega à língua por intermédio do que é raro e brando. Do 
tacto ele não deu definição, nem da sua natureza, nem dos seus objectos. 
Mas depois disto, ele tenta dizer qual é a causa das sensações mais exac
tas, e que espécie de objectos elas têm. O olfacto é mais apurado para 
aqueles que têm menos ar na cabeça, pois mistura-se mais rapidamente; 
e, além disso, se um homem o inspira através de um canal mais comprido 
e mais estreito; pois deste modo, é avaliado mais depressa. Por isso, 
algumas criaturas vivas têm maior percepção do olfacto do que os 
homens; não obstante, se o olfacto fosse simétrico com o ar, no que 
respeita à mistura, o homem cheiraria perfeitamente ... Que o ar inte
rior percebe, sendo uma pequena porção do deus, é indicado pelo facto 
de que muitas vezes, quando temos o espírito noutras coisas, nem vemos 
nem ouvimos. O prazer e a dor produzem-se deste modo: sempre que 
o ar se mistura em quantidade com o sangue e o torna mais leve, de 
acordo com a natureza, e penetra por todo o corpo, produz-se o 
prazer; mas sempre que o ar está presente contrariamente à natureza 
e não se mistura, então o sangue coagula e torna-se mais fraco e mais 
espesso, e produz-se a dor. De modo semelhante, se originam a confiança 
e a saúde e os seus opostos ... O pensamento, como se dissé, é causado 
pelo ar puro e seco; pois uma emanação húmida inibe a inteligência; 
por esta razão, o pensamento diminui durante o sono, a embriaguez e 
a saciedade. Que a humidade afasta a inteligência, é indicado pelo facto 
de as outras criaturas vivas serem inferiores em intelecto, pois respiram
o ar proveniente da terra e tomam um sustento mais húmido. As aves respi
ram ar puro, mas têm uma constituição semelhante à dos peixes; pois a 
carne delas é sólida, e a respiração não penetra por todo o corpo, mas 
fiei» em redor do abdómon . .. As plantas, por não serem ocas e não rece
berem nr no seu interior, *flo completamente desprovidas de inteligência.
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Pouco mais de metade da descrição de Tcofrasto é dada em 612; para
o restante veja-se DK. Algumas das explicações de Teofrasto mostram a sua 
própria interpretação, especialmente o semelhante-para-o semelhante como 
um princípio de sensação, e a «simetria», que parece ter sido superimposta à 
ideia de xpãoiç, mistura correcta, de Diógenes. Todas as sensações são 
provocadas pelo ar, ar que, vindo do exterior, se encontra e se mistura com, 
ou simplesmente agita, o ar existente no próprio órgão do sentido ou no cére
bro, para onde é conduzido pelos vasos sanguíneos a partir do órgão do sentido. 
A clareza da percepção depende da finura do ar do corpo e da finura e ausên 
cia de curvas no vaso sanguíneo, pelo qual o ar é conduzido. Aparentemente, o 
ar mistura-se com o sangue no seu percurso através da cabeça; quando o ar 
naturalmente penetra no sangue por todo o corpo, produz-se o prazer. O pensa
mento ((fpovf.Tv) depende do ar puro e seco; não é claro, em 612, exactamente 
onde ou como isto funciona x, mas Simplício diz-nos, em 616, que o ar, mis 
turado com o sangue e infiltrando-se no corpo por intermédio dos vasos san
guíneos, produz o pensamento (que se distingue do prazer, provavelmente, 
pela sua pureza, secura e calor). É possível estabelecer aqui uma compu 
ração com o Espírito de Anaxágoras, que era «a  mais pura e mais fina de 
todas as substâncias» (476), e a alma-fogo de Heracíito; em Diógenes, como 
em Heracíito, a humidade (de novo bc/táç) extingue ou inibe a inteligência 
As diferenças de inteligência e de animação são explicadas, em parte, por 
diferenças do ar circundante (o que se encontra perto do solo é húmido c 
pesado, sendo, por isso, que as plantas têm um grau de vida muito baixo) 
em parte, por diferenças de estrutura corporal (as aves não podem assimilai 
devidamente o ar puro que as circunda).

1 N o  entanto, num dos primeiros tratados hipocráticos, formula-se uma teo
ria, que parece provavelmente ser derivada de Diógenes: 613 [Hipócrates] de morho 
sacro 16 (D K  64 C 3 à) xarà ravra vo/tlÇca ràv êyxéqpaXov âúva/itv 
nXeíoT7)v êv rtõ ãvd-Qduiq>. ovtryç yàg rj/ilv èori z&v ãnò rov i)éqoç yivo/iévcDV ÍQ/Mf 
VEVÇ rjv vyiaivcov Tvy%ávfl - rr/v ôé tpgóvrjoiv ó di)q ir a p é / s ra i.  ol ô’ óqr&ctÀfiol xal Tfl 

t5 ra  xal yXã><rffa xal aí '/tlocç xal ol nóÔeç, óla â v  ó êyxéqxtXoç yiváxrxt], ro ia f lu i 

jigrfoaovof yíverm yàg êv Snavri r<3 aú/xart zfjç ipgov âióç rt, diç âv fiexéxj] 
ijêçoç, êç ôè TtjV t-vveoiv ó íyxêipctláç êartv 6 ôiayyéXXav õrav yàg OTidcrfl 
tcvsv/ui  wv&gcojroç êg êcovróv, èç ràv êyxétpaXov jiqwtov átpixvslrcu xal offrcuç rrt 

XoiTtòv aã/m axtôvarai ô âfjfl xaraXeXomòç êv rm êyxetpdXq) êuivrov ifjv àx/ifiv mil
6 T i â i ’ ff <pqóvi/ióv  t e  xal yvwfirjv ixov. ( Po r este motivo, considero que o cérebro i*

o que mais poder tem no homem, Pois, se estiver em sãs condições, é o nosso inter
prete das coisas que nascem por intermédio do ar ; e é o ar que dá inteligência. Os ollun 
e ouvidos e a língua e as mãos e os pés fazem seja o  que fo r  que o cérebro determine : 
é que há um elemento de inteligência em todo o corpo, segundo cada parte partilha do ui, 
mas é o cérebro que o transmite à compreensão. Pois, sempre que um homem ahtorvt 
a respiração, ela chega primeiro ao cérebro, e é assim que o ar se espalha pelo resto 11“ 
corpo depois de deixar para trás a sua parte melhor no cérebro, e tudo o que nele è Intel1 
gente e possui a faculdade de ajuhar.) liste mifor dá particular llitportAudu «o  côrol’ i 1 ■
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2 Diógenes é, indubitavelmente, a fonte das observações de Sócrates nas 
Nuvens: 614 Aristófanes Nuvens 221

ov yÒQ ãv nore 
iÇtjvoov óqíKíç r d  /iSTÉioga TtQÓy/uiTa, 
ei firj XQEfiáaaç tò vár/pa xal rrjv tpQovríôa 
Xenzí/v xatapeíÇaç Èç ròv S/ioiov ãéga- 
ei ô' &v ytt/ídt rãvoj xárm&ev iaxóltovv, 
ovx ãv noff tjvoov oú yào áXX r) yfj pia 
êXxei jiqòç mhrjv ti)v íx/iáõa xrjç tpQovxíÔoç,

(Po is  eu nunca teria descoberto correctamente o que se passa lá em cima, se não 
elevasse o meu pensamento e não misturasse a minha inteligência rarefeita com o ar de 
espécie semelhante. Se eu tivesse permanecido no chão e considerasse, cá de baixo, as 
coisas lá de cima, nunca as teria descoberto;  pois a verdade é que a terra atrai para si 
à força, a emanação da inteligência.) Aristóteles (de respir. 2, 471 a 2, D K  64 a 31) 
criticou Diógenes pela sua teoria, de que os peixes respiravam uma pequena quanti
dade de ar na água, mas que o ar puro era demasiado para eles.

(b ) A anatomia e a reprodução

615 Fr. 6, Aristóteles Hist. anim alium  r  2, 511 b 31 (D K  64 b 6) a i ôè 

q>Xé(}eç èv r ã  àvttoáijr.Qj ã>6’ ê% ovotv  e lot Ôvo /.léyiarar avxa i r e ív o m i õià  

rrjç xo iX íaç n aqà  rr jv  vconaíav ãxav&av, r/ p èv  èn l òzÇiá, ò ’e ji àqtaxeqá, 

r iç  rà  ü K sh ) êxaxéqa rà  n a q  éavxfj xa l ãvw e lç xfjv xEq>aXr]v naqà  ràç xXsZôaç 

dtà r ã v  ofpayãv. ã n ò  Ôè xaóxcov r .a ff  &nav r ò  a ã p a  (pXéflsç ò iaxsívova iv, 

ànò /.lèv xrjç ÔeÇtãç e lç rà  ÔsÇtá, á n ò  òè xrjç àQiaxegãç e lç rà  à o ia reqá , 

ftéy iaxa i /tèv òvo  e lç xr/v xaqòíav tzeqI nvxrjv xr/v vmxuiíav á xa v ík iv , exequi 

r)’ óX íyov âvtoxéqa> Ôià x ã v  oxr/dãv v n ò  x i)v  /j,aa%áXrjv siç éxa réça v  vi)v %eZqa 

rfjv  naq êavxfj- xa l xaXelxai ■>) pèv  anhyvtTiç, fj òè r jn a x lx iç  ... (512 b 1) êxeqai 

(V eialv a i á n ô  êxa réqa ç xsívovaai òià xov  vcoxiaíov /iveXov eíç  xovç õq%eiç 

Xe.nxaí' êxeqai <55 vjiò  xò òéqpa xa l <5íà rr jç  aa qxòç xeívova iv  e lç xovç  ve<pqovç 

H<il xeX evrãa iv  e lç xovç  oq%etç xo lç  â vòoáot, xatç Ôè yvva i£ lv e lç xàç w rrégaç. 

(a í òè rp?.éfleç a i uév n q ã r a i èx  xfjç xo iX íaç evqvxeqoí staiv, io iE ixa X sn ró - 

if.qai y íyvovxa i, êcoç âv juexaftáXaxjiv èx  r ã v  ôeÇ iãv e lç r à  ágioxeqà  xa l êx

i trvrcov e lç rà  ÒeÇiá.) avxa i òè aneq/m xlxtòeç xaÂovvxai. rò ò ' al/m xò  p h  

tayvxaxov v n ò  r ã v  aaqxaiÔãv è x m v e ra i' V7tf:QfiáXXov ôè s lç xovç  xdnovç

i (ivxovç Àsnxòv x a l ihig/iòv xa l aq>qãôeç ylvExai.

616 Simplício in Phys. 153, 13 xal ê(pe£rjç (depois de 603) ôeíxvvaiv õxi 
i«u  xò rtnéoua xãv Çáxov nvevpaxãòéç êaxi, xal votfoeiç yívovxai xov 
ildffoç (tvv t w  al/mxi xò õXov aã/ia xaxaXa/iftávovxoç òià xãv rpXtiftãv, èv 
uh, xal ávaxupí)v áxqtfífj xãv <pXe()ãv naqaòíòaxriv. èv ái) rovxoiç aaipãç 
tjiilvrrai Xéytov fíxi fív ãvftçfonot Xéyovatv âéqa, xovxó èaxiv r) Aqxij.



615 As veias do homem são como se segue. Há duas veias particular
mente grandes. Estas estendem-se pelo ventre, ao longo da coluna verte
bral, uma à direita, outra à esquerda; cada uma delas dirige-se para a 
perna do seu lado, e para cima, para a cabeça, passando pelas claví
culas, através da garganta. A  partir destas, estendem-se veias por todo o 
corpo, da da direita para o lado direito, e da da esquerda para o lado 
esquerdo; as mais importantes, em número de duas, para o coração na 
região da coluna; outras duas, um pouco mais acima, através do peito 
para baixo da axila, cada uma para a mão do seu lado: destas duas, 
chamando-se a uma veia do baço e a outra veia do fígado ... Há tam
bém um outro par, fino e delicado, que parte de cada uma destas através 
da espinal medula até aos testículos. Há, além disso, um par que corre 
um pouco abaixo da pele, através da carne até aos rins, terminando estas 
veias, nos homens, no testículo e, nas mulheres, no útero. (As veias que 
saem do estômago são relativamente largas à saída; mas, a pouco e pouco, 
tornam-se mais finas, até que mudam da direita para a esquerda e da 
esquerda para a direita). Estas veias chamam-se veias espermáticas. 
O sangue é mais espesso, quando absorvido pelas partes carnudas; quando 
passa para estas zonas, torna-se fino, quente e espumoso.
616 E na continuação, ele mostra que também o esperma das criaturas 
vivas tem ar, e que se realizam actos de inteligência, quando o ar, com o 
sangue, se apodera de todo o corpo através das veias; no decurso desta 
exposição, ele apresenta uma anatomia precisa das veias. Nela, diz ele 
claramente, que aquilo a que os homens chamam ar é o princípio 
material.

O trecho 616 parece indicar que o extenso fragmento sobre os vasos 
sanguíneos, o 615, proveio, realmente, do livro a que Simplício chamou 
Da Natureza. Que o sémen tem ar, é o que se afirma tanto em 615 como em 
616; o que é importante, visto o sémen produzir vida nova, e a sua natureza 
dotada de ar (possivelmente notada por Ferecides, contudo, vejam-se pp. 53-4) 
é uma indicação importante de que o ar é a substância vital. O sémen, paru 
Diógenes e para outros dos primeiros teóricos da anatomia do corpo, era um 
produto do sangue, que continha também, evidentemente, ar (embora na<> 
tão obviamente), e assim transmitia sensação e pensamento. O grande porme- 
menor da descrição dos vasos sanguíneos (cuja parte central foi aqui omitidn) 
mostra que os interesses fisiológicos de Diógenes l, que se relacionavam com, 
e talvez tenham motivado em parte, a teoria geral, não eram para ele dr 
importância meramente acidental; sob este aspecto, podemos estabelecer 
uma comparação com Empédocles (também, até certo ponto, médico, cl 
p, 295) e Anaxágoras (p. 395). Não há dúvida de que, a partir d« 
Alcméon e Empédocles, se usou a estrutura, mais facilmente determinável,
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do corpo humano como chave para a estrutura de todo o mundo. A  assun
ção de um paralelismo entre os dois parece ter sido sustentada de algum modo 
por Anaxímenes, provavelmente como desenvolvimento da tendência inteira
mente não-científica de tratar o mundo exterior como uma pessoa, de o dotar 
de alma e o considerar como um organismo vivo. Esta ideia baseava-se na 
razão como resultado de integrações, como a de Heraclito, que tinha subli
nhado bem que o Logos, ou disposição de todas as coisas, dos homens e do 
mundo como um todo, era essencialmente o mesmo.

1 Diógenes, como Empédocles e Anaxágoras, também prestou atenção á 
embriologia (C f. D K  64 a  25-8), ao tratar, por exemplo, o velho problema de saber 
se o embrião é produzido somente pela contribuição masculina, ou tanto pela mas
culina como pela feminina (cf. p. 374).

CONCLUSÃO

Com Diógenes e Demócrito, que eram um pouco ou nada mais velhos 
que Sócrates, considera-se, com legitimidade, o período pré-socrático termi
nado. Durante a segunda metade do século quinto a.C., particularmente 
durante a Guerra do Peloponeso e sob a influência de Sócrates, já na maturi
dade, e dos Sofistas, a velha atitude cosmológica —  cujo objectivo principal 
era explicar o mundo exterior como um todo, sendo o homem considerado 
só por acaso —  foi, a pouco e pouco, substituída por uma atitude humanística 
em relação à filosofia, graças à qual o estudo do homem deixou de ser subsi
diário, para se tornar no ponto de partida de toda a investigação, Esta nova 
orientação foi um desenvolvimento natural: em parte, determinado por fac
tores sociais, mas em parte, como deve ter ficado claro, como produto das 
tendências do próprio movimento pré-socrático.
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429-31, 433 n., 438;

(325 a 13) 343 n „  416 n „ 416,433 n. ; 
(325 b 1) 432 n. 2;
(326 a 9) 445, 446 

B  1 (328 b 35) 112 n. 1 
B  5 (332 a 19) 110, 111, 112 n. l,460n . 
B  6 (333 b 30) 321-2;

(334 a 1) 315 
B 1  (334 a 5) 313 

Hist, animal.
T 2  (511 b 31) 461, 475 
Z  10 (565 b 1) 142 n.

Met.
A  3 (983 b 6 )  73, 84, 8 6 , 87, 8 8  n., 91, 

118;
(983 b 27) 9, 93 n. 2;(984 a 5) 146-7;
(984 a 7) 362 n. 2;
(984 a 11) 293-4, 371-2, 373 e n. 

A 4  (985 a 18) 394 n.;
(985 a 25) 311 n., 322;
(985 a 31-3) 300;
(985 b 4) 419, 432, 437-8, 438, 445 

A  5 (985 b 23) 341, 346-8, 349, 351, 353, 
354, 356, 357, 358, 362, 364, 
368;

(985 b 25-7) 413 n. 2;
(986 a 22) 346, 349, 355-6 e n.; 
(986 b 18) 169, 170, 176;
(986 b 21) 171, 176;
(987 a 9 e ss.) 349 

A  6 (987 a 31) 348;
(987 a 32) 192, 203 

A  7 (988 a 30) 112 n. 1;
(989 a 14) 112 n. 1 

B  4 ( 1 0 0 0  b 6 )  325-6, 404;
(1000 b 12) 304, 309, 311 

r  5 (1009 b 7) 433-4, 434, 438;
(1009 b 12) 436 n.;
(1010 a 13) 203 

Z  2 (1028 b 16) 359 n. 2 
Z 13 (1039 a 9) 432 n. 3 
A  I (1069 b 20) 131 a. 1 
A  6 (1071 b 27) 9, 12, 15, 27;

(1072 H 8 ) 12
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A r is t ó t e le s  ( c o n t . )

M  4 (1078 b 19) 348 
M 6  (1080 b 16) 350, 351, 358 
M  8  (1083 b 8 )  350-1 
N i  (1090 b 5) 359 n. 2;

(1091 a 12) 348,357-8,358, 359 n. 2 
N 4  (1091 b 4) 9, 12, 15, 27;

(1091 b 8 ) 45, 54 n „  67 
N  5 (1092 b 8 ) 351, 353

M e t e o r .

A  6 (342 b 30) 348 
A  14 (352 a 17) 140 
B I  (353 b 5) 158;

(353 b 6 )  133, 137, 139, 140, 471; 
(353 b 11) 315;
(354 a 28) 157, 159 

B 2 (355 a 13) 208;
(355 a 21) 158, 471 n.;
(355 a 22) 140 n.

B  3 (356 b 10) 140;
(357 a 24) 315 

B  7 (365 b 6 ) 147, 160-1
B  9 (369 b 14) 392 n. 3
A 9 (387 b 4) 320-1

de part. animal.

A  1 (640 a 18) 321 
A 10 (687 a 7) 403 n. 2 

Phys.
A  2 (184 b 25 e ss.) 416
A  3 (186 a 4 e ss.) 416;

(186 a 6 ) 413;
(186 a 8-10) 413 n. 2 
(186 a 10) 343 segunda n. 1,415-6; 
(187 a 1) 381, 430-1, 438 

A  4 (187 a 1 2 )  92 n „ 110-1, 111, 1 1 2  e 
n., 129;

(187 a 20) 119, 129, 131 n. 1, 132;
187 a 23) 388-9, 389, 396, 397, 

422 n.;
(187 a 23 e ss.) 400 n.

A  6  (189 b 1) 1 1 2  n. 1 
B  4 (196 a 19-24) 321;

(196 a 24) 443 n.
B  8 (198 b 29) 318-9 
r  4 (203 a 10) 343, 351, 353, 354, 355, 

357;
(203 a 16) 108, 109 n „  111, 112 
n. 1;

(203 b 7) 108, 109, 112, 114-5,

115, í 16, 125, 127, 148, 153, 

162, 163, 469;
(203 b 15) 112-3, 113, 114;
(203 b 23) 123, 124, 439 n. 2 

r s  (204 b 22) 111, 112, 113;
(204 b 33) 118 

r  8  (208 a 8 ) 114 
A 1 (208 b 29) 32;

(209 a 23 e ss.) 277 
A  3 (210 b 22 e ss.) 277 
A  6  (213 a 22) 359, 378-9 n„ 420 n. 2, 

432 n. 2;
(213 b 22) 348, 355, 357-8, 359 

A  9 (216 b 22) 419 segunda n. 1 
Z  2 (233 a 21) 276, 277, 282 
Z  9 (239 b 5-9) 276, 277, 285;

(239 b 9) 276, 281;
(239 b 11) 276, 277, 282, 284; 
(239 b 14) 276, 277, 284;
(239 b 24-5) 285;
(239 b 30-3) 276, 277, 285;
(239 b 33) 276, 277, 286-7, 288 n. 

I I 5 (250 a 19 e ss.) 277
6  1 (250 b 11) 96, 123, 126-7;

(250 b 18 e ss.) 400 n.;
(252 a 9) 309;
(252 a 32) 448 

© 3  (253 b 9) 202 
© 8  (263 a 15-18) 276, 277, 283;

(263 b 3-9) 276, 277, 283
Poét.

1 (1447 b 17) 297 n. 2 

Pol.
A  11 (1259 a 9) 77-8, 81 
& 5  (1340 b 18) 364

de respir.

2 (471 a 2) 475 n.
7 (473 b 9) 323 primeira n. 1, 379

Retórica (Rhet.)

A  13 (1373 b 6 )  334-5, 335 
B  23 (1398 b 15) 374 n. 3 

de sensu
2 (437 b 9-14) 325 n.;

(438 a 4-5) 325 n.
4 (442 a 29) 452, 453
5 (444 a 22) 217 n.
7 325
9 325

12 325
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Soph. eien.
5 (167 b 13) 415
6  (168 b 35) 415
28 (181 a 27) 415

Top.
Q 8  (160 b 7) 276, 277, 282, 284

fr.
(391 Rose) 237-8, 243 D. 1, 348 segunda

D. 1

(192) 248
(194) 240
(195) 239-240, 242, 246
(196) 241 primeira n. 1, 245, 246, 364
(197) 241, 242, 246 
(201) 348, 355, 358, 359
(203) 344 primeira n. 1, 349, 354 

[Aristóteles] de mundo
5 (396 b 20) 196-7, 197, 199 

M.X.G .
1 (974 a l e  ss.) 413;

(974 a 2-3) 413-4 n.;
(974 a 12-14) 417;
(975 a 11) 30 n. 1

2 (975 b 1) 305, 305, 308;
(979 a 11 e s.) 342 segunda n. 1 

Problemata
X V I (8 , 914 b 9) 379
X V II  (3, 916 a 33) 365 

X X X IV  (7, 964 a 10) 151

A ristóxeno

fr.
(11A  W eh rli) 232, 233
(14) 232, 233
(15) 243 n. 1

(16) 232-3, 233
(18) 232-3, 234-5, 340 n. 1, 353
(31) 237
(90) 244

A r q u e l a u

ap. Plut. de prim. frig.
(21, 954 F ) 407 n.

A te n á g o r a s  

pro Christianis
18 (p. 20 Schwartz) 20, 24

Ateneu

Aristóteles (cont.)

II

fr.
(5, 27 Snell) 32 

B o e c io  

de mus.
I l l  (11) 353

Calcídio 

in Tim.
(122) 30 n. 1
(251) 214 n. 2

Calímaco

Iambus
1 (52) (fr. 191 Pfeiffer) 74, 81, 85 

C e l s o

Proem.
2 (11) 295

ap. Origen. c. Celsum
V I (42) 53, 60 n., 61 n. 1, 62-3, 64 

segunda n. 1, 65

C ensorinu 

de die nat.
(4, 7) 141-2

CfCERO

Acadêmica priora
I I  (37, 118) 150, 425-6, 427 

de divinatione

I  (49, 1 1 1 ) 77;
(50, 112) 104 n. 1

de fin.
I I  (5, 15) 189 

N D
I  (10, 25) 95 n. 1, 125 n., 153 n.;

(10, 26) 152, 153 n.
Tusc.

I  (16, 38) 46 n.

Cleantes 

Hino a Zeus 
(34 e s) 210 n.

C l e m e n t e  d e  A l e x a n d r ia  

Protrepticus

I (64, 2) 167-8, 168;
(131) 230

I I  (17, 4) 200 primeira n. 1, 254;
(130) 340 n. 2

I I I  (14, 2) 331

Baquílides
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Clemente de A lexandria  (cont.)
IV  (13, 1) 331-2;

(49, 3) 215;

(141, 2) 213, 213;
(150, 1) 295, 332

V  (15, 5) 273;
(48, 3) 314-5;
(59, 5) 219 n.;
(81, 2) 327;
(104, 1) 52, 162 n., 174, 204-5 e 

n., 207 n., 304, 466;
(104, 3) 148, 199 n., 205, 206, 209,212, 

216, 304, 466;
(109, 1) 174, 174, 176, 185, 251, 418; 
(109, 2) 170, 173 e n., 418;
(109, 3) 173 e n., 418;
(115, 1) 210, 210;
(122, 3) 332;
(138) 268, 269

V I (9, 4) 57 n.;
(17, 2) 188, 211, 211, 212 n. 1, 214, 

215;
(23) 257 n. 2;
(30) 295, 328;
(53, 5) 58, 59, 61 n. 2

V II (22, 1) 173 e n., 418

C l e ó s t r a t o

fr.
(4 Diels) 85 

C o r p u s  H i p o c r à t ic o  

de carnibus
(2 ) 206 n. I 
(16) 217 n. 

de morbo sacro
(16) 466 n „  474 n. 

l i eq I  íp ô o f td ô w v  

(1-11) 55 n. 2

D a m á s c io  

de principiis
(123) 18, 23
(123 bis) 19, 20 n. 1, 22, 23
(124) 10 n „ 13, 13, 14 nn. 2 e 4, 17, 22 
(124 bit) 47 e n., 52, 53, 54, 56, 65, 6 6

D e m ó c r it o

fr.
(3 ) 454-5, 456
(6 ) 433-4, 435, 436, 438
(7) 433-4, 435, 436, 438

( 8 ) 433-4, 435, 436, 438
(9) 433-4, 435-6, 436, 438
(10) 433-4, 435, 436, 438
(11)435-6, 436, 438
(25) 308
(33) 456
(117) 435
(125) 435 

(156) 435 n. 2 
(164) 444 n, 2, 450 
(167) 132, 444 n. 3
(171) 457 n.
(172) 456 
(181) 456, 457 
(191) 454-5, 456, 457 
(235) 456
(245) 457
(246) 457 n.
(248) 457
(249) 457
(252) 457 
(255) 457 
(262) 457 
(264) 457 
(277) 457
(283) 456
(284) 456 
(297) 456

D e m ó s t e n e s  

(IV , 28) 376 n. 2 

D e r c Il id e s  

ap. Theon. Smym,
(p. 198, 14 Hiller) 78-9, 79, 80, 84, 85,

103 n „ 159 n.

D ic e a r c o

fr.
(33 Wehrli) 235-6

D io d o r o  S fc u L o

I
(7, 1) 37-8, 38 
(7-8) 429 n.

X
(3-4) 48

D ió g e n e s  d e  A p o l ó n ia  

Ir.
(1) 459-60, 460, 461, 463
(2) 4A3 e n. 1, 465 rn , I
(3 ) 462, 464 primtira n. !, 4*5, 4<iH
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(4) 165 n., 465, 466-7, 468
(5) 115 n., 464 primeira n. 1, 465, 467-8, 

469
( 6 )  461, 475-6
(7) 467-8, 469
( 8 )  467-8, 469 

Dxógenes L aíroio

I
(16) 251, 375, 413
(22) 73 n., 73-4
(23) 78-9, 80, 82 n., 83-4, 84, 85
(24) 80, 83 n., 87, 92-3, 95 n. 2, 472 n.
(26) 77
(27) 76, 82
(34) 85 
(37-8) 73 n.
(42) 46 n.
(116) 46
(118) 46 n., 48, 232
(119) 46, 48, 49-50, 51-2, 57, 79
(120) 48, 226-7, 229
(121) 46 n.II
(1-2) 80, 99-100, 100 e n. 1, 101, 103,

104 n.
(3) 145, 146 n., 146, 162
(7) 371-2, 373
( 8 )  393 n. 1, 457
(9) 402
(10) 374, 402 n .

(16) 385, 409 n. 2
(17) 408 n .  3
(23) 406 n. 2

V
(42) 408 n. 1VIII
(1 ) 232, 233
( 6 )  188 n., 194 n. 1, 225 n. I, 226-7,

227, 341
(8 )  231 n, 1, 243 n. 1
(12) 352, 353
(15) 248
(19) 240
(34-5) 239-40, 242, 246 
(36) 168, 186, 228-9, 229, 336 
(46) 233, 339-40 e  n. 1, 348 segunda  

n. 1, 351, 364 n. I, 367
(48) 162 n.
(51) 19.1-4

DrÓGENHS de Apolónja (cont.) (52) 329
(57) 290, 295, 329
(58) 294, 295
(59) 295, 299
(60) 297 
(60-1) 295
(62) 295, 328-9
(63) 295
( 6 6 ) 295 
(67-9) 297 
(67-72) 295
(71) 297
(74) 293-4
(77) 295, 296, 335, 336 
(79) 233
(83) 185, 345, 357 n. X
(84) 341
(85) 243, 342, 343, 346, 348, 349 e 

n., 355

IX
(1) 7, 115 n., 168, 172, 187, 188 n„ 

194 n. 1, 210, 210, 211
(2) 218-19, 220
(5) 188 n„ 189-90
( 6 ) 189, 189 n„ 220 n.

(7) 199 n., 211, 212, 220
( 8 ) 199 n.
(9-10) 208
(11) 209
(16) 215
(18) 167, 168, 170
(19) 174
(20) 170 
(21-3) 249-250
(24) 412
(29) 275
(30) 433 n.
(31) 440-1, 442, 450
(33) 444 n. 4
(34) 340, 425-6, 427 
(34 e ss.) 427
(35) 429 n.
(38) 340
(45) 428, 443 n.
(49) 429 n.
(57) 459, 461, 463, 464-5 n„ 471
(72) 276, 277, 285

X
(13) 425-6
(61) 447
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D ionísio de A lexandria

ap. Euseb. P. E.
X IV  (23, 3) 439 n. 2

D K : referências sem outras especificações

4 B 1-5 (Ateneu et a lii) 85
6  B 4 (Censorino) 85
7 A  1 a (Eusébio) 46 n.
7 A  2 (Suda) 46 n., 56 n.
7 A  10 (Sexto) 56 n.
7 B 1 a (Aquiles) 42 
7 B 7 (Porfírío ) 56 n.
7 B 9 (Herodiano) 53, 56 n.
7 B 12 (D ióg. L .) 53
11 A  5 (Eusébio) 73 n.
13 A  2 (Suda) 145
13 A  7 (H ipólito) 146 n.
14, 7 (Apolónio) 47
14, 9 (Porfírio et alii) 24J
21 A  20-3 (Estrabão et a lii) 170
21 B 21 ( £  in Aristophanem) 168
22 A  1 (Dióg. L .) 209
22 A  5 (Aristóteles et a lii) 149 n.
22 A  13 (Écio, Ceasorino) 207 n.
28 A  42 (Anonym. Byzant.) 159 n.
29 A  1, 2, 6 , 7, 8 , 9 (Dióg. L. et alii) 

275
31 A  33 (Écio et alii) 300
31 A  89 (Alexandre, Pselo) 472 n.
58 E (Teócrito et a lii) 241
59 A  20 a-c, 25,28, 44, 111

(27 in Pindaruiji et a lii) 374 d. 2 
64 A  3 (Estêvão de Bizâncio) 459 n. 
64 A  17 (Alexandre) 471 
64 A  25-8 (Aristófanes de Bizâncio) et 

alii) 477 n.
64 A  31 (Aristóteles) 465 n., 466 n. 
64 B 2 (Simplicio) 463, 464 primeira 

n. 1

64 B 7 (Simplicio) 468 n.
64 B 9 (Galeno) 460
67 A  24 (Écio) 442
6 8  A  33 (D ióg. L .) 455 
6 8  B 156 (Plutarco) 437
82 A  6-7 ((Plutarco] et alii) 294

Écio

(3, 1) 76
(3, 4) 115 n „ 148, 160, 165 
(3, 5) 394-5, 396, 397-8 n.

I

(3, 6) 409 n.
(3, 18) 445, 446 
(3, 20) 299-80, 464 

(7, 11) 94-95 nt. I e 2  

(7, 12) 124, 153 n.
(7, 13) 152, 153
(12, 5) 446
(12, 6 )  438, 445, 446
(18, 2) 378-79 n., 420 n. 2
(23, 3) 447-8
(25, 4) 428, 443 n.
(26, 2) 443 n.

I I
(1, 2) 399
(1, 3) 124, 153 n „ 471 
(4, 6 )  399
(6 , 3) 304, 311, 313-314, 314-15 

(7, 1) 267, 268-9, 362 r .  2.
(7, 2) 441, 442 n. 1 
(7, 7) 270, 349, 360-1 
( 8 , 1) 471 
(13, 5 e 9) 159, 470 

(13, 10) 156-7, 157, 158 
(14, 3-4) 156-7, 158, 159 
(16, 5) 135-6, 137, 139, 270 

(16, 5) 135-6, 137, 139, 270 
(18, 1) 179
(20, 1) 135-6, 136, 270 
(20, 3) 177-8 

(20, 10) 471 
(20, 12) 362 n. 1 

(20, 13) 314, 316, 362 n. 1 
(21, 1) 135-6, 270 
(22, 1) 156-7, 158 
(23, 1) 156-7, 158 
(24, 1) 79
(24, 4) 180 primeira n. 1 
(24, 9) 178, 179 
(29, 4) 362 n. 1 
(29, 7) 362 n. 1

III
(3, 1-2) 138 e n., 361
(3, 2) 139, 160
(10, 2) 133 segunda n. 1
(10, 3) 156
(10, 4) 443
(12, 1-2) 444 n. 4
(15, 8 )  156
(16,1) 140



495
Écio (cont.)

IV

(1, 1)77 
(2, 2) 365, 365 

(3, 12) 214 
( 8 , 10) 452, 453 
(19, 3) 453-4 it.

V
(18, 1) 319-20, 320 
(19, 4) 133 primeira n. 1, 139, 141-2, 

143
(19, 5) 317, 319 e n.
(24, 3) 469 n.
(26, 4) 316 
(30, 1) 271, 357

E lt a n o  

Nat, anim.
(X II, 7) 332 
(X V I, 29) 318, 319

V. H.
I I, 26) 237-38, 238, 243 n. 1, 348 n. 1 
( I I ,  31) 459 n.
( I I I ,  17) 104
(IV , 17) 238 n. 1, 245-6, 247 

E m p é d o c l e s  

fr.

(1) 297
(2) 297-8
(3, 9) 299, 326
(6 )  299-300, 464
( 8 )  304-5, 305
(9) 305, 306
(11) 305, 305, 306, 308
(12) 305, 308
(13) 379 n „ 420 n. 2, 432 n. 2 
(15) 306
(17, 1-13) 243, 300-1, 304, 306, 308 
(17, 14) 243, 302-3, 305, 308, 314, 322. 

384,
(21) 300, 306-7, 308, 333,
(22) 243, 302 n „ 322, 325
(23) 307, 333
(26) 302
(27) 302 n., 309, 311, 313-4
(29) 302 n., 308-9
(30) 304 , 309, 311
(31) 302 n„ 309, 311

(35) 302 n„ 310-1. 311 
(JH) 314-5

.14

(53) 315
(54) 315
(57) 317-8, 319
(59) 318, 319
(60) 318, 319
(61) 318, 319
(62) 316, 319, 322
(79) 320-1
(82) 320-1
(83) 320-1
(84) 323, 325 n.
(91) 325
(92) 325
(96) 243, 317, 460
(98) 243, 316-7, 326, 337, 464
(100) 323 n. 1, 379 n .

(105) 325-6, 337
(106) 326
(107) 325-6
(109) 325-6, 404
(110) 327-8
(111) 295, 299
(112) 295, 328-9
(115) 229, 330, 335
(117) 335, 336
(118) 331
(119) 331-2
(120) 331-2
(122) 331-2
(124) 331
(126) 331-2
(127) 332
(128) 333-4, 335
(129) 228
(130) 334
(133) 327
(134) 162 n„ 296 n., 327
(135) 334-5, 335
(136) 334-5, 335
(137) 335, 335
(139) 335, 336
(146) 295, 332
(147) 332
(152 Wright) 297 n. 1

E p ic a r m o

fr.

(1 Diels) 52 

E im c t l t o

2.1 Bodl. a d  Epictelum (p. Ixxxiii Schenkl) 
201, 215
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E p ic u r o

Ep.
(I, 43) 449 
(II, 08) 442 n.

ÉSQUILO

Ag.
(1382) 1 1 0  n. I 

Eum.
(657-66) 374 

Pr.
(351 e ss.) 55 

Supl.
(96-103) 175 n. 4 
(559-61) 374

fr.
(44, 1-5) 34, 403 n. 1

ÉSQUtNBS

(I, 97) 376 n. 2

Estesícoro

fr.
(8 , 1-4 Page) 7 

ap. Et. Mag. (772.50) 53 n. 2

E s t o b e u

I
(8 , 2) 174, 184-5, 200 n. 1, 251 
(18, I c) 348, 355, 358, 359 
(21, 7 a) 342, 343 , 344 segunda n. 1, 

346, 348, 349 e n „ 355 
(21, 7 b) 344 e nn. 1 e 2, 346, 348, 349, 

355
(21, 7 c) 344 e nn. 1 e 2, 346, 348, 349, 

355
(21, 7 d ) 243, 344-5, 346, 348, 349 e 

n., 355, 358 
(49, 53) 325-6, 337 
(49, 60) 331-2 

UI
(1, 172) 93 n. I 
(1, 177) 195
(I ,  179) 194 n. 2, 218 n. 2, 219, 220 
(1, 210) 454-5, 456, 457 
(5, 7) 211, 212 
(5, 8 ) 211, 212, 220

IV
( ! ,  40) 367 
(25, 45) 367 
(39, 25) 454-5, 456 
(40, 23) 218-9, 220, 457 n.

E s t r a b ã o  

(1, p. 7 Casaubon) 103 
(1, 12) 4 
(14, 633) 189 n.
(14, 645) 374 n. 2

Etymologicum  M aonum  

(772.50) 53 n.

E u c l id e s  

£  Eucl.
(273, 3 e 13) 353 
(417, 12 e ss.) 353

E u d e m o

ap. Simplic. in Phys.
(97, 12) 291 n. 2, 423 n. 2 
(327, 26) 394 n.
(732, 30) 248

E u r íp id e s  

Helena 
(1014 e ss.) 206 n.

Hip.
(952) 231 
(953-4) 230 

Fe».
(1605) 36 

fr.
(282 NauckZ) 172 
(448) 32 
(484) 37-8, 38 
(839, 9 e ss.) 206 n.
(910) 117 n.
(941) 206 n.

E u s é b io

Praeparatio Evangélica 
I (8 , 10) 159 n „  243, 313-4, 314-5,

362 n. 1
(10) 36 n.
(10, 36) 19 segunda n. 1 
(10, 50) 49, 64-5 

X ÍV  (23 , 3) 439 n. 2 
XV (20) 201-2 e n. ], 204

F e r e c id e s

fr.
(1) 51-2
(la ) 32, 56 n.
(2) 52, 53 n. 2, 54 n. 1, 58, 59, 61 n. 2
(3) 58
(4) 48-9, 52-3, 62, 63, 64-5 * n,
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(5) 60 n ., 61 n. 1, 62-3, 65
(6 )  55 n; 3
(7) 56 n.
(9) 52-3, 56 n.
(12) 52-3 

Filodemo 

de pietate 
(47 a) 10 n „  13, 14 n. 3, 22 
(137, 5) 13, 32 

Filolau  
fr,

(1) 243, 342, 343, 346, 348, 349 e n., 
355

(2) 342, 343, 344 segunda n. 1, 346, 348,
349 e n., 355

(3) 342 segunda n. I, 342-3, 344 segunda
n. 1, 346, 348, 349, 355

(4) 344 e primeira n. 1, 344 segunda n. 1,
346, 348, 349, 355

(5) 344 e primeira n. 1, 344 segunda n. 1,
346, 348, 349, 355

(6 )  243, 344-5, 345, 346, 348, 349 e 
n., 355, 358

(7) 357-8 

Fílon  de Biblos 

ap. Euseb. P. E.
1 (10) 36-7 n.

(10, 50) 49, 64-5 

Filópono

in Aríst. de gen. et corr.
(158, 26) 432 n. 2

Galeno

de elem. sec. Hippocr,
I (2) 439 n. 1 

in Epid.
V I (48) 270 

de medic. empir.
X II I  (4 Walzer) 461 
X X II  (3) 461 
(p. 113 Walzer) 435 

Meth. med.
I (1) 295 

l’ lac, Hipp. et Plat.
(495 M ) 225 

[G a le n o ]  

dtt humor.
X IX  (495 Kllhn) 461

Ferecides (cont.)

ap. [Arist.) M.X.G.
(979 a l i e s . )  343 segunda n. 1

G r e g ó r io  N a z .

U  in Gregor. Naz.
(X X X V I 911 Migne) 388, 389, 390, 395

H arpocrácio

S. V .

“Iaiv 420 n. 1

H e r a c l it o

fr.
(1) 188, 190, 193, 194 n. 1, 211, 213, 

214, 219, 212, 299
(2) 191, 193, 194 n. 1, 205 n., 213, 220
(3) 179
(5) 188, 217
(6) 208
(9) 195
(10) 196, 197, 199
(12) 201-2 e n „ 204
(13) 195
(14) 217
(15) 217
(17) 194 n. 1
(18) 200 n. 1, 254
(19) 194 n. 1
(21) 213
(2 2 ) 2 0 0  primeira n. 1

(23) 195
(24) 215
(25) 215
(26) 213, 213
(28) 194 n. 1
(29) 219 n.
(30) 52, 162 n., 174, 204-5 e n., 207 n„ 

304, 466
(31) 148, 199 n., 205, 206, 207, 209, 212, 

216, 304, 466
(32) 210, 210
(34) 194 n. í
(35) 227
(36) 188, 211, 211, 212 n„ 214, 215

(40) 168, 172, 186, 188 n., 194 n. 1, 226, 
227

(41) 115 n., 210, 211, 219
(43) 218-9, 220
(44) 219, 220
(45) 211, 212, 220

G ó r g ia s
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(48) 196
(49) 219 n.
(50) 193, 194 <? n. 1, 211, 219, 220
(51) 198-9, 218, 243
(53) 200, 201
(54) 198-9, 218, 243
(55) 194 n. 2, 203 n., 299
(56) 194 n. í
(57) 196, 466
(58) 188, 195
(59) 195, 196 n.
(60) 195, 195
(61) 195, 195
(62) 2 0 1 , 216 n. 1 , 218
(63) 215, 217
(64) 205, 210 n., 211, 466, 469
(67) 197, 197, 398, 2J7, 466 
(67 a) 163, 212 n. 2
(72) 194 n. 1
(75) 213
(76) 212 n. I
(78) 185, 190, 198 primeira n. 1, 254, 

345
(79) 198 primeira n. 1

(80) 118, 119, 200, 20.1, 304
(82) 198 primeira n. 3
(83) 398 primeira n. 1
(85) 216 n. 2
(8 6 )  2 0 0  primeira n, 1

(8 8 )  195, 238, 466
(90) 205, 207 n „ 304, 466
(91) 202 e n. 1, 203-4
(92) 218 n. 2
(93) 200 primeira n. 3, 217, 218, 242
(94) 208, 209 
(96) 389
(98) 216 n. 3
(99) 196, 209 n.
(101) 218-9 
(101 a) 299 n .

(102) 190, 198 primeira n. 1, 210, 254
(103) 396, 254 n.
(107) 194 n. 2, 203, 299
(113) 195, 195
(114) 194 n. 2, 238 n. 2, 219, 220
(117) 211, 212
(318) 211, 212, 220
(119) 218-9
( 1 2 1 ) 2 2 0  n.

H era c lito  (cont.) (122) 214 n. J
(123) 198-9, 199, 243
(126) 320, 196
(129) 188 n „  194 n. 1, 226, 227
(136) 203, 215 .

Heraclito H omérico 

Quaest. Hom.
(22) 89 n. 2

Herodiano 

ti. f.iov. AéÇ,
(30, 30) 182, 183 
(41, 5) 184-5, 185, 251

H e r ó d o t o

I
(29) 80 n. 1
(74) 73, 75, 78-9, 80 n. 2
(75) 74-5 
(146) 74 n .

(170) 74, 74-5II
(4) 81 n.
(20) 76-7
(21) 4
(23) 4
(81) 25, 230
(109) 76 segunda n. 1, 81 n.
(323) 229III
(125) 233 
(131-2) 233IV
( 8 ) 4-5, 5
(15) 238
(36) 104 
(78-80) 25
(95) 226-7, 229VII
(6 ) 34 n. 3

H e s ío d o  

Teogonia
(20) 12 
(26-7) 266 n.

(27-8) 273 
(106 e s.) 3 2
(116) 32, 14, 35, 19 n. 3, 29-30, 33.

36, 4!
(123) 31 
( 123 o na.) 33
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(125) 31
(126) 31 
(126 e ss.) 33
(132) 31
(154) 27, 28, 30 n. 2, 34, 39, 40, 54 
(211 e ss.) 30 n. 2 
(213) 31 
(215) 6  n. 3 
(274) 6  n. 3 
(294) 6  n. 3 
(295 e ss.) 64 n. 2 
(306 e ss.) 64 segunda n. 1 
(358) 64 n. 2 
(468 e ss.) 41 
(632) 33 
(669) 31 
(681 e ss.) 33 
(695) 32-3 
(700) 33 
(720) 3, 180 
(720 e ss.) 36 
(726) 3, 15, 35, 60, 180 
(734-819) 14 
(736) 15, 19 n. ], 23, 35 
(742) 23 n. 2 
(775-806) 331 
(801-4) 333 
(811) 35 
(814) 33 

Trabalhos e Dias 
(109 e ss.) 334 
( 1 2 1  e ss.) 216 n. 1 
(252 e ss.) 95 n. 1

H íp ias

fr.
(6 )  93 n. 2 

H ipólito 

Refutatio
I  (2 , 1 2 ) 61 n. 2 ;

(6 , 1-2) 105-7, 116;
(6, 2) 126-7, 130;
(6 , 3) 60, 134, 137;
(6,4-5) 131, 133, 135, 136 e n„ 270;
( 6 .6 )  141-2, 408;
(6.7) 101 n. 1, 138, 139;
(7, I )  146-7, 147, 148, 150, 151, 153, 

392;
(7, 4) 136, 136-7, 137;

Hesíodo (cont.) (7,5) 154, 155, 157;
(7, 6 ) 157, 158, 159;
(7, 7-8) 161;
(7, 9) 145;
(8 , 3-10) 156, 374, 400-1, 401, 471 n.; 
( 8 , 6 ) 158, 362 n. 1;
(8 , 9) 362 n. I ;
( 8 , 12) 402, 402;
(9, 1) 406-7, 408 e n. 2, 409 n. 1;
(12,1) 433 n.;
(13, 2) 441-2, 443;
(14, 3) 177-8, 178, 179;
(14, 5) 182, 183, (84 n.

V II (29, 13) 302 n „  308-9;
(29, 14) 229, 330, 335;
(29, 25) 327-8

IX  (9, 1) 193, 194 e n. 1, 198-9, 218, 
220, 243;

(9, 4) 200, 201;
(9, 5) 194 ji. 2, 198-9, 199, 203 n „ 

218, 243, 298;
(10, 4) 195, 195;
(10, 5) 195, 195;
(10, 6 ) 205, 210 n., 211, 215, 216 n. 1,

218, 466, 469;
(10, 8 ) 197, 197, 220, 466

Homero

lliada
I (530) 175 n. 3
II (447) 116;

(485 e s.) 185
V (6 ) 8  n.;

(504) 3
V II (422) 7 n.
V III (13) 3, 36, 87, 180;

(13 e ss.) 9 n.;
(15) 36;
(16) 64;
(116) 180 
(478-9) 36;
(478 e ss.) 9 n.

IX  (600) 175 n. 3
X I (574) 96 n.
X IV  (153-360) 8 ;

(200) 5, 8 , U , 13, 63, 90;
(203 e s.) 9 n.; 64;
(244) 8 , 8 , 9, 11, 63, 90;
(258) 11-2, 12, 13;
(271) 9 n.;
(274) 9 n.;
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(279) 9 n.;
(288) 3;
(296) 66;
(328) 61 

X V  (in it.) 8 ;
(37 e s.) 9 n.;
(189-93) 9 n.;
(225) 9 n,;

X V II (425) 3
X V III (107) 201 n. 1;

(398 e ss.) 64 n. 2;
(489) 8 n.;
(607) 4, 5

X X  (444 e ss.) 137
X X I (194) 4-5, 5, 8 , 92, 181; 

(549) 137
X X II  (235) 175 n. 3 
X X IV  (460) 329

Odisseia
I I I  (2) 3
V (123) 51 n. 3;

(218) 116
X (191) 7 n.
XV (329) 3;

(403-4) 49-50, 51 n. 2; 
(455) 51 n. 2

X V II (218) 444 n. 2;
(565) 3 

X X IV  (11) 6  n. 3 

2 .' in II.
II (783) 22, 23, 53 n. 2, 6 6

X I (27) 177-8, 178
X V II  (547) 400-1
X X I (196) 181, 181, 183 

E  in Od.
X V  (403-4) 49-50

[H o m e r o ]

Hirto a Apoio
(16) 51 n. 2 
(351 e s.) 53 n. 2 

Hino a Deméter

(120) 329 
(480-2) 246

IÂMBLICO  

Comm. math. sc.

(p. 76, 16-77, 2  Fesla) 144 
(p. 77, 22-4) 348 secunda tl. I

Homero (cont.)

(p. 7, 24 Pistelli) 342-3, 342 n., 344 n„ 
346, 348, 349, 355 

Protrepticus
(21) 241 segunda n. 1 

Vita Pythagorae 
(11-19) 233
(82) 242, 246
(85) 246 
(115 e ss.) 245
(127) 237
(137) 366-7 
(142) 238 jn. 2 
(175) 366-7
(197) 233 
(199) 341 
(233-7) 237 
(239) 237 
(246 e ss.) 353 
(248-9) 232-3, 233 
(249-51) 234-5, 340 d .  I ,  335 
(251) 233

[IÂ M B U C O ]

Theolog. arithm.
(p. 84, 10) 359 n. 2

Inscrições

Lâmina de ouro proveniente de Hipó- 
nion 24-5 

IG  I (945, 6) 206 n.
11-111 (1672-3) 376 n. 2 
X IV  (641, 1.10) 329 

Marmor Parium (57) 402 n.

Íon de Quios 

fr.
(4) 48, 226-7, 229 

I s id o r o - o - G n ó s t ic o  

ap. Ciem. Strom.
V I (53, 5) 58, 59, 61 n. 2

JOSEFO
Ant.

1 (94) 19 segunda n. 1 
Contra Apionem

I (163) 225 ii. 1

J U5TINO

ap. Pomp, Trog. Hist, Phll. Epit.
XX (4. 1-2 e 5-8) 235-6, 236;

(4, 14) 237, 237

in Nic.
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L eucipo

fr.
(2) 428, 443 n. 1 

Luciano 

Amores
(32) 32

L ucrécio

I (830) 397
II  (216-42) 447

M acróbio 

S. Scip.
(14, 19) 212 n. 3

II  (1, 9 e ss.) 245

M áximo de T iro  
IV, 4

(p. 45, 5 Hobein) 58, 59, 63, 65, 6 6

M elisso

fr.
(1) 414 n „ 414, 415, 416, 418, 422
(2) 343 segunda n. 1, 414-5, 415, 416
(3) 343 segunda n. 1, 414-5, 415, 416
(4) 343 segunda n. 1, 415, 416
(6 ) 343 segunda n. 1, 416
(7) 343 segunda n. 1, 417, 417, 418-9, 

419 primeira n. 1, 419, 421, 422, 
432, 438, 463 n.

(8 ) 203 4Í3, 420-1, 422, 432, 434,
468

(9) 280, 422, 422, 423 n. 1
(10) 433 n.

M énon

ap. Anon. Londinensem
X V III  ( 8 ) 340 n. 1, 341, 359 n. 1

M imnermo

fr.
(10 Diehl) 7, 89, 209 

N icandro

S  in Nic. Ther.
(453) 334 

N ic ó m a c o  

Arithm.
(26, 2) 349 n.

OrIobnfs 

e, Ctísum
VI (12) 185, 190 198 primtlra II. I, 

234, 345;

(42) 53, 60 n,, 62-3, 64 segunda n. 1, 
65, 318, 119, 200, 201, 304

Orphica

fr.
(66 K em ) 19 n. 1, 23 n. 2
(6 8 )  23 n. 3, 53 n. 1
(70) 19 n. 2, 22, 24
(78) 23 n. 2
(89) 18 n. 2
(91-3) 18 n. 2
(94) 18 n. 2
(96) Í 8  n. 2
(101) 14 n .  1
(107) 19 n. 5
(109) 18 n. 2
(167) 27

P apiro  de D erveni

12, 14 e a. I, 18 n. 1, 19 n. 3, 21, 26, 
26-7

Parménides

fr.
(1 ) 251, 252-3, 254
(1, 28-32) 265, 266 n., 267
(2) 255, 255, 257 n. 2, 258, 344
(3 ) 257 n. 2
(4 ) 273

(5 ) 254
( 6 )  188, 199 n-, 256, 257 n. 2, 257, 258, 

259, 265, 440 n. 3
(7) 254, 258, 290, 298 
(8, 1-4) 259, 259, 301

( 8 , 5-21) 255, 256, 257 n. 2, 259-60, 
261 n., 261, 264, 269, 301, 304, 
377, 440 n. 3, 448 

( 8 , 22-5) 256, 261, 417, 432 n. 2 

(8 , 26-31) 259,261-2, 263,269, 419 

( 8 , 32-49) 175 n. 3, 256, 261, 262-3, 
269, 310 

( 8 , 50-2) 264-5

( 8 , 53-61) 188, 266, 267 n. 3, 273, 300
(9) 266-7, 267 n., 273, 300
(30) 268-9, 269
(12) 115 n., 250, 268-9, 270
(13) 250
(14) 270
(16) 272
(17 ) 270-1

(19) 273
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PÍNDARO

Nem.
V I (3-4) 3 

Ol.
I I  (17) 53 n. 1;

(56-77) 246-7, 247
Pit.

I (16 e ss.) 55 
Paean

V I (51 e ss.) 185
fr.

(131 b Snell) 214 n. 2 
(133) 247, 333

2  in Ol.
X  (53) 81

P l a t ã o  

Apologia 
(26 D ) 375, 376 n. 1 

Banquete vd. Symposium 
Crátilo 

(400 B-C) 231 
(402 A ) 202 
(402 B ) 9, 10, 93 n. 2 
(440 C ) 189 

Górgias 
(523 A-B ) 248 

Hipias Maior 
(281 C) 373 
(282 E-283 B) 373 

Leis
VI (782 C ) 23]
X  (899 B ) 93 n.

Ménon 
(76 C ) 323-4 
(81 B ) 247, 333 

Parménides 
(127 A ) 249, 275 
(127 D-128 A ) 275-6 
(127 D-128 E ) 290 
(128 C) 289-90, 416 

Fédon 
(61 D ) 339-40, 367 
(62 B ) 366-7 
( 8 8  D ) 364 e n.
(96 e ss.) XV  
(96 B) 165 n.
(97 B-99 C ) 373 
(98 B e ss.) 394 n.
(98 B 7) 384, 394 n„ 466

(99 B) 156 
(109 A  e ss.) 400 

Fedro 
(245 C-246 A ) 365 
(261 D ) 291 
(270 A )  371-2 

Republica 
(363 C-E) 231 
(364 E) 230 
(530 D ) 223 
(600 A-B ) 223 

Sofista
(237 A )  254, 258, 290, 298 
(242 C-D ) 67 
(242 D ) 169, 207 n., 250 

Symposium 
(178 B) 30 n 
(187 A )  199 n.

Teeteto 
(151 E e ss.) 435 n. 1 
(152 D-E) 169 
(152 E) 9 
(160 D ) 169 
(174 A )  77, 78, 81 
(179 D ) 191 n. 2 

Timeu 
(22 C-E) 122 
(40 D-E) 10

2  in Phaedrum 
(108 D ) 244 
(279 C ) 237

P l ín io  

N. H.
I I  (31) 102 n. 3;

(53) 73 n.;
(149) 402 n.;
(187) 103 n.

V II (205) 46 n.
X V III  (213) 85 
X X X V I (82) 82

P l o t in o

V

(1, 8 ) 257 n. 2 

PLUTARCO 

adv. Colo tem
(1108 F ) 435 n. 2 
(1111 F ) 304-5, 305 
(1113 A-B ) 305, 30fi 
(1113 C ) 305, 306
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(1114 B) 267-8, 270 
(1116 A ) 270 
(1118 C ) 218-9 
(1123 B) 318, 319 
(1126 B ) 295 

Atex. fort.
(328 A ) 225 n. 1 

And, poet.
(2, 17 E) 184 

Coriol.
( 2 2 )  216 n. 2  

de E
(8 , 388 D ) 205, 207 n. 1, 304, 466 
(18, 392 B) 201-2, 202 n., 203-4 

de exil.
(11, 604 A ) 208, 209
(17, 607 C) 229, 300, 335

de fac. irt orb.
(12, 926 E) 313-4
(16, 929 B) 159 n., 400-1

de fortuna
(3, 98 D ) 320-1 

de Is. et Osir.
(32) 53 n. 1 
(34, 364 D ) 10 n. 

de prim. frtg.
(7, 947 F ) 150-1, 151 
(21, 954 F ) 407 n. 

de Pyth, or.
(6 , 397 A ) 218 n .  2 
(12, 400 B) 316
(21, 404 E) 200 n. 1, 217, 218, 242 

de soll. an.
(33, 982 A ) 142 n.

Péricles .
(26) 411, 412
(32) 374 n. I 

Fâcion 
(12) 162 n.

Quaest. conv.
(683 E) 297 n. 2 

Quaest. phys.
( I ,  911 D ) 403 n. 2 

Sept. sap. conv.
(2, 147 A ) 82 

ílymp.
VIII (730 E) 141-2
IX  (7, 746 B) IH4-5, 185, 251

P lu ta rco  (cont.) Temístocles

(2 ) 411-2, 412 n.

IP l u t a r c o ]

Cons. ad Apoll.
(10, 106 E) 195, 218, 466 

Strom.
(2 ) 60, 105-7, 119-130, 130, 131, 133-4 

e n. 1, 134, 136 n. 140 n„ 141-2, 
143, 444 n. 3

(3) 148, 154, 156
(4) 177-8
(12) 465 n„ 470, 471
ap. Euseb. P.E. 1 ( 8 , 10) 159 n., 243,
313-4, 314-5, 362 n. 1

POLÍBIO

II
(39) 234 
(39, 1) 237

X II
(27) 299 n.

POMPEIO T r OGO 

Hist. Phil. Epit. .
X X  (4, 1-2 e 5-8) 235-6, 236 

(4, 14) 237, 237

PORFÍRIO 

de abstinentia 

(H , 21) 333-4, 335, 336 
(II, 31) 335, 336 

de antro nymph.
( 8 )  331-2
(31) 55 n. 3

Hist. phil.
(fr. 12 Nauck) 406 n. 2 

in Ptol.
(30, 2 e ss.) 243 

Quaest. Hom. ad II.
IV  (4) 190, 198 n., 210, 254
X IV  (200) 254 n.

Vita Pythagorae
(9 ) 232-3, 233
(18) 235-6
(19) 248, 265
(30) 228
(41) 241 primeira n. 1, 245, 247, 364
(42) 241, 242, 246 

ap. Stob. Anth.
I (49, 53) 325-6, 337
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Proclo 

in Cratylum 
(p. 55 Pasqualt) 14 n. 1, 23 n. J 

in Euclidem
(p. 65 Friedl.) 76, 353 
(p. 352) 82, 83, 84 
(p. 379) 352 
(p. 419) 352, 353 

in Parm.
(1, p. 708, 16 Cousin) 254 

in Tim.
(I, p. 345, 18 Diehl) 255, 255, 257 n. 2, 

258, 327 
(II, p. 54, 28) 58

Protagoras

fr.
(1) 435 n ,  1

Ptolomeu

Harm.
I (13) 353

SÉNECA 
Quaest. nat.

(I  (18) 138
III  (14) 89 n. 2, 91 n.

Sexto Empírico 
adv. math.

V II (3) 251, 252-3, 254;
(49) 180, 184, 185, 251, 345;
(60) 435 n . 1;
(90) 403, 404;
(94-5) 243 n. 2, 241;
(110) 180, 184, 185, 251, 345;
(114) 254, 258, 290, 298;
(123) 297-8;
(125) 298, 326;
(126) 194 n. 2, 263 n „ 299;
(129) 213, 214, 219, 451 n.;
(132) 188, 190, 193, 194 n. 1, 211,

213, 214, 219, 220, 299;
(133) 191, 193, 194 n. 1, 205 n.,

214, 220;
(135) 433-4, 434, 435, 438;
(136) 433-4, 435-6, 436, 438;
(138) 435-6, 436, 438;
(140) 403, 404;
(389) 435 n. 2

IX  (129) 334-5, 335;
(144) 174, 175 n. 1, 359, 418;
(193) 171, 172-3, 180, 418

X  (34) 181, 183;
(85 e ss.) 292;
(281) 359 n. 2 

Pyrrh.
1 (33) 391 n., 422 n.

SlMPLÍCIO 

de an.
(p. 70, 17 (Hayduck) 309 

de caelo
(p. 242, 18 Heiberg) 432, 437-8, 438,

445
(242, 21) 449-50, 451
(295, 1) 432, 437-8, 438, 439, 445
(295, 9) 447
(295, 11) 449-50, 451
(522, 7) 170
(528, 11-14) 313
(529, 1) 310-1, 311, 313
(530. 16-22) 313
(557, 10) 412-3, 413 primeira n. 1 
(557, 16) 343 segunda n. 1, 416 

(557, 25 ess.) 251, 252-3, 254 
(558, 8 ) 273
(558, 21) 203 n„ 413, 420-1, 422, 432. 

434

(587, 20) 318, 319 
(615, 15) 113 
(712, 27) 442, 445, 446 

in Pfiys.
(p. 22, 26 Diels) 169, 171 n., 177 
(23, 11) 174, 176, 177, 251, 418 
(23, 20) 174, 176, 177, 251, 4J8 
(23, 21) 8 8  n.
(23, 23) 108 
(23, 29) 83-4, 84, 85 
(23, 33) 362 n. 2 
(24, 1) 206 
(24, 4 e ss.) 207 n.
(24, 13) 100, 101, 105, 105-7, 107. 108, 

110, 111, 112 
(24, 17) 53 n. 1, 113, 117,130, 140, 146,

201, 254, 304 
(24, 21) 129, 129, 130 
(24, 26) 145, 146-7, 147, 148, 150, 154.

157, 161, 392, 409 
(25, 1) 428, 459, 461-2, 464 e primtlra 

n. 1, 469 
(25, 19) 293-4, 296 
<27. 11) 131 n. 2, 393 n. I 
(27. 17) 385 n.
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Simplício  (cont.j

(27, 23) 406-7, 408 
(28, 4) 425-6, 427, 450 
(28, 7 e ss.) 427 
(28, 7-27) 438 
(28, 8 )  439 n. 2
(29, 22) 343 segunda n. 1 ,414-5,415,416 
(30, 14) 264-5, 266 n.
(31, 13) 115 n., 268-9 

(32, 6 )  243, 316-7, 326, 337, 464 
(32, 13) 302 n „ 310-1, 313 
(34, 21) 377, 378, 386, 387, 390, 397 
(34, 29) 376 n. 1, 388, 389 
(35, 14) 133 n. 2, 382-3, 394 
(38, 28) 188, 266, 267 n., 271, 300 
(39, 14) 115 n „ 268-9 

(39, 18) 250 
(70, 16) 412, 413 e n. 1 
(78, 5) 254, 255, 256, 257 n. 2, 259, 

259-60 e n„ 261, 264, 269, 301, 
304, 377, 440 n. 3, 448 

( 8 6 , 27-8) 6 , 199 n „ 256, 257 e n. 2, 
258, 259, 265, 440 n. 2 

(87, 6 )  280, 422, 423 n. 1 
(97, 12) 291 n. 2, 423 n. 2 
(97, 13) 291 n. 2 
(99, 7) 291 n. 2, 423 n. 2 
(103, 13 e ss.) 413, 422 segunda n. 1 
(103, 18) 414 n.
(109, 31) 243 segunda n. 1, 414-5, 415, 

416
(109, 32) 433 n.

(109, 34) 280, 422, 422, 423 n. 1 
(110, 3) 343 segunda n. 1, 415, 415, 416 

(111, 18) 343 segunda n. 1, 417, 417-8, 
419 primeira n, 1, 421, 408, 463 n. 

(112, 6 )  418-9, 419 primeira n. 1, 419, 
422, 432, 438 

(116, 28) 255, 255, 257 n. 2, 258, 344 
(117, 4) 188, 199 a., 256, 257 n. 2, 257, 

258, 259, 265, 440 a. 3 
(139,9) 277, 278-9, 280, 281, 423 n. 1 
(140, 28) 277, 278, 278 , 279, 280, 380 

(140, 34) 277, 278-9, 280, 281, 291 n. 2,
380, 381, 423 n. 1 

(144, 29) 256, 261, 417, 432 n. 2 
(145, 1) 259, 259, 301 
( 145, 5) 254, 255, 256, 257 n. 2, 259-60 e 

n., 261, 264, 269, 301, 304, 377, 
440 n. 3, 448

(145, 27) 259, 261-2, 263, 269, 419 
(146, 5) 175 n. 1, 256, 261, 262-3, 269, 

310,
(149, 18) 460 n.
(149, 32) 92 n„ 149 n.
(150, 22) 129
(151, 20) 460, 464 primeira n. 1

(152, 13) 462, 464 primeira n. 1, 465,
468

(152, 18) 165 n „ 466-7
(152, 22) 115 n „ 467-8
(153, 13) 468, 474, 475-6
(153, 19) 467-8 

155 , 21) 391-2, 394, 402 

(155, 26) 110 n. 2, 376 n. 1, 377, 378,
381, 387, 392, 393 

(155, 31) 110 n. 2, 115 n „ 391-2, 393, 
394

(156, 10) 380, 381
(156, 13) 382-3, 386, 390, 403, 408,

442 , 466, 469, 474 
(157, 7) 383 

(157, 9) 398-9, 400 
(158, 1) 243 , 300-1, 304, 306, 308 
(158, 13) 243, 302-3, 305, 308, 314,

322, 384 
(159, 13) 300, 306-7, 308, 333 
(159, 27) 307, 333 
(160, 26) 243, 302 n., 322, 325

(162, 24) 414 n „ 414, 415, 418, 422
(163, 20) 378, 464 
(164, 17) 380, 381 
(164, 23) 381, 385, 386, 403 
(164, 24) 382-3, 386, 390, 403 , 408,

442, 466, 469, 474 
(164, 26) 381, 385, 387 
(175, 12) 390 

(176, 29) 390
(179, 3) 391-2, 392, 394, 408, 445 
(179, 8 ) 391-2, 394, 402 
(180, 8 )  266-7, 267 n., 271, 300 
(180, 14) 92 n.
(189, 1) 181, 183 
(300, 20) 316 
(300, 21) 243, 317, 464 
(300, 31) 382-3, 384 
(327, 24) 444 n. 3 

(327, 26) 394 n.
(381, 29) 316
(381, 31) 316, 31», 322



(455, 20-456, 15) 355 
(458, 23) 92 n.
(460, 12) 394 
(479, 33) J13
(683, 24) 419-20 segunda n .  I 
(732, 30) 248 
(925, 10) 439 n .  1 
(1121, 5) 124, 125 
(1121, 12) 125, 153 n .

(1183, 28) 302 n „ 309 

(1318, 35) 447-8

SÓLON

fr.

(16 Diehl) 210 n.
(24) 53 n. 1, 120-1, 304

SuDA

S. V.

’Ava(ífiavÔQOç 99-100, 101, 102, 239 
’E/iTieÔoxAfjç 295, 296 n.
Gafájç 84, 85 
“Ííuv X íoç  419-20 n. I 
’Ogtpeúc 18 n. I 
0eoexi}ôt)ç 46, 49, 65

T emístio

Or.

(5, p. 69 Dindorf) 198-9 , 218, 243 
(26, p. 383) 84, 102 n. 1

T eofrasto 

Hist, plant.

i l l  (1, 4) 402, 402, 408 

Phys. op. 

fr.

(1) 88 n.
(2) 428, 459, 461-2, 464 e n „ 469
(4) 385 n.

(8 )  425-6, 427, 450 

de sensu

(1 e ss.) 271-2

(7 ) 324
(9 ) 325-6

(27 e ss.) 403-4 

(39 e ss.) 472-3, 474
(43) 461 
(49 e ss.) 427
(50) 452-3, 453
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Simplício (cont.) (61) 445, 446 
(6 6 )  449 n., 451 n„ 453 n. 

ap. Porph. de abst.
(11, 21) 334 

ap. Simpl. in Phyt.
(p. 23. 29 Diels) 83-4, 84, 85
(24, 1) 206
(24, 4 e ss.) 207 n.
(24, 26) 145, 146-7, 147, 148, 150, 154,

157, 161, 392, 409 
(25, 19) 293-4, 294, 296

TÉON DE ESMIRNA

(p. 198, 14 Hiller) 78-9, 79, 80, 84,
85, 103 n., 159 n.

T e r t u l ia n o  

de corona
(7) 63

T imeu 

fr.
(13 a Jacoby) 237 

ap. Diog. L. V flJ  
( 6 6 )  295

T imon 

fr.
(59) 175 n. 1 

T ze tz e s  

Chit.
I I  (980) 413
V II (514) 296 n.

V irgílio

Eneida
IV  (166) 53 n. 2

X en ó c r ate s  

fr.
(9 Heinze) 243 

X en ó fan es  

fr.
( 1 )  168
(2) 172
(7) 168, 186, 228-9, 229, 336
(8 ) 167-8, 168
(10) 174
(11) 171, 172-3, 180, 418
(14) 170, 173, 173 n„ 418
(15) 173 f  n.. 4IK
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(16) 173 e n „ 418
(18) 174, 184-5, 200 n. 1, 251
(23) 174, 174, 176, 185, 251, 418
(24) 174 <? n., 359, 418
(25) 174, 175, 177, 251, 418
(26) 174, 175, 251, 418
(28) 4, 87, 109, 180, 181
(29) 181, 183
(30) 181, 183
(32 ) 177-8, 179

(33) 181, 183
(34) 180, 184, 185, 251, 345
(35) 184, 185, 251
(37) 182, 183
(38) 184, 185, 251

Xenófanes (cont.) X enofonte 

Poroi

IV  (14-15) 376 n. 2 

Symp.
(3, 6 ) 239

Z énão de C ício 

(S V F  1, 103) 32 
(S T f  1, 104-5) 30 n. 2

Z enão de Eleia 

fr.

(1) 277, 278-9, 280, 281,380, 423 n. 1
(2) 277, 278-9, 280, 281, 291 n. 2, 423 n
(3) 276, 278, 279, 280, 380-1, 381
(4) 276, 277, 285



I n d ic e  a n a l ít i c o

Mo tocante aos autores antigos, veja-se também o índice dos excertos 
(pp. 487-507). 

Em regra, não se faz referência neste índice analítico ao conteúdo 
dos excertos transcritos ou citados, a menos que isso seja assunto de outros 
comentários.

Abáris, 238
Abstinência: regras pitagóricas de. 239

-41; regras em Empédocles, 336 
Academia platónica, 224, 359 n.
Acaso: em Empédocles, 321; no Ato- 

mismo, 442-3 e n.
Acusilau de A rgos: cosmogonia associada 

a, 34-15; sua interpretação de y/íoc,
37

Acusmata (dxovafiara): pitagóricos, 239
-46; antiguidade, 239-40; fundamen
tação lógica, 239, 246; explicações, 
240-1; classificação, 242-3 

Acusmatici ( á x o v a ju a n x o í) , 244 
Aer bruma): entre a terra e o céu, 3; 

distinto de ‘ar’, 14; mas assimilado 
a ele, 148; distinto de aither, 3, 
314; associado à Noite nas cosmo- 
gonias órfica e hesiódica, 14; um 
dos primeiros princípios de Epimé- 
nides, 14 n, 2; comparado com 
y>v%i} por Anaximenes, 161-5; sinó
nimo de Tiveii/m, 162, 163; como 
exalação do mar, origigem do fogo, 
212 n. 1; veja-se também Ar 

Afrodite, 40, 6 8 , 220; equiparada, por 
Empédocles, ao Am or cósmico, 304; 
veja-se também Cípria, Amor e 
Discórdia

Agostinho, Santo, como fonte para o pen
samento pré-socrático, XV I, 124-5 

Água: a terra fiutua na, 5, 8 6 -8 , 89-90, 
96; os principios masculinos e femi
nino da, na Epopeia Babilónica da 
Criação, 6  n. 1 ; prioridade da, na 
cosmogonia órfica, 19-20; produzida 
a partir do sémen de Chronos, 54, 
56 n.; na cosmologia de Tales, 86-92, 
96-7; e a alma, em Heraclito, 212, 
474; Nestis, em Empédocles, 300, 
317; em Arquelau, 408; Aristóteles 
acerca da teoria atomista da com
posição da, 451 n.; inibe a inteli
gência (Diógenes), 474; veja-se tam
bém Okeanos 

Aia, identificada com a Cólquida, 51 n. 3 

àíòiov, na cosmogonia de Anaximandro,
131, 132 n.

Aisa, em Álcman, 43-5 

Aither iai(Hjü). o ar superior, 3; na cosmo
gonia órfica, 18-19, 22; gerado a 
partir do Érebo (Hesíodo), 31 ; 
identificado com o fogo (Heraclito), 
164, 206; popularmente considerado 
como divino, 206 n., 2 1 2 ; distinto 
de aer, 314; na cosmogonia de Ana- 
xágoras, 392-4
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Álcman, 1; cosmogonia teogónica, 42-45 
Alcméon de Crotona, 118-9, 185, 345, 

476-7; data, 356 n.; contacto com 
os Pitagóricos, 357 n. 1; livro, 357 
n.; teoria da saúde e dualismo, 271, 
357; sobre a imortalidade da alma, 
365

Alexandre de Afrodístes: como fonte 
para Simplício, XV, 105; sobre 
Anaximandro, I I I ,  140, 183; sobre 
Zenão, 291 n.; sobre os Pitagóricos, 
344 primeira n. 1, 348 primeira n. 1; 
sobre Anaxágoras, 373; sobre D ió
genes, 471 

AJma
opiniões pré-filosóficas: a psyche homé

rica, 2, 94, 211-2; a psique e a, 162, 
468; instruções órficas para as almas 
dos mortos, 24, 25; a opinião dos 
Órficos acerca do corpo como uma 
prisão da, 231 

em Tales: as almas como deuses, 93; 
motrizes, 93-4; atribuída a objectos 
inanimados, 93-6 

em Anaxímenes, comparação entre o 
ar cósmico e a alma-sopro, 161-5, 
211-2

opinião de Heraclito, 163, 164-5, 211-6, 
2 2 1 ; comparada a uma aranha, 
2 1 2  n. 2 ; e c f  2  

doutrina de Pitágoras acerca da transmi
gração das, 229-30; conexão com os 
ensinamentos órficos, 230-1; escato- 
logia, 246-8 

Parménides acerca do destino da 
alma, 250 

opiniões de Empédocles, 336-7 
teorias pitagóricas acerca da natureza 

da alma, 347, 363-4; argumento de 
Alcméon a favor da imortalidade da, 
365

na teoria dos Atomistas, 451 e n., 453 
opinião de Diógenes, 466-70 

A lt, K „  165 n.
Amínias, e Parménides, 250 

Amor e Discórdia, veja-se Empédocles 

Anacaiypteria (Cerimónia do Desvelar 
da Noiva), 57 

Anatomia: opiniões de Diógenes, 475-7; 
usada como paralelo do cosmos, 476-7

Anaxágoras de Clazómenas, 111, 115 n., 
119, 155, 165, 206 n „ 294, 411-2, 
422 n.

fontes para, X III, XV-XVI, X V II 
data e vida, 371-4; julgamento,- 373; 

discípulos e associados, 374 n. 2 
(e 405) 

escritos, 375-6 

reacção contra Parménides, 369, 377-8, 
384, 398; contra os pluralistas ante
riores (?  incluindo Empédocles, 
cf. 373), 378, 389-90, 392-3, 464 
(e cf. 131 n, 2); contra Zenão, 380-2 
(cf. 292)

composição da mistura original, 378, 
390, 392-4 

sobre o vazio, 378 n., 419 n. 
o Espírito, 382-6; e o deus uno de 

Xenófanes, 176-7; e o movimento, 
384-5 ( c f  133 n, 2); e o Am or e a 
Discórdia de Empédocles, 384; dua
lismo do espírito e da matéria, 384, 
modificações de Arquelau, 407-H 

«em tudo uma porção de tudo», 385-7, 
significado de nXf)v vov, 386; apli
cação à alimentação, 395-6 

«sementes» e «porções», 386-7 
«sementes» e contrários, 388-91; exten 

são das ideias de Empédocles, 390, 
392, 464 

Os contrários, 390-1 (e cf. 196) 
começos da cosmogonia, 392-4 
nutrição e crescimento, 395-6, 464 
homeomerias, 396-7 
resumo, e contraste com os Atomi.slu» 

398; a dívida dos Atomistas pniu 
com Anaxágoras, 442, 451 n., 457 Ji 

doutrinas especiais, 398-404; astrono
mia e meteorologia, 400-2, 444 mi 
( c f  362 n. 1), 471 (cf. 155 n., 133 f.,
158, 159); biologia, 402-3, 476, 477 n 
( cf. 373-4); sensações, 403-4 

influência sobre Arquelau, 406-9, s o l" 
Diógenes, 462, 464, 466, 469; íioI mi 

o autor do papiro de Dervcni, 23 

Anaximandro de Mileto (filósofo), 'I 
46, 47-8, 145, 201, 220, 40H-9, -If.r,

469
Hlpólito como fonte paru o rnlutln 

dc, X V i l
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Anaximandro de Mileto (cont.)

vida e data, 99-125; ligação com Es- 
parta, 45, 99-102, 103 n.; relação 
com Tales, 101-2, 105; ligeiros teste
munhos das suas relações com Pitá- 
goras, 100 n.; colonização de Apo- 
lónia, 104 

o seu livro, 101-2, 105 

actividades científicas, 102-4; o mapa, 
60, 99, 103-4; astronomia e o gno
mon, 80, 100, 102, 103 n. 

xò êbiEiQov, 105-17; origem do, 36 n, 45; 
da dgxrf, 105, 107-8, 111; significado 
de ãnetnov, 108-10; interpretação 
de Aristóteles, 108; uso de Anaxi
mandro (o  espacialmente indefinido 
ou o indefinido na espécie), 109-10; 
como substância intermediária (Aris
tóteles), 1 1 1 -2 ; razões para a sua 
admissão, 113-4 
características, 115-7 
modificações no, 113-4, 127-8 

o  fragmento subsistente, 117-21; a 
sua extensão, 117-18; significado, 118
-19; elementos originais e teofrásticos,
118-20, 121; os contrários, 119-20, e 
cf. 378; justiça e injustiça, 118-21,
2 0 0 -1 ; o «decreto do tempo», 1 2 0 - 1  

(e c f  53 n. 1) 
os mundos inumeráveis, 121-6, 399-400; 

um ciclo de mundos rejeitado, 122-3; 
argumentos atomistas aplicados a 
Anaximandro, 123; mundos ato
mistas atribuídos a Anaximandro, 
123-26, 127-8; elementos da sua 
cosmologia, a encorajar uma inter
pretação dos mundos inumeráveis, 126 

cosmogonia, 126-33; importância duvi
dosa do «movimento eterno» e do 
vórtice, 127-30, 132; contrários, 113
5, 119-21; interpretação errada de 
Teofrasto, 121, 126; separação dos 
contrários, 129-31, 131-3, 444 n. 3; 
formaçilo do cosmos, 131-3 

cosmologia, 133-41; a terra, 80-1, 133-5 
e cf. 59-60; os corpos celestes, 135-8; 
bate malcinática, 136-8; possível 
mlliiêndn «obre Pitágoroí», 136; 
fenómeno» niitoorológicoi, 13H-9; u

terra em vias de secar, 139-41, 183; 
o processo cíclico, 140-1 

zoogonia e antropogonia, 141, 142-3 
influência em Anaxímenes, 165; em 

Farménides, 254, 265, 270; em
Empédocles, 304; em Filolau, 359 

Anaximandro de Mileto (intérprete do 
Pitagorismo), 239 

Anaxímenes de Mileto, 52, 92 n., 115 n., 
124, 134, 187-8, 205-6, 211, 212 nn. 
1-2, 392, 459, 470, 471 

fontes para, X V I, X V II 
data, vida, livro, 145-6; estifo, 146 
a sua opinião acerca da mudança, 146, 

149, 151, 164, 165 
o ar, 146-55; como forma básica da 

matéria, 146-50; razão da escolha, 
146-9, 164; natureza de àrjo e Ttvevfta, 
148-9 (e c f  54); condensação e rare
facção, 149; como causa do calor e 
do frio, 150-2; dá vida à matéria, 149; 
assunção improvável de outras for
mas básicas, 150; o ar é divino, 152-3; 
atribuição a Anaxímenes de mundos 
inumeráveis, 153 n, (e cf. 126) 

atitude em relação à doutrina dos 
contrários, 149, 151 

atitude em relação à religião con
vencional, 153 

cosmogonia, 154-5; o ar como origem 
da terra, 154-5; origem dos corpos 
celestes, 155; confusão com outros 
pensadores, 155 

cosmologia, 155-61; a terra, espalmada, 
flutua no ar, 155, 156; os corpos 
celestes, 156-60; inexactidão das atri
buições doxográficas, 158-9; expli
cação do ocaso do Sol e das estrelas, 
159-60, 471; fenómenos meteoro
lógicos, 160-1 

comparação entre áfjg e ipvy/i, 161-5, 
468 (e cf. 212 nn. 2 e 3); explicações 
da comparação, 163-5 

a sua dívida para com os predecessores 
e influência posterior, 165, 177, 
359, 392, 409, 459, 462, 468 

paralelismo entre o corpo humano e 
o cosmos, 477 

Ândroclo, fundador de Éfeso, 189 n. 
Andron dc Éfoto, iiccrca dc Fcrccidcs, 48

:h
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Animismo primitivo, em contraste com 
a opinião de Tales acerca da alma, 
94; em Homero, 96 n.

Ano, Grande, ciclo do, 79, 207 n., 216; 
em Heslodo, 331; e o ciclo cósmico 
de Empédocles, 330-1 (c/ 229) 

Anonymus Londinemis: acerca de Hípon, 
8 8  n.; acerca de Fflolau, 359 n. 1 

Antístenes: acerca de Heraclito, 189 n.; 
acerca das viagens de Demócrito, 
429 segunda n. 1; acerca de Dióge- 
nes, 459 

Anu, deus-céu hitita, 41-2 
ãnsiQoç, dmsÍQíov, 108-10; aplicado ao 

ar, 148; veja-se também Anaxi- 
mandro ( t ò  ãneigov) 

ájioxQÍvea&ai, aplicado aos contrários, 
129-30

òmóxQiaiç, emprego deste vocábulo na 
embriologia, Í33 n.

Apoio: culto órfico de, 15; Heraclito e 
o Oráculo de Delfos, 217, 218 219; 
Pitágoras identificado com 238-9; 
o culto de Apoio e o Pitagorismo, 
243 n. 1; e Empédocles, 333 

Apolodoro de Atenas, suas datas: Fere- 
cides, 46; Tales, 73 n.; Anaximan- 
dro, 99, 100, 101, 146 n.; Xenó- 
fanes, 168; Heraclito, 187-8; Par- 
ménides, 250; Zenão, 275; Empé- 
decles, 294; Anaxágoras, 372; Melisso, 
412; Demócrito, 427 

Apolodoro de Cízico, 340 
Apolónia (Pôntica): colonizada por Ana

ximandro, 104; e Diógenes, 459 
Apolónio, paradoxógrafo, acerca da cone

xão entre Pitágoras e Ferecides, 427 
Apolónio de Rodes: acerca da separação 

da terra e do céu, 37-8; acerca da 
luta entre Cronos e Ofioneu, 62-3, 65; 
elementos não-ónficos atribuídos a 
Orfeu, 64 primeira n. 1 

tbioQQriyvva&ai, uso deste verbo em bio
logia, 133 primeira n. 1 

Apsu, na Epopeia Babilónica da Criação,
6  n. 1, 39, 89 

Apuleio, acerca de Anaximandro, 101 n. 1 
A r: na cosmogonia pós-hesiódica, 12; 

distinto de árjQ, 14; em Anaximan
dro, 131, 132-3; em Anaxlmoncs,

145-65; em Empédocles, 300, 313-16; 
na cosmogonia de Anaxágoras, 378, 
392-4; distinto do vazio (Anaxá
goras, Empédocles), 378 n.; em 
Arquelau, 408; na teoria dos Ato- 
mistas, 451 n.; no sistema de D ió
genes, 466-70, 473-6; veja-se tam
bém Aer

■ emprego aristotélico de, 87, 91-2, 
96-7; emprego deste vocábulo por 
Anaximandro, 105, 107-8, 111 

Arco-íris: explicação de Anaximenes, 161, 
179; de Xenófanes, 179; de Ana
xágoras, 401; pitagórica, 245; veja-se 
também Íris 

Ares, 6 8 , 334 

áQéaxovm, veja-se Placita 

Árimo, 55 

Aristeas, 238
Aristófanes, 132, 206 n.; significado 

de %á.oç em, 32; conceitos cosmo- 
gónicos em, 21-3, 59 n. 4; e Tales, 75; 
uso de ãnetQoç, 1 1 0  n. 1 ; acerca dos 
livros órficos, 230-1; acerca de D ió
genes, 428, 459, 475 n.

Aristóteles 
como fonte para o pensamento pré- 
-socrático:

citações, X I I I ; seus exames das 
opiniões pré-socráticas, X V ; comen
tário de Simplicio à Física, X V I; 
sua influência em Teofrasto, XV-V1, 
X V III ;  e juízos nâo-teofrásticos na 
tradição doxográfica, X V III 

sobre conceitos cosmogónicos: 
Okeanos e Tétis, 9-10; a Noite, 11-2, 
15; interpretação de y/Mç, 32 

comentador aristotélico de Álcman, 
43, 44

acerca de Ferecides de Siros, 45, 67 
acerca de amig/ia, 54 
acerca da cosmologia de Tales, 86-96 

passim-, emprego de ÒQxrf, 87, 91-2, 
96-7; não familiarizado com as sua*, 
obras, 84 

acerca de Hípon, 89 n. I 
sobre o «hilozoismo», 95-6 
acerca de Anaximandro: e u vcmfto 

de Teofrasto acera i dn •mb»iflnclii
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originadora, 105, 108; interpretação 
peripatética de tò ãneiQov, 109; o 
Indefinido como substância inter
mediária, 1 1 0 -2 ; razões da escolha 
do Indefinido, 112-4; o Indefinido 
«tudo abarca e tudo regula», 114-7; 
e a aplicação de argumentos de 
tipo atomista, 123-6; e a importância 
do movimento perpétuo e do vórtice, 
127-8; acerca da separação dos con
trários, 129-31; a terra a secar, 139-41 

acerca de Anaxímenes: o ar como 
substância originadora, 147; o ar 
como divino, 153; cosmologia, 155, 
Í57; meteorologia, 161; a alma 
como ar, 164 n. 

acerca de xenófanes: e a relação com 
Parménides, 169-70; sobre o deus 
uno, 176-7; cosmologia, 180 

acerca de Heraclito, 190; deficiências na 
sua avaliação, 191-2; extensão da 
interpretação platónica de fluxo,
202, 203; a sua dupla exalação e 
as opiniões sobre meteorologia de 
Heraclito, 209 n „ 2 1 2  n. 1; a alma 
como uma exalação ígnea, 2 1 2  n. 

acerca do Pitágorismo, 224-5; mono
grafias perdidas, 225, 239, 348 pri
meira n. 1, 358 (e  cf. 238-9, 240-1, 
245-6); histórias milagrosas acerca 
de Pitágoras, 237-9; colecciona e 
explica acusmata, 239-41, 245-6; talvez 
os classifique, 242; o seu resumo do 
ensino pitagórico e as fontes deste, 
346-50, 368; a sua critica princi
pal, 350-1; sobre o seu interesse 
pela matemática, 353-5; lista dos 
opostos, 355-7; cosmogonia, 357-60; 
astronomia, 360-3; a alma, 363-5 

acerca de Parménides, 267 n. 
acerca dos paradoxos de Zenão sobre 

o movimento, 276-7, 281; o argu
mento do estádio, 282-4; Aquiles e 
a tartaruga, 284-5; a flecha, 285-6; 
as fileiras em movimento, 286-9; a 
dialéctica de Zenão, 289-91; influência 
sobre Aristóteles, 292 

nccrca de Fmpédoclcs, 293; avaliaçflo 
como poctu, 296; cosmogonia, 311

Aristóteles (cont.) -13, 316; as suas críticas ao quadro 
explanatório de Empédocles, 320-1; 
interpreta erradamente o símile da 
lanterna, 325 n. 

acerca de Filolau: menciona-o apenas 
uma vez, 348; possível utilização 
do seu livro, 341, 345-6, 348-50, 
358-9, 361; crítica à cosmogonia, 
351, 358-9; a sua astronomia, 362,
363

acerca de Anaxágoras: equação do 
vazio com o não-ser, 378 n .; sementes 
e contrários, 388-90; comparação 
com Empédocles, 390; crítica de 
Sócrates ao Espírito, 394 n.; sobre 
as homeomerias, 396-7; e crença 
de Anaxágoras num só mundo, 400 n. 

acerca de Melisso, 412-3; a sua falta 
de sofisticação, 413 n. 2; a sua má 
lógica, 415; extensão ilimitada, 416 n.; 
monismo, 416 

acerca de Xuto, 419 n. 
sobre os Atomistas: princípios meta

físicos, 429-33; cepticismo, 433-5; 
a verdade, 436 segunda n . 1; o acaso,
443 n . ; o peso, 445-7; o movimento, 
447-9; formação dos corpos, 449-52; 
átomos-alma e átomos-fogo, 451 n,; 
sensação e tacto, 453 

acerca de Diógenes: a alma como ar, 
164 n.; atribuição de uma substância 
intermédia, 460 n., 464 primeira n, 1; 
obra anatómica, 461;

[Aristóteles], M .X .G : sobre Xenófa
nes, 169-70; sobre Melisso, 413, 416 n. 

Aristóxeno: suas biografias, X V III; acerca 
de Ferecides, 46 n., 47-8, 233-4; 
acerca de Pitágoras, 61 n. 2 , 225, 233, 
243 n. 1; acerca de Hípaso, 244; 
acerca dos Pitagóricos, 234-5, 340 
n. 1, 366-7 

Arnóbio, XVI 

Arquelau de Atenas, 124 
fontes para, X V I, X V II, 408 n. I 
data e vida, 405-6; ligação com Ana

xágoras e Sócrates, 405, 406 n. 2, 
407

cosmologia e zoogonia, 406-8; modi
ficação do Espírito de Anaxágoras, 
408; substílneiu primária, 408; us
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Arquelau de Atenas (cont.)

quatro massas do mundo, 408; 
zoogonia, 408-9 

a sua falta de originalidade, 409 
Arquipo, 234-5
Arquitas, 225, 233, 235, 353 ■
Assírio, pensamento, com reflexos na 

arte grega, 16 n.
Astronomia: corpos celestes como taças,

7, 160, 209; Tales, 78-82; o seu guia 
náutico pelos astros, 84-5; babi
lónica, 79, 80-1 e n,; observação 
das estrelas na Época Arcaica, 
85; Anaximandro, 99-103, 133-8; 
Anaxímenes, 156-60, 444 n. 4; Hera- 
clito, 178-9, 208-9; Parménides, 268
-70, 362 n.; Empédocles, 313-16, 
362 n. 1, 444 n. 4; Pitagóricos, 348-9, 
360-3; Anaxágoras, 362 n. 1, 400-2, 
444 nn. 4 e 6 ; Atomistas, 442-3, 
444 n. 4; Diógenes, 471; veja-se 
Lua, Navegação, Planetas, Estrelas, 
Soi, Eclipses 

Atena, 59, 60 n.
Atenágoras, X V II ;  acerca da cosmogo

nia órfica, 2 0 - 1  

Atenas: a visita de Parménides e de 
Zenão, 250, 275; Anaxágoras em, 
373-4, 405; batalha naval contra 
Samos, 412 

Ateneu, X IV
Artj, como instrumento do poder divino, 

174-5
Atomistas (Leucipo e Demócrito) 

Hipólito como fonte para os, X V II 
Argumentos de Aristóteles e dos A to

mistas aplicados a Anaximandro, 123; 
Anaximandro e os mundos de tipo 
atomista, 123-6 

Elementos jónios na cosmologia dos, 
156; improbabilidade de Anaxíme
nes como precursor dos, 150 n.; 
prenunciados por Melisso, 419, 
421-2 (c/. 413, 423, 431-3, 438-9); 
cosmologia em contraste com a 
de Anaxágoras, 398 

atitude em relação aos requisitos eleá- 
ticos, 369, 429-33 

contributos individuais e datas, 425-8 
escritos, 428-9

princípios metafísicos, 429-33 
testemunho dos sentidos, 433-6 
os átomos e o vazio, 437-40; a forma e o 

tamanho dos átomos, 439 nn., 451 n. 
formação dos mundos, 440-4; acaso 

e necessidade, 443 n ,; mundos inu
meráveis, 439 n. 2, 443; a terra e 
os corpos celestes, 443, 444 nn. 4-6 

comportamento dos átomos, 445-52; 
peso, 445-7; movimento, 447-9; for
mação dos corpos, 449-52 

sensação e pensamento, 452-4 
ética, 454-8; possível ligação com a 

física, 456 
posição dos Atomistas no pensamento 

pré-socrático, 457-8; e a moderna 
teoria atómica, 458 

Atum, na Epopeia Babilónica da Criação,
6  n. 1, 54 

Aves, na cosmogonia, 21-2; veja-se tam
bém Arístófanes

Babilónia: mitologia, semelhanças com 
a grega, 2, 5-6, 11, 28, 39, 54, 67-8, 
89-90; pensamento da, com reflexos 
na arte grega, 16-7 n .; predição de 
eclipses, 79, 82, 96; invenção do 
gnomon, 80; dívidas dos cientistas 
gregos para com, 79, 103, 353 

Bailey, C .: sobre Anaxágoras, 387; sobre 
os Atomistas, 427 n.; acerca de 
íteQináXa^iç, 449 

Baldry, H. C., sobre a cosmogonia dc 
Anaximandro, 133 n. 1 

Baquílides, significado de yáoç em, 32 

Barnes, J.: sobre a cosmogonia dc 
Anaximandro, 132 n.; sobre a físic« 
de Anaxímenes, 150; sobre a teo
logia de Xenófanes, 174, 175 n. 2; 
e o seu cepticismo, 186 n.; e o h c u  

testemunho acerca da metempsicoM- 
pitagórica, 229; sobre a dificuldmlr 
de Zenão, 280; sobre o ciclo d» 
mudança de Empédocles, 302; sobre >i 
utilização aristotélica de Filolau, 34 2, 
sobre os limitadores c os ilimitado* 
de Filolau, 343; sobre as «semente*" 
e «porções» de Anaxágorns, 388 u , 
sobre Metisso como filósofo, 413 n, I ; 
sobre o principio /ufAAov doa
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Barnes, ( cont,)

Atomistas, 435 n, 2; sobre a indivi
sibilidade dos átomos, 439 n. 1; 
sobre a substância básica de Diógenes,
464 primeira n. 1 

Barnett, R. D., sobre a tabuinha de 
Kumarbi, 42 n.

BasiJides, pai de Isidóro - o - Gnóstico, 
61 n. 2  

Batilo, o pitagórico, 357 n. 1 
Biologia: linguagem biológica na expli

cação cosmogónica, 133 n. 1; em 
Anaximandro, 142-3; em Empédo- 
ctes, 320-7 ( c f  316-20); teorias de 
Anaxágoras, 402-3; influência no 
pensamento de Diógenes, 466 n .; 
veja~se também Embriologia, Fisio
logia

Bollack, J., sobre Empédocles como 
poeta, 297 n. 2 

Brotino (Brontino), 230, 357 n. 1 
Burkert, W .: sobre o papiro de Derveni, 25, 

27; sobre Álcman, 43; sobre o Pita- 
gorismo, 224; relação entre Pita- 
gorismo e Orfismo, 231 n. 2; sobre 
a estrutura social de Crotona, 236; 
sobre o culto de Apoio no Meta- 
ponto, 238; sobre o ferreiro har
monioso, 245; sobre os fragmentos 
de Filolau, 341-2; e a versão de 
Aristóteles acerca do Pitagorismo, 
348; sobre a matemática pitagórica, 
353, 354 n, 2; sobre a cosmogonia 
pitagórica, 359 n, 2 

Bumet, J., X ; sobre Tales, 83 n., 95; 
sobre os interesses meteorológicos do 
séc. V í, 8 8 ; sobre Anaximandro, 100,
107, 122, 128; sobre Anaxímenes, 
153 n.; sobre Xenófanes, 171; sobre 
Empédocles, 316; sobre O Fédon 
de Platão, 224; sobre a data da 
fundação de Eleia, 250; sobre Ana
xágoras, 375; sobre os Atomistas, 
427; sobre o conceito de peso, 446; 
sobre os escritos de Diógenes, 460

Cadmeus, entre os colonos jónios, 74 n. 
Ctdmo, o presente de casamento para 

Harmonia, 58 n. 3; antepassado de 
Tule«, 74

Calcidio, 30 n. 1, 212 n. 2 
Calendário, estabelecimento do, no pe

ríodo arcaico, 85 
Calíades, arcontado de, 373 
Calímaco, 47; sobre a obra de Tales, 

respeitante à navegação, 81, 85; 
professor de Hermipo, 341 

Calírroe, 64 n. 2 
Caos

posição cosmogónica arcaica do, segun
do Aristóteles, 12-3; primeiramente, 
na cosmogonia de Hesíodo, 31-7; 
elaborações posteriores do conceito 
de Hesíodo, 14-5, 34-41; papel na 
cosmogonia óríica, 21-3, 28; e Poros 
de Álcman, 44 

interpretações do j^dog, 31-2; etièio- 
logia, 32; emprego na literatura, 32; 
na Teogonia, 32 e ss.; interpretação 
de Cornford como espaço entre a 
terra e o céu, 33-5, 36; comparação 
com o espaço de ginnunga nórdico, 
34 n .; descrição do mundo subter
râneo em variantes apensas ã Tita- 
nomaquia, 14-5, 35-7; natureza do 
espaço e relação com o Tártaro, 36; 
interpretações de VIastos e Höls
cher, 36 n.; em Ferecides, 53, 56 n. 

Cartografia: mapa de Anaximandro, 60, 
99-100, 103-4; de Hecateu, 104 

Carvalho: em Ferecides, 59-61; em Pla
teias, 59 n. 3; em Dodona, 61 

Casamento: Ctónia e Hera como padroei
ras do, 53 n. 2, 57; o número pita
górico do, 354 •

Cásio, Monte, como cena da luta entre 
Zeus e Tifeu, 64 

Cepticismo: influência sobre a tradição 
doxográfica, X V III ;  e a interpretação 
de Sexto a respeito de Heraclito, 214; 
em Xenófanes, 186 n.; em Filolau, 
345; em Demócrito, 433-5, 436 

Cérebro, como instrumento da inteli
gência, 474 n.

Céu: como uma taça ( oh  tijela), 3, 158, 
159; relação com a terra e o Tártaro, 
3-4; implica o advento da Noite e 
do Dia, 12-3; separação a partir da 
terra, na cosmogonia hesiódica, 29
-37; na literatura grega, 37-8; eni
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fontes não-gregas, 38-9; relação das 
versões grega e hitita com a versão 
arcaica comum, 40-2; na mitologia 
babilónica, 89-90; veja-se também 
Úrano

XaAaçóç, empregado por Anaxímenes, 
151

xda/ia, o espaço ventoso, local da Noite,
15, 19 n. 1 

xéea&at, como etimologia de %<ío~, 53, 
56 n.

Chemiss, H . : sobre t ò  utiíwov, 110 n. 2, 
113; sobre os contrários em Anaxi- 
mandro, 119 n. 2; sobre a cosmo
gonia pitagórica, 359 n. 2; sobre 
a opinião de Aristóteles a respeito da 
alma no Atomismo, 451 n.

XQÍcov, significado de, 117-8 
Chronos: origem oriental do conceito 

cosmogónico, 16 n., 53 n.; represen
tado como uma serpente alada, 16 n .; 
na cosmogonia órfica, 16 n., 17-23, 
53 n, 1,; ligação com Cronos, 16 n.,
22-3, 53, 55, 64, 65; na cosmogonia 
de Ferecides, 53-6, 66-7; suplantado 
por Zás-Zeus, 64, 65; como pai de 
Ofioneu, 6 6 ; veja-se também Tempo 

X qóvov ráSiç, em Anaximandro, 53 n. 1, 
117, 120-1

Chuva: que impregna a terra, 33, 402 
403 n. 1; explicação de Anaximan
dro, 139, 140; de Anaxímenes, 160-1; 
Heradito acerca da, 207 

Cícero: sua utilização dos Vetusta Placita, 
X V II; sobre o deus como espírito, 
95 n. 1; sobre os mundos inume
ráveis, 124, 125 n., 153 n.

Cípria (Afrodite); equiparada ao Amor 
(Empédocies), 316-7, 333-4; o seu 
reinado, 333-4 (e c f  308-13)

Cirilo de Alexandria, X V II 
Ciro, rei da Pérsia, 46, 168 
Citino, a versão metrificada de Heraclito, 

215
Cleantes, 202 n.; a sua obra sobre Hera- 

clito, X V ÍII 
Clemente de Alexandria: como fonte pata 

o pensamento pré-socrático, XIV , 
X V III; sobre Hcraclilo, 205 n.

Céu, (cont.) Cleóstrato de Ténedos, a sua Astrologia, 
85

Clepsidra, 323 primeira n. 1, 379 n. 

Cólofon: terra natal de Xenófanes, 71, 
168; conquista de (546/50 a. C.), 
168; fundação e o alegado poema de 
Xenófanes, 170 

Cólquida, identificada com Aia, 51 n. 3 

Contrários: geração por intermédio dos, 
na comogonia hesiódica, 31; em, 
Anaximandro, 107-8, 113-4, 119-21; 
separação a partir do Indefinido,
129-31; atitude de Anaxímenes, 149,
151-2; teoria de Heraclito acerca da 
unidade essencial dos contrários, 
195-200 ( c f  X IV , 119); na cosmo
logia de Parménides, 266-73; no 
Pitagorismo, 348-9, 355-7; em Em
pédocles, 332; teoria de Anaxá- 
goras, 196, 378, 385-6, 388-94, 403-4; 
e de Arquelau, 408; em Melisso, 422 
primeira n. 1; veja-se também Limite, 
Par e ímpar 

Cornford, F. M .: sua interpretação do 
xáoç, 33-4, 36; sobre Diodoro,
38 n. 1; sobre t ò  (meigov, 110 e n. 1; 
sobre Anaximandro, 122, 131 n. 2, 
132, 143; sobre o Pitagorismo, 224; 
sobre Anaxágoras, 386, 393, 396 n., 
400 

Cosmogonia 
em contextos míticos, 1 ; tentativa de 

Hesíodo para sistematizar a lenda, 1; 
investigações racionais dos Milésios, I, 2 
a visão ingénua do mundo, 3-4 
o conceito de Okeanos, 1, 4-11 
o conceito de Noite, 1, 11-15; nas 

ideias cosmogónicas associadas a 
Orfeu, 13-5, 17-8, 20-1, 22-3, 26-7 

semelhanças na mitologia próximo- 
-oriental, 2, 5-6, 10-1, 28, 36 n., 38-9,
40-2, 53 n. 1, 54, 55, 61 n„ 64, 67-8 

imagem antropomórfica do desenvol 
vimento do mundo, 2  

órfica, 15-28; versões neoplatónicas, 
17-21; o ovo, 21-4; as lâminas de 
ouro e o mito de Dioniso, 24-5; o 
papiro de Dcrveni, 25-8 

hesiódica, e a scparaçDo dn terra c do 
céu, 29-37; a scpuniçAo nu liteiitluru
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grega, 37-8; em fontes não-gregas, 
38-9

o mito da mutilação em Hesíodo, 40-2;
paralelo hitita, 41-2 

Álcman, 42-5 
Ferecides de Siros, 45-68 
no mito e na filosofia, 68-70 (cf. 1-2) 
de Tales, 86-92
de Anaximandro, 105-10, 116-7, 117-9, 

126-33 
de Anaximenes, 154-5 
negada em Heraclito, 204-8 
de Parménides, 268-71 
de Empédocles, 308-20 (cf. também 

302 n.)
de Filolau e dos Pitagóricos, 357-60 
de Anaxágoras, 382-5, 391-4 
de Arquelau, 406-8 
dos Atomistas, 440-52 
de Diógenes, 470-2 

Cosmologia 
de Tales, 86-96
de Anaximandro, 119-21, 133-4! 
de Anaximenes, 155-61 
de Xenófanes, 177-84 
de Heraclito, 204-9 
de Parménides, 268-71 
de Empédocles, 313-6 
dos Pitagóricos, 348-9, 357-63 
de Anaxágoras, 398-402 
de Arquelau, 406-8 
dos Atomistas, 440-4 
de Diógenes, 470-2 

Crátilo: o seu heraclitismo, 190, 191 n. 2, 
192; e a imagem do rio, 202-4 

Crescimento, teoria do, de Anaxágoras, 
395-6

Creso, auxiliado por Tales na travessia 
do rio Hális, 75-6 

Cronos: referências homéricas a, 9 n.; 
nas cosmogonias órfica, homérica e 
hesiódica, 1 0 -1 1 ; no mito da muti
lação, 28, 35 n. 2, 34, 40-2, 54; 
paralelo com a história Kumarbi- 
-Anu hitita, 28, 41; e a produção 
do ovo, 22, 55-6, 6 6  { veja-se também 
O vo); nu cosmogonia órfica, 22,
23 n. I, 27-H; ligação com Chronou, 
16 n., 22, 23 n. 1, 32-3, S3*«, 63;

Cosmogonia (cont.) combate com Ofioneu, 49, 62-5; 
e a criação inicial, em Ferecides, 52-3; 
Ferecides sobre a etimologia, 52-3; 
como primeiro rei dos deuses, 63; na 
escatologia pitagórica, 246-7; nas 
Purificações de Empédocles, 334 

Crotona: e Pitágoras, 232-7; escola
médica, 233, 270, 357; e Filolau, 
340 n. 1

Ctónia: na cosmogonia de Ferecides, 46, 
51-4; com o nome de Ge, 52, 53 n. 2; 
significado de, em relação à terra, 53, 
57; padroeira do casamento, 57; o 
casamento com Zás e a oferta do 
tecido bordado, 56-9; o carvalho 
alado e o tecido, 59-61; como mãe de 
Ofioneu, 6 6 ; equiparada a Hera, 66-7 
(c f  53 n. 2, 57)

Dáimones: na versão de Écio a respeito 
de Tales, 94 n. 1; em Heraclito, 215-6, 
220; no Pitagorismo, 246; em Empé
docles, 329-33, 336-7; em Demó- 
crito, 457

Damáscio, 14 nn. 2  < 4; sobre a priori
dade da Noite em Eudemo, 13-14,17; 
nas cosmogonias órficas, 17, 19
segunda n. 1; nevrê/xv%oç, 47 n. 

Damásias, arcontado de, 46, 73 n.
Dario I, rei da Pérsia, 168 
Década, a, na doutrina Pitagórica, 243 

n. 2, 347, 350 
Deichgrãber, K .: sobre o ciclo terra-mar 

de Xenófanes, 185; sobre a sua opi
nião acerca do conhecimento, 185 

Delfos: Heraclito e o Oráculo de, 217-8,
219, 242; o oráculo no pensamento 
pitagórico, 242, 243 n. 1, 245 

Delos, 50, 51 n. 2; na lenda de Fere
cides, 48 

Deméter, 27, 329
Demétrio de Faléron, acerca de Tales,

73 n., 93 n, 1; acerca de Anaxágoras, 
372

«Demócrates», e as obras de ética de 
Demócrito, 455 

Demócrito de Abdera, 122, 124, 132, 292, 
308 n., 340, 347, 381, 405, 477; 
Estobcu como fonte, X IV , 455; 
obras perdidas dc Tcofrasto, X V I;



518

em Diodoro, 38 n. 1; acerca da nacio
nalidade de Tales, 73-4; acerca de 
Tales como astrónomo, 79, 82 n.; 
sobre o mar em vias de secar e o 
fim do mundo, 140 e n.; sobre a 
forma da Terra, 155 n „ 155-6, 443; 
dívida para com os Milésios, 165; 
vida e data, 427 (cf. 340, 347), 429 nn.; 
obras, 428-9; contributos individuais, 
427-8, 428-9, 432 n. 3, 433-6, 438,
439 nn., 443, 444 nn. 2, 3, 5, 6 , 445-7, 
452-4, 454-8; epistemologia, 433-6; 
sobre o peso dos átomos, 445-7; 
teoria da sensação, 452-4; ética, 454-7; 
veja-se também Atomistas 

Derveni, papiro de, 14 n. 1, 21, 25-8 
Descartes, R., 251 
Deucalião, 141, 183
Deus, deuses, o divino, cap. I, passim 

(especialmente 1-2, 28, 29, 67-8,
68-70); em Tales, 92-6, 97; em Ana- 
ximandro, 116; em Anaxímenes,
152-3; em Xenófanes, 169-70, 171-7, 
184-6; em Heraclito, 197-8, 205-6, 
210-1, 215, 217-8, 219-20; no Pita- 
gorismo, 245-8, 366-7 {cf. 360-1); 
em Parménides, 252-4, 268-71; em 
Empédocles, 300, 309-10, 326-7, 328
-37; em Diógenes, 465-70 

D ia: posição cosmogónica do, 13; gera
ção a partir de Érebo (Hesíodo), 31; 
no poema de Parménides, 254; 
alternância com a noite, em Anaxi- 
mandro, 120; em Heraclito, 196, 
197; em Filolau, 361; em Diógenes,
465-6; hemisférios diurnos e noctur
nos de Empédocles, 315-6; dias de 
dez e sete meses, 320 

A laôoxod (relatos de sucessões de filosofos),
X V I, X V II  

Dicearco, sobre Ferecides, 48; sobre 
Pitágoras, 225, 236, 248 

Dicks, D. R., 76 primeira n. 1 
Diels, H ,  146 n., 173 n., 180 segunda n. 1, 

183, 197, 200 segunda n. 1, 210 n „ 
238 n. 2, 252 n. 2, 298 nn., 300 n„ 
305 n. 1, 409 n. 3, 420, 437, 447 
segunda n. 1, 449, 470; os seus Doxo- 
graphi Graecl, X V II, 77; Nobre o

Demócrito de Abdera (cont.) livro de Ferecides, 47 n.; sobre o 
carvalho alado, 59, 60 n.; sobre 
o guia pelos astros de Tales, 85; 
sobre as opiniões de Anaximandro 
a respeito das estrelas, 137; sobre 
mbjatç, 148; sobre as yvã>iMi de 
Heraclito, 190; sobre as obras de 
Empédocles, 297 n, I, 329; sobre 
Diógenes, 460 

Òíxt), em Heraclito, 201; personificada, 
209

Diller. H., sobre Diógenes, 462 n. 

D iodoro Cronos, a sua dívida para com 
Zenão, 285, 292 

Diodoro Sículo, cosmogonia e antropo- 
gonia no Livro I, 38 n. 1, 429 pri
meira n. 1 

Diógenes de Apolónia, 115 e n., 116,
126, 146, 153 n., 206 n., 428 

data e vida, 459
obras, 459-61; a sua obra de medi

cina, 461
o seu eclectismo, 461-3; influência de 

outros pensadores, 165, 369, 459, 
462, 464, 466, 469-70, 470-1 

a substância básica, 463-5; contém 
inteligência divina, 465-6; crença teo
lógica, 465 

o ar como forma básica da matéria, 
466-70; vida devida ao, 468; é alma 
e inteligência, 468 ( c f  164-5 n.); 
divino, governa, 469; as formas 
diferem segundo a temperatura, 469
-70

cosmogonia e cosmologia, 470-2; a 
doutrina da pluralidade dos mundos 
a ele atribuída, 126, 471; opiniões 
acerca da astronomia, 159, 471 

fisiologia, 472-7; conhecimento, 472-5; 
anatomia e reprodução, 475-7 e 
cf. 54

a sua influência no autor do papiro 
de Derveni, 25; sobre A doença 
sagrada, 474 n .; sobre a comédiu 
Nuvem de Aristófanes, 475 n, (</, 
428)

Diógenes Laércio, como fonte para o» 
Pré-Sociáticos, X IV , XV, XVI, X V I11; 
sobro Tales, 80-1, 82-5; »obro Anuxl 
mono», 145; sobro Heraclito, 190,



519

Diógenes Laércio (com ,)

209 e n.; sobre Pitágoras, 225 e 
n. 1, 348 segunda n. 1; sobre Par- 
ménides, 250-1; sobre Zenão, 275; 
sobre Empédocles, 294-5; sobre Filo- 
lau, 340 n. 1, 343; sobre Arquelau, 
405; sobre os Atomistas, 442 n., 
442, 444 n, 4 

Dion de Siracusa, 341 
Dioniso, identificado com Hades (Hera- 

clito), 218; no mito e ritual órficos,
15, 24-5; Heraclito e as crenças 
órficas, 28, 216 n. 1 , 218 n. 1 

Discórdia: personificada em Hesíodo, 
30 n, 2, como justiça em Heraclito,
119, 200; como metáfora de Hera
clito para a mudança, 200-í ;  Dis
córdia e Amor em Empédocles, 
300-4, 308-16, 322-3, 329, 330-1, 
334, 337, 384 

Dodds, E. R., The Greeks and the Irra
tional, 2, 239 n.

Dodona, o santuário de Zeus em, 61 
Dor; na teoria da percepção, de Anaxa

goras, 404; e o prazer, explicação 
de Empédocles, 326; de Diógenes, 
474; Melisso nega que o que é 
sinta dor, 418 

Dover, K . J., 373
Doxográfica, tradição: como fonte para 

o pensamento pré-socrático, XVI- 
-V III; e as opiniões de Tales, 87; e 
«os mundos inumeráveis, 123-6; e as 
ideias de física de Xenófanes, 178
-80; e o conceito da pluralidade dos 
mundos, 443; e dos corpos celestes 
invisíveis, 159 

Dualismo: em Parménides, 267; pitagó- 
rico, 348-9, 357; em Anaxágoras, 384 

Dúris, sobre a nacionalidade de Tales, 
73-4

lício, XV, 124; e os Vetusta Placita, 
X V I-X V II; acerca de Tales, 76-7,
94 n.; acerca de Anaximatidro, 105, 
113; acerca de Anaximenes, 161; 
acerca de Heraclito, 214; acerca de 
Empédocles, 316; acerca dc Ana- 
\Agoius, 397 li., 399-400; a respeito 
dos Atomistu, 442-3, 446-7, 44N-1)

Eclipses, 78-80, 82, 159, 179-80, 209, 
362 en . 1, 401, 444 n. 4 

ecpyrosis, atribuída pelos Estóicos a 
Heraclito, 191, 205 n., 207 n. 

Edoneu, na cosmologia de Empédocles,
299-300

Éfeso. terra natal de Heraclito, 71, 187-9 

Egipto, 71; as cheias do N ilo e a noção 
de Okeanos, 6 ; mitologia do, seme
lhanças com a grega, 1, 5-6, 10-1, 
38-9, 54, 64-5, 89-90; a visita de 
Tales ao, 76-7; observação astronó
mica no, 79; influência na cosmologia 
de Tales, 89-90; suposta influência 
sobre Pitágoras, 228-31; visita de 
Demócrito, 429 segunda n. 1 

Bgospótamos, queda de um meteorito 
em, 159, 373-4, 401, 470-1 

ÈxKQÍveaêm, aplicado aos contrários, 129 
èxteÇáfievoç, 226 n. 1 

êxQor/, em Ferecides, 56 n.
Eleática, escola, 222; Hipólito como 

fonte para a, X V I I ; Xenófanes como 
seu fundador, 168, 169-70; veja-se 
também Melisso, Parménides, Xenó
fanes, Zenão 

Eleia: ligação de Xenófanes com, 168, 
169-70; fundação (540 a.C.), 168, 250, 
275; e Zenão e Parménides, 250, 275 

Elêusis, 28, 246 (c/ 329), 376 n, 2 
Eliun, divindade da teogonia atribuída a 

Sanchuniathon, 37 n.
Elohim, substituído por Jeová em Géne

sis i-Íi, 41 n.
Embriologia: conhecimento de Anaxi- 

mandro de, 142 n., 143; e Parmé
nides, 270; teorias de Filolau sobre, 
359 n. 1; contributo de Empédocles, 
477 n.; teorias de Anaxágoras, 402, 
477 n.; estudo de Diógenes, 477 n. 

Empédocles de Agrigento, 111, 119, 
129, 131 n. 1, 154 n., 188, 207 n„
228, 229, 243, 271, 272-3, 378, 384, 
388-9, 392-4, 404, 409, 420 n. 2, 
422 primeira n. 1, 453, 458, 464 

fontes para: Simplício, X II I ;  Pla
tão, X V ; obra perdida da autoria de 
Teofrasto, X V -X V I; Hipólito, X V II 

influência de Parménides, 222, 271, 
272, 296, 298, 299, 300, 301-2, 304,
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Empédocles de Agrjgento ( cont.)

309-10, 311, 369; influência pita- 
górica, 222, 228, 229, 243, 316, 328-9, 
332, 336, 337; de Heraclito, 298-9 
e n., 301-2, 304; de Anaximandro, 
304; de Xenófanes, 309 

data e vida, 293-5; actividades políticas,
294-5; como médico e orador, 295,476 

obras, e relação entre os dois poemas,
295-6, 328-9, 336-7; dotes poéticos,
296 e n .; Da Natureza dedicada a 
Pausânias, 297, 328; Purificações dedi
cada a uma hetaireia, 328-9.

defesa dos sentidos, 297-9; o poder 
do conhecimento, 299 

as quatro raízes, 299-300 (ecf. 68,118-9); 
posição no ciclo da mudança, 303-4; 
na teoria da mistura, 304-8; na 
cosmogonia, 309-16; questão do seu 
movimento natural, 322-3; na sen
sação e pensamento, 324-6, 337; no 
ciclo da reencamação, 330-1, 337; 
c Anaxágoras, 378, 389-90, 392-4; e 
Arquelau, 409; e Diógenes, 464; e 
Melisso, 422 primeira n. 1 

o ciclo da mudança, 300-4, 308-18;
e o ciclo da reencarnação, 330-1, 336-7 

Am or e Discórdia, forças motoras do 
ciclo da mudança, 300-4; na teoria 
da mistura, 306-8; no ciclo cósmico, 
308-16; papel do Amor na zoogo- 
nia, 311, 316-7, 319-20; propriedades 
explanatórias, 322-3; posição no ciclo 
da encarnação, 329, 330, 333-4, 
337; o Am or deificado, 334 (cf. 304) 

«nascimento» e «m orte»: termos consi
derados como filosoficamente erró
neos, 304-6 (e c f  302 n.); conexão com 
«vida» e a teoria da reencarnação, 306 

mistura, 306-8; no ciclo cósmico, 308-20 
cosmogonia, 308-20; a Esfera, 308-10 

(cf. também 326-7, 336-7); o Vór
tice, 310-3; problema de uma suposta 
cosmogonia dupla, 311-3 (cf. tam
bém 302 n,, 319 n.); as primeiras 
fases, 313-4; o mundo actual, 314-6; 
zoogonia, 316-20 

biologia, 320-7; princípios de expli
cação, 320-4; percepção sensorial, 
323-5 (cf. 453); pensamento, 325-7

teologia, 326-7, 330-6 (cf. também 300, 
304, 309-10)

Purificações, 328-37; exploram o qua
dro teorético do Da Natureza, 328-9; 
o ciclo da encarnação, 330-3; o 
estado original, 334; derramamento 
de sangue e canibalismo, 335-6; 
iiyunções rituais, 336; questão da 
compatibilidade das suas doutrinas 
com o Da Natureza, 336-7 

opiniões sobre a respiração (a  cle- 
psidra), 378-9 n.; acerca do vazio, 
419 segunda n. 1; sobre as estrelas 
fixas, 158 

Empério, 142 n.
Enópides de Quios, 79, 80, 103 n.
Eos, 51 n. 3
Epicarmo, 168, 169; sobre as divindades 

primevas, 52; e a tradição heracll- 
tica, 169

Epicurismo: influência sobre a tradição 
doxográfica, X V III ;  interpretação epi- 
curista de Demócrito, 449 

Epicuro, 124, 426; sobre os Atomistas, 
426, 428; sobre a forma e dimen
sões dos átomos, 439 n. 1; paralelo 
com a fraseologia dos Atomistas, 
442 n.; e o peso dos átomos, 446-7; 
o seu emprego de naXfióç, 449 

Epígenes, 230, 231 n. 1 
Epiménides, 167-8; cosmogonia atribuída 

a, 13-4, 16, 45; sobre a produção do 
Tártaro pela Noite e pelo Ar, 14, 22; 
obras que lhe foram atribuídas, 16; 
comparação com Pitágoras, 236, 238 

Epistemologia: Xenófanes sobre as limi
tações do conhecimento humano, 
184-6; e Heraclito, 193-4, 200 pri
meira n. 1 , 2 1 0 -1 ; argumentos epl»- 
temológicos de Parménides, 251, 
255-9; o seu contraste entre a ver 
dade e a  opinião dos mortais, 251, 
253-4, 257-8, 264-7, 273; opinlÔM 
de Empédocles, 297-9, 304, 308. 32ft, 
e de Filolau, 344-6; e de Alcmion, 
357 n. 1; e de AnaxAgoras, 404; 
Melisso e a refutação do aenio 
comum, 420-2; cepticismo dc Drinó 
criio, 433-5; e a teoriu da conflr- 
muçflo, 435-6
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innXf.íaíhu, a propósito da terra que se 
desloca no ar, 155-6 

' Emá/iv%oç, título do livro de Fereci- 
des, 46-7 

Equécrates, 340, 364 e n.
Equidna, 64 n. 2 e segunda n. 1 
Eratóstenes, X V I, 294; sobre a carto

grafia, 103 
Erbse, H., sobre os escólios homéricos, 55 
Érebo: sua relação com o Hades e o 

Tártaro, 3-4; possível etimologia 
hitita, 31; posição na cosmogonia 
hesiódica, 31; e na órfica, 19, 22-3; 
referência de Aristófanes, 21 

Eridu, mito babilónico de, 90 
Erínias (Fúrias), 208 
Eros: como chuva/sémen entre o céu e 

a terra, 33; relação com Fanes, 19 n, 3, 
23; Zeus, como criador, trans
forma-se em, 58 

Escudo de Aquiles: representação de 
Okeanos no, 4-5; em contraste com 
o tecido bordado oferecido a Ctónia, 
57-8

Esharra, o firmamento da terra na Epo
peia Babilónica da Criação, 39 

Espaço: como interpretação de ^áog, 
2 1 ; e o conceito parmenidiano de 
realidade, 256, 261-4; Zenão e o 
paradoxo do lugar, 276-7; argu
mento de Melisso em defesa da 
extensão ilimitada da realidade, 414-6; 
e o conceito atomista de vazio, 439,
440 n. 3; veja-se também Vazio 

Esparta, ligação de Anaximandro com, 
45, 99, 103 e n „ 104 n.

Espeusipo, suas tendências pitagóricas, 
224; acerca de Parménides, 250 

Espírito: em Anaxágoras, 382-5, 385-6,
402-3; e o deus único de Xenófa- 
nes, 176-7; considerado como uma 
substância, 384; substituído pelo 
Amor e a Discórdia de Empédocles, 
384-5; e o movimento, 384-5; crí
tica de Platão, 394 n., 408; modi
ficação de Arquelau, 407-8; e a 
acçllo do vórtice de Leucipo, 442; 
udnpliulo por Diógcncs, 462, 474 

fi«qullo: «obre u frainduçâo da teria pelu 
chuva, 'UM o. I; Influência de Xrnó-

fanes em, 171, 175; afinidades com 
Heraclito, 67, 218 n. 2 n.; seu conhe-. 
cimento das teorias de Anaxágoras, 
374

Estesímbroto, 412 e segunda n. 1

Estêvão de Bizâncio, 58 n. 2; acerca de 
Diógenes, 459 n.

estin, ambiguidade de, em Parménides, 
255-6

Estobeu, João, X IV ; fonte para Écio, 
XVII, 124; acerca de Xenófanes, 
170; acerca da ética de Demócrito, 
455

Estóicos. Estoicismo: influência na tra
dição doxográfica, X V III ;  interpre
tação do %áoç, 32, 53, 56 n.; influên
cia na cosmogonia órfica, 2 1 ; inter
pretação da versão de Ferecides 
acerca da criação, 54, 58; e a inter
pretação de Tales, 89 n. 2, 94 n.,
95 n.; e Heraclito, 191, 205 n.,
207 n., 210 n „ 212 n. 1, 214 e nn. 1 
e 2

Estrabão, X IV
Estrelas: banham-se em Okeanos (H o

mero), 7-8 n .; observações arcai
cas, 85; na cosmologia de Anaxi
mandro, 137-8; em Anaximenes, 145,
156-7, 157-8; opinião de Empé
docles, 158; de Parménides, 269-70; 
dos Pitagóricos, 360-3; de Anaxá
goras, 401-2; veja-se também Astro
nomia, Navegação

Ética: de Heraclito, 218-20; os acusmata 
pitagóricos, 239-41; Aristóxeno a 
respeito da ética pitagórica, 366-7; 
de Arquelau, 409 n. 2; de Demó
crito, 454-7

Euclides, 82, 352
Eudemo, XV, 14 n. 2; significado de 

Okeanos e Tétis, 10; posição da 
Noite, 13; o Tempo com figura 
cosmogónica, 16 n.; a sua História 
da Teologia, 17; descrição da teo- 
gonia órfica, 17, 20-1; sobre Tales, 
e a astronomia, 79-80, 82-3, 84-5, 
103 n.; sobre a Lua que brilha por 
meio de luz reflectida, 159 n.; sobre 
a recorrência periódica de aconteci
mento», 248; sobre Zcnflo, 291 n. 2;
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sobre as descobertas de matemática 
dos Pitagóricos, 352; resumo de 
Proclo, 353 354 n. 2; sobre o ciclo 
da mudança de Empédocles, 309 

Eurínome, filha de Okeanos, 63 
Eurípides: sobre Okeanos como um cír

culo em redor da terra, 5; sobre a 
imortalidade da natureza, 117 n.; 
influência de Xenófanes em, 172; e 
Anaxágoras, 374 n, 2 

Êurito de Crotona, 340; as suas pedri- 
nhas, 351

Eusébio: como fonte para o pensamento 
pré-socrático, X V I, X V II; o  seu 
compêndio da cosmogonia de San- 
chuniathon, 36 n. 

sv&vfút], na ética de Demócrito, 455-6 
Exâmias, pai de Tales, 73-4, 74 n,

Faetonte, 141
Fanes, na cosmogonia órfica, 14 n. I, 

17-8, 19 n. 3, 20 n, 1, 23 n. 2, 27-8; 
relação com Etos, 19 n. 3, 23 

Farnell, L. R., 59 n. 3 
Favorino, a respeito de Anaxímandro, 99 
Fenícia: a cosmogonia da, e o  Caos 

de Hesíodo, 36 n.; afinidades fenícias 
em Hesíodo, 49, 64; em Ferecídcs, 49, 
64; os antepassados fenícios de 
Tales, 74; utilização das estrelas na 
navegação, 74, 82 

Ferecides de Atenas, 45, 47 
Ferecides de Leros, 45 
Ferecides de Siros, 1 

a sua atitude em relação à cosmogo
nia, 45

personificação do Tempo, 16 n „ 23 n. 1, 
53 n. 1

data e livro, 45-7; o título, 47, 54 
vida e lenda, 47-51; milagres relaciona

dos com Pitágoras, 46, 47-8 (f f .  tam
bém 232-4); afinidades próximo-orien- 
tais, 28 , 49, 61 n. 2, 64, 67-8; o 
marcador dos solstícios, 49-51, 80 

conteúdo do livro, 51-68; as divindades 
primevas e a criação, 51-6; o seu 
pendor para as etimologias, 52-3, 
56 n,, 58 n. 2, 67; Ctónia-Ge, 53 n. 2, 
54; conexão de Chronos com Cru-

Eudemo ( cont.) nos, 52-3 e n . l ,  53-4 (c/. 22,23 n, 1); a 
criação inicial por acção de Chronos, 
53-6; os sete recessos, 47, 54-5; poste
riores interpretações da criação levada 

cabo por Chronos a partir do seu a 
próprio sémen, 54, 476; a impreg
nação dos ovos por Cronos-Chro- 
nos, 53-6; interpretação do váoç, 
56 n. (c f : 31-2) 

casamento de Zeus com Ctónia e o tecido 
bordado, 56-8, 65, 67; o bordado, 
alegoria da criação, 57-8, 65; Eros 
no casamento, 58, 59 n. 4 

o carvalho alado e o tecido, 59-61; 
interpretação do carvalho, 59-61; o 
carvalho como alicerce da terra, 
60-1; o quadro do mundo de Fere
cides, 60-1 

a luta entre Cronos e Ofioneu, 62-4 

semelhanças com o combate entre 
Zeus e Tifeu, 64; paralelos próximo- 
-orientais, 64 

ordem dos acontecimentos, 65-7; divi
são do cosmos, 65; episódios perdi
dos, 65, 67-8; problema da ascen
dência de Ofioneu, 65-7 

resumo da sua posição, 67-8; con
traste com Hesíodo, 67-8 

Filodemo, X IV , 14 n. 2 

Filolau de Crotona: data e vida, 339-40; 
problema da autenticidade das suas 
obras, 225, 341-2; e da sua relação 
com a versão aristotélica do Pita- 

gorismo, 341, 346, 348-9, 358-9, 361; 
teoria dos limitadores e dos ilimi
tados, 342-6, 348-9; conceito do 
número, 344; noção de harmonia, 
243, 342, 344-5, 349 e n.; episte- 
mologia, 344-6; cosmogonia, 358

-60; biologia, 358-9 e n.; sistema 
planetário, 360-2; acerca do Sol, 
362 n, I ; acerca dos eclipses, 362 n. I , 
possível contribuição para a teoria 
da harmonia das esferas, 363; acciui 

do suicídio, 340, 366-7; influenciado 
pelos Eleatas, 269. 270, 343 xegtmdti 
ii, I,  344 « n„ 345-6, 362 n. 2; c poi 
Linlartore» il*id*ün, .143-6, '62 n, 1
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Fílon de Biblos: e Sanchuniathon, 36 n.; 
sobre Ferecides e as influências por 
ele recebidas dos Fenícios, 64-5 

Fisiologia: influência do estudo da, na 
cosmologia, 88-9 e n. 2, 91; teorias 
de Filolau, 359 n. 1; contributo de 
Empédocles, 316-7, 324-6; e D io
genes, 463-4, 468, 472-7 

Fluxo, interpretação platónica do fluxo 
heraclitiano, 191-2, 202-4, 207 n. 

Foco de Samos, 84-5 
Fogo: produzido a partir do sémen de 

Cronos, 54, 56 n.; na cosmogonia 
de Anaximandro, 131, 132-3, 135-8; 
de Anaximenes, 154-5; constituinte 
primário em Heraclito, 194, 466; e a 
ordem do mundo em Heraclito, 
204-8; provavelmente identificado com 
aiWjQ, 206; na cosmologia de Par- 
ménides, 269-70; na cosmologia pita- 
górica, 360-2; em Empédocles, 300, 
307-8, 314-6, 319, 322-3; em Ana- 
xágoras, 392; em Arquelau. 408; 
explicação atomista, 451 e n. 

Fogo-de-santelmo, explicação de Xenó- 
fanes, 179

Fontes para o estudo do pensamento pré- 
-socrático, X II1 -V III; citações di
rectas, X II I-V ; teslimonia, XV-VU I; 
a tradição doxográfica, X V I-V III; 
veja-se também Aristóteles, Tradição 
doxográfica (vd. Doxográfica, tra
dição), Platão, Cepticismo, Simplí- 
cio, Estóicos, Teofrasto 

Fósseis, e os estudos físicos de Xenó- 
fanes, 172, 182-4 

Frãnkel, H . : sobre o fr. 92 de Hera
clito, 218 n, 2 ; sobre o texto de 
Zenão, 279 nn.; sobre a cosmologia 
de Parménides, 270 n.

Frankfort, H., a respeito de Nun, 90 n. 
Frankfort, H., e outros, Before Philosophy,

2 ( c f  90 n.)
Fritz, K. von: sobre Ferecides, 59; sobre 

Xenófanes, 175 n. 3; sobre os Pita- 
góricos, 234 n.

Furley, D. J,: sobre Parménides, 267 n.; 
sobre Zcnão, 277; sobre os Pita- 
jjóricos, 351; sobre os Atomistas, 
432 nn. 1 e 3, 439 n, I

Fusão, teoria da, atribuída a Anaxá- 
goras, 387

Gaia, Ge
sua progénie, 12, 29-30 e n. 2, 31; 

associada à Noite, Okeanos e Úrano 
em Hesíodo, 12; na cosmogonia 
hesiódica, 12, 29-30; filha da Noite, 
18 n. 2 ; mito da mutilação e pro
génie de, 40-1; mãe de Tifeu, 6 6 ; 
na cosmogonia órfica, 17, 20-1 

em Ferecides: Ctóniarecebe o seu nome, 
52, 53 n. 2; calunia Zeus perante 
Hera, 55; representada no tecido 
bordado, 57-8; o seu quinhão, 63-4 

Galeno, X IV , 158 n, 
ya/.eoí, 142 n.
Ge, vd. Gaia

Génesis, cosmogonia em, 38-9 
yévsaiç, dúvidas da sua legitimidade em 

Anaximandro, 118 

Geometria: proezas de Tales, 75-6, 76, 
80, 82-3; Anaximandro como geó- 
metra, 1 0 0 ; contributos pitagóricos, 
352-5

gitinunga, o espaço de, na cosmogonia 
nórdica, comparação com %áoç, 34 n. 

yvéfírj'. emprego de, por Heraclito, 210 n.;
por Demócrito, 455 

gnómon: usado pelos Babilónios, 80; 
empregado por Anaximandro, 80, 
1 0 0 , 102-3; uso da noção em mate
mática pelos Pitagóricos, 354-5 

Gnosticismo, e a identificação Ham- 
-Zoroastres, 61 n. 2 

Gomme, A . W., sobre Estesímbroto, 412 
segunda n. 1 

Gomperz, H ., 48, 182; sobre a èxgotj em 
Ferecides, 56 n,; a propósito do 
carvalho e do tecido bordado, 59 

yóvi/íOQ. 131-2, 133 primeira n. 1 

Górgias: discípulo de Empédocles, 294; 
o seu livro Sobre o que não é, 102 n. 1, 
292, 413 primeira n. 1 (cf. 343 se
gunda n. 1 )

Grande Ano, vd. Ano, grande 
granizo, vd. Neve
Guerra, como metáfora de Heraclito para 

a mudança, 2 0 0 - 1
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Gurney, O. R., The Hittites, 2, 39, 42 n., 
64

yvgóv, aplicado à lerra, 133 segunda 
n. 1

Güterbock, H. G., sobre a tabuínha de 
Kumarbi, 42 n.

Guthrie. W. R. C .: acerca dos Órficos, 16; 
acerca da teoria da mudança de 
Anaxímenes, 150; sobre o emprego de 
fjíoç, 158 n.; sobre o fr. 51 de Hera- 
clito, 199 n .; sobre o seu fragmento 
respeitante ao rio, 203-4; sobre o 
fogo heraclítico, 207; sobre a mu
dança cósmica em Heraclito, 208 n.; 
sobre a versão de Parménides acerca 
do pensamento, 272 n.; sobre Bmpé- 
docles como poeta, 297 n. 2; sobre 
o fr, 17 de Empédocles, 302 n.; 
sobre a cosmogonia pitagórica, 359 
n. 2 ; sobre a opinião de Bailey a 
respeito dos Atomistas, 427 n .; 
sobre a indivisibilidade dos átomos, 
439 n. 1

Hades: relação com o Érebo e O Tártaro,
3-4; comparticipação na divisão do 
cosmos, 9 n.; identificado com 
Dioniso (Heraclito), 218; no Pita- 
gorismo, 248; e Empédocles, 332; 
no Orfismo, 231 

Hális, rio, desviado do seu curso natural 
por Tales, 75 

Ham: a profecia de, e Ferecides, 59, 
61 n. 2; identificado com Zoroas- 
tres, 61 n. 2  

Harmonia, a sua prenda de casamento 
oferecida por Cadmo, 58 n. 3 

harmonia ( ú q /à o v íi] , ág/xov ía ): em Hera
clito, 199-200; no Pitagorismo, 242-5, 
248, 349, 353-4, 362-3, 364; influên
cia do conceito pitagórico em Hera
clito, Empédocles (cf. 304, 309, 316) e 
Filolau, 243; teoria de Filolau, 342, 
344-6, 348-9 e n.; a harmonia das 
esferas, 242-3, 348, 362-3; a alma, 
uma harmonia, 363-4 

Harnack, A , von, sobre a identificação 
Ham-Zoroastres, 61 n. 2 

Hecateu de Abdera, 429 primeira n. I

Hecateu de Mileto: o seu mapa, 103-4; 
censurado por Heraclito, 188. 194 
n. 1 ; a sua data, 188 n.

Hefesto: representa Okeanos no escudo 
de Aquiles, 4; na cosmologia de 
Empédocles como fogo, 317 

Heidel, W . A., 210 n .; sobre a cosmo
gonia de Anaximandro, 133 n .; sobre 
os Pitagóricos e a matemática grega, 
354 n. 2

Helânico: sobre a cosmogonia órfica, 
19; a sua identidade, 19-20 segunda 
n. 1

Helena, 23 n. 3, 220 
Hera: Zeus enganado por, 8 ,12; padroeira 

do casamento, 53 n. 2, 57; e a pro
dução de Tifeu a partir do ovo, 55-6, 
6 6 ; representada por uma estátua 
de carvalho no íeQÒç yá/ioç, 59 n, 3; 
equiparada a Ctónia, 6 6 ; na cosmo
logia de Empédocles, 300 

Héracles, nome órfico de Chronos, 19-20 

Heraclides Pôntico, 294; a sua obra 
a respeito de Heraclito, X V III  

Heraclito de Efeso, 67, 68,115 e n., 118 n.,
120, 121, 122, 148, 149 e n „ 153 e 
n., 165, 168. 185-6, 294, 298 

fontes para: Hipólito, X IV , XV II- 
-V III; Platão, X V ; influências não- 
-teofrásticas na tradição doxográ- 
fica, X V III  

relação com outros pensadores, 71, 187
-8 ; influência de Xenófanes, 172, 
178, 185-6; censura outros, 187, 
194 n. 1, 226; especialmente Pitá- 
goras, 226-8; talvez mencionado por 
Parménides, 188 (cf. também 254); 
influência, sobre Empédocles, 299 n., 
301, 304; e Diógenes, 462, 465-6 

data e vida, 187-9; anedotas fictícias, 
188, 189; abdicação da «realeza», 
189 n., 219-20 n,; os epítetos «obs
curo» e «chorão», 189 

o livro de, 189-91 
o pensamento de, 191-221 
distorção das suas opiniões c dificul 

dade de interpretação, 191-2 
o Logos, 193-4, 207, 210; e o Oráculo 

de Delfos, 217-8. 219; e u lei humana, 
220
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unidade essencial dos contrários, 195-6, 
o «caminho a subir e a descer», 195, 
196 primeira n. 1 

unidade e pluralidade a partir dos con
trários, 196-8; o deus e o Logos, 
197-8; o deus como elemento de 
ligação dos extremos, 197-8; supe
rioridade do deus em relação ao 
homem, 198 n, 

unidade não-aparente, dependente do 
equilíbrio entre os contrários, 198
- 2 0 0

dominio da mudança, e a discórdia 
entre os contrários, 2 0 0 -1 ; o fogo 
como exemplo, 205-6 

a imagem do rio ilustra a unidade 
através do equilíbrio na mudança,
201-4

o fogo e a ordem do mundo, 204-8, 
cf. 52, 8 8 , 465-6; o seu emprego de 
xóo/Aoç, 162 n .; a imagem do comér
cio e a ordem do mundo, 205, 207 n 

ecpyrosis atribuída a, pelos Estóicos, 
191, 205 n „  207 n. 

opiniões sobre astronomia, 208-9, e 
cf. 7, 82 n., 178; Simplício atribui-lhe 
mundos singulares sucessivos, 126; 
os corpos celestes como taças de 
fogo, 209; o fogo alimentado por 
exalações provenientes do mar, 209 
e n.; manutenção da medida na 
mudança, 209 

a natureza do discernimento, 2 1 0 - 1  

opiniões a respeito da alma, 211-7, 
e cf. 2, 163, 164, 470; vigília, sono e 
morte, 213-4, 469 n., 474; a alma e 
o Logos, 213-4; o destino das almas 
virtuosas, 215-6; sobrevivência após 
a morte, 215, 216 n. 3; sugestão de 
deificação de algumas almas, 216 n. 1 

atitude para com a religião convencio
nai, 217-8; e a dos Milésios, 152-3, 
197-8

conselhos de ética e de política, 218-20 
resumo da posição de, 2 2 0 - 1  

Hermipo de Esmirna, 341; como fonte 
para o pensamento pré-socrático, 
X V I; sobre a data de Ferecides, 46 n .; 
«obre e Filolau, 341

Heraclito de Éfeso ( cont.) Hermodoro, exilado de Éfeso, 188, 220 n. 
Heródoto: a propósito de Okeanos, 5; 

a respeito de Tales, 74, 75, 78-9; 
sobre o uso babilónico do gnómott, 
80; e a sua atitude antropológica 
para com a religião, 173; a respeito 
de Pitágoras, 226-7, 229, 230-1; a 
respeito de Aristeas, 238 

Hesíodo, 12, 55; sua tentativa para siste
matizar a lenda, 1 ; acerca da relação 
da terra com o Tártaro, 3-4, 180; 
e a importância cosmogónica de 
Okeanos, 10-1; posição da Noite na 
sua cosmogonia, 12, 15, 31; reorde
nação das figuras hesiódicas, 13-4, 
15; composição da Teogonia, 29-31; 
métodos de geração em, 31; pri
mazia e significado de 31-7;
mito da mutilação, 40-2; fontes não
- gregas da Teogonia, 41-2; com
paração com Álcman, 44; influência 
sobre os Órficos, 20-1, 28, 29, 231; 
e sobre a cosmogonia das aves, 23; 
afinidades com os Fenícios, 49, 64-5; 
contrastado com Ferecides, 6 8 ; ata
que de Xenófanes contra os deuses 
em, 172-3; censurado por Heraclito, 
194 n. 1, 226; e a opinião de Hera
clito a respeito da alma, 215, 216; 
influência sobre Parménides, 253-4, 
265, 266 n., 268, 270, 273; e sobre 
Empédocles, 296, 331, 333, 334 

[Hesiodo], Astronomia, 85 

Hesíquio: sobre o casamento de Zás com 
Ctónía, 58 n. 1; acerca das obras de 
Tales, 84

hetaireia (éraigetà), pitagórica, 237, 329 
Hierão, tirano de Siracusa, 168 

«Hilozoísmo», e a visão de Tales acerca 
da alma, 95-6 

Hípaso do Metaponto, 149 n., 244-5, 
362 n. 2

Hípias da Élide, X V ; acerca de Tales, 93 
e n. 2

Hipocráticas, obras: uso de yóvi/ioç, 131
-2; e a cosmogonia de Arquelau, 
409 n. 1; e Diógenes, 461, 474 n. 

Hipóiito de Roma: como fonte para 
os Pré-Socráticos, X IV , XVII-VI11, 
131; acerca dc Anaximandro, 105,
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í 31; acerca de Xenófanes, 179, 183; 
acerca de Heraclito, 198 segunda n. 1 

Hlpon de Saraos (ou de Régio, etc.), 
acerca da água como constituinte 
material, 8 8  n,, 89 n. 1 

Hipónion, e a lâmina de ouro, 24 
Hitita, mitologia, semelhanças com his

tórias teogónicas e cosmo) ógicas gre
gas, 2, 5, 28, 37 n., 39, 41, 64 

Hölscher, U . : acerca do %áoç em Hesíodo, 
36 n .; sobre os paralelismos próximo- 
-orientais com Tales, 90 n.; sobre a 
separação dos contrários em Ana- 
ximandro, 129-30; sobre a cosmo
logia de Parménides, 270 n, 

Homeomerias: em Anaxágoras, 396-8;
em Arquelau, 408 

Homero: visão ingénua do mundo em, 
1, 3-4; sobre a relação da Terra com 
o Tártaro, 3-4, 8 6 ; sobre Okeanos 
como um rio circundante, 4-7, 7 n.; 
Okeanos como origem de todas as 
coisas, 8-9; referências cosmogó- 
nicas na Aiòç àTiárrj, 8-9, 12; Platão 
a respeito de, como precursor da 
ideia heraclítica de fluxo, 9; personi
ficação da Noite, 11-12; e a alma, 94, 
162, 468-9; animismo em, 96 n.; e 
a tradição heraclítica, 169; Xenó
fanes e os deuses homéricos, 173,
175 e n. 1, 177; censurado por 
Heraclito, 194 n. 1; influência poé
tica em Parménides, 253; e a técnica 
poética de Empédocles, 296, 297 n. 2, 
308, 323; Empédocles e a descida ao 
mundo subterrâneo na Odisseia, 331 

Humanismo: a atitude humanista substi
tui a cosmológica, 477 

Hussey, E. L., 112

lâmblico: como fonte para os Pré-so- 
cráticos, X IV ; para o Pitagoristno, 
225; classificação dos acusmata, 242 

lÃtfç: na cosmogonia órfica, 25; na zoo- 
gonia de Anaximandro, 140, 142 

ímpar, vd. Par e ímpar 
Indefinido, o, veja-se Anaximandro irò  

foteiçov)

Hipólito de Roma (cont.) Infinidade: atribuição por Aristóteles de 
qualidade específica aos conceitos de,
108, 111-2; Teofrasto acerca de t ò  

S j is iq o v  como espacialmente infinito, 
109; Aristóteles e os argumentos ato- 
mistas para a, 123; argumentos de 
Zenão, 278-84; e a resposta de 
Anaxágoras, 377-8, 380-2, 387; Me- 
lisso acerca da, 415-16; no Ato- 
mismo, 437-8, 439 n. 2, 441-3 

Inteligência (vótjaiç), e a substância 
básica de Diógenes, 462, 465-70 

Inumeráveis, mundos: em Anaximandro, 
121-6; em Anaxímenes, 153 n ,; em 
Anaxágoras, 398-400; nos Atomis- 
tas, 439 n. 2, 440-3; em Diógenes,
465 primeira n., 471 

íon de Quíos: acerca de Pitágoras e Fere- 
cides, 49, 227; acerca de Pitágoras 
e Orfeu, 230, 231 n. 1; acerca de 
Sócrates e Arquelau, 406 n. 2; 
relacionamento com Xuto, 419 se
gunda n. 1; data, 419 segunda n. 1 

Ireneu, X V I
íris, 179, 400; veja-se também Arco-íris 
Ishtar, 54
Isidoro-o-Gnóstico, acerca do carvalho 

atado e do tecido bordado, 59, 61 n. 2

Jacoby, F., acerca da identificação de 
Ferecides de Siros, 45 n.

Jaeger, W., Theology o f  the Early Greek 
PhUosophers, 2; acerca do título do 
livro de Ferecides, 47 n.; sobre 
Xenófanes, 171 

Jeová, 90; contrastado com Elohim em 
Génesis, 41 n.

Jcrónimo, fonte para a teologia órfica, 19 
e segunda n, 1 

Jerónimo de Rodes, X V I ; acerca dc 
Taies, 82

Jónia: desenvolvimento do pensamento na,
69-70, 71; colonos do continente na,
74 n .; contactos com a Babilónia, 79 

Justiça: e a relação dos contrários com 
tò  ãneiQov, 118-21, 140-1; correc
ção de Heraclito no tocante ao pare
cer de Anaximandro, 200-1; personi
ficada por Heraclito, 209; no põem* 
de Parménides, 254; e na coamolojiín 
dcitc, 269
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Kahn, C. H .: acerca de Tales e da astro
nomia babilónica, 79; sobre o título 
llf.QÍ (púaecuç, 1 0 2  n .; sobre o mapa 
de Anaximandro, 104; sobre a 
òqxv em Anaximandro, 107; sobre 
a substância «intermediária» de Aris
tóteles, 1 1 2 ; acerca de ttóafioq, 
119 n, 1,162 n.; acerca de Anaximan
dro e dos mundos inumeráveis, 1 2 2 ; 
sobre a teoria deste acerca da posição 
da Terra, 134; e sobre a sua astro
nomia, 138; e meteorologia, 139; 
e zoogonia, 143 n.; acerca do livro 
de Heraclito, 191 n. I ;  sobre a 
èxnvQíoaiç, 207 n,; acerca de voeív 
em Parménides, 257 n. 2; acerca da 
cosmogonia pitagórica, 359; sobre a 
cronologia relativa de Anaxágoras e 
Empédocles, 373 n.

Keb, deus-terra na mitologia egípcia, 39 

Kerferd, G. B., sobre a data de Anaxi
menes, 146 n.

Kirk, G. S., Heraclitus, The Cosmic 
Fragments, 102 n. 1, 202 n., 205 n-, 
209 n .; The Nature o f  Greek Myths, 2 ; 
acerca da tabuínha de Kumarbi, 42 n.; 
acerca de t ò  SneiQov, 113; acerca 
dos mundos inumeráveis de Anaxi
mandro, 1 2 1 - 2  

Kirk e Raven, The Presocratic Philoso
phers, 1.» edição (K R ): acerca
do estin de Parménides, 256; sobre 
o fragmento 8  deste, 263, 267 n.; 
sobre Zenão e os Pitagóricos, 291 
n. 1 ; sobre a cosmogonia pitagórica, 
359 n. 2; acerca das fileiras em movi
mento e Zenão, 288 

Koivri, dialecto, 162 n, 
xóo/jloç, 162 e n. 
y.naôalvEi, em Xenófanes, 175 n. 3 
Kranz, W ., 39 n.( 470 
j<v/}eçvãv, 115 n.

Kumarbí, equivalente hitita de Cro
nos, 28, 41 

Kumarbi, tabuinha de: como prova de 
elementos não-gregos na Teogonia,
41-2; na cosmogonia órfica, 28

1,ft minas de ouro: escatologia das, 24-5,28; 
e o Orflsmo, 24-5; e Empédocles, 329

Lâmpsaco, Anaxágoras em, 372-3, 374 
n. 3

Lear, J. D ., 286 
Lee, H. D . P., 288 n.
Lei: em Heraclito, 220; em Empédocles, 

335; no Pitagorismo, 367; em Ar- 
quelau, 409 n. 2; em Demócrito, 457; 
veja-se também Justiça 

Leucipo, 122, 124; vida e data, 425-7 
(cf. 405 , 462 n.); obras, 427-8; 
inventor do Atomismo, 426-7; expli
cação do ocaso dos corpos celestes,
159, 471; dívida para com os Milé- 
sios, 165, 442-3; para com o Espí
rito de Anaxágoras, 428-9, 442; 
para com Melisso, 419, 422, 426, 
431-3, 437-9, 462; resposta a Zenão, 
292, 381, 426-7, 431-3; princípios 
metafísicos, 429-33; os átomos e o 
vazio, 437-40; cosmogonia, 440-4; 
sobre a forma da terra, 443, 471; 
sobre o acaso e a necessidade, 443 n.; 
e o peso dos átomos, 445-6; e o 
seu movimento, 448; sobre a sen
sação, 453; veja-se também Ato- 
mistas (Leucipo e Demócrito) 

Leviatã, análogo a Tiamat, 90 
Lewis, I. M „  239 ij.
Limite: noção de Parménides, 262-4 

(cf. 269); Filolau acerca dos limita
dores, 342-6; conceito no Pita
gorismo, 347-9; desenvolvimento do 
conceito dado por Êurito, 351 ; 
na teoria do par e do impar, 354-5; 
e na lista dos contrários, 355-7; 
e na cosmogonia pitagórica, 357-60; 
na astronomia, 360-2; na dialéctica 
de Melisso, 414-5, 416 n., 416 

Linforth, I. M., a respeito dos Órficos, 16, 
26

Lísis, 234-5
Livros, uso de títulos estandardizados, 

101-2 e n. 1, 296, 413 n. 1; con
teúdos dos rolos de papiro, 1 0 2  n, 2 ; 
preços no séc. IV, em Atenas, 375-6 
e n. 2 (e cf. 341)

Lóbon de Argos, 84, 170 

Aóyoç, em Heraclito, 194, 198, 205 n., 
207-8, 210, 213-4, 218, 221 

Long, A, A „  267 n.
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Lorimer, H. L., acerca da Síria e das 
TQcmai -fjetáoio, 51 nn, 2 e 3 

Lua: observações da, realizadas por Tales, 
80; na cosmologia de Anaximan- 
dro, 135-7; de Anaxiraenes, 157, 
158-9; brilha graças a luz reflectida 
(Parménides, Empédocles, Anaxágo- 
ras), 159 n.; na escatologia pita- 
górica, 242, 246; opinião de Parmé- 
nides, 269-70; e de Empédocles, 315; 
e de Filolau, 361; a harmonia das 
esferas, 363; opinião de Anaxá- 
goras, 401

Lucrécio, e as homeomerias de Anaxá- 
goras, 397

Luz: na cosmologia de Parménides, 266
-73; na lista pitagórica de contrários, 
355-7; veja-se também Dia, Eclipses, 
Fogo, Lua, Sol

Magnetismo: Tales acerca do, 92-5, 97; 
e Empédocles, 325, 472 n.; e Dió- 
genes, 472 n.

Malta, fósseis encontrados em, 182 
Mansfeld, J., 374 n. 4 

Maori, mitologia, semelhanças com a 
grega, 38-9, 41 

Mar: salinidade atribuída à terra, 5; 
como seu suor, segundo Empédocles, 
315; explicação de Diógcnes, 471; 
formação do, na mitologia egípcia, 
89-90; ideia cosmológica da sua 
secagem, 140-1, 471; função do, em 
Xenófanes, 181; a sua transformação 
da terra em mar, 182-4; no cosmos 
heraclítico, 206-7, 208-9; veja-se tam
bém Okeanos, Ponto 

Marco Aurélio, X IV  
Marduk, na Epopeia Babilónica da Cria

ção, 28, 39, 64, 90 
Masdeísmo, e o Zvran Akarana ira

niano, 53 n. 1 
Matemática: supostas descobertas de 

Tales, 82-3; descurada por outros 
Milésios, 94; contributo pitagórico, 
352-5; veja-se também Geometria, 
Música, Pirâmides 

Matéria: o ar como forma básica da 
(Anaxímenes), 146-50; (Diógcnes),
466-70; tooria de Anajtágoruft, 377-

-82, 385-91; o seu dualismo a res
peito do espfrito e da matéria, 384; 
teoria dos Atomistas, 437-9 

Máximo de Tiro, X IV  
Mazdelsmo, vd. Masdeísmo 
Medição, a obra de Tales sobre, 82-3 
Medicina: influência na cosmologia do 

estudo da, 8 8 ; influência na embrio
logia de Parménides, 270-1; teoria 
da saúde de Alcméon, 271; interesse 
de Filolau, 359 n. 1; Empédocles 
como médico, 295; obra médica de 
Diógenes, 461 

Melisso de Samos, 109, 169, 170, 176-7, 
203 n.

data e vida, 411-2, 462 n.; os seus 
sucessos navais, 412; o seu livro, 
412-3

opinião de Aristóteles acerca dele, 
413 n. 2, 415 

dedução, 413-20; desvios das doutri
nas de Parménides, 414, 415, 416, 
419; influência do seu monismo, 416; 
dívida para com Xenófanes, 418; 
influência das suas opiniões sobre o 
movimento e o vazio, 419 

refutação do senso comum, 420-2; 
comparação com Parménides e Ze- 
não, 421

o incorpóreo, 422; possível confusão 
com Zenão, 422-3 nn. 1 e 2 ( c f  280) 

influência sobre os Atomistas, 419, 
421-2, 422, 426, 431-2, 438, 462 n.; 
sobre Filolau, 343 segunda n. 1 

Ménon, X V ; acerca de Filolau, 340 n. 1 ■ 
341, 359 n. 1 

Merkelbach, R., 26
Mesopotâmia, e o desenvolvimento da 

ideia de Okeanos, 5-6 
fiera-, implicando mudança, mais tio 

que uma sucessão, 143 
/HBraxoa/ielaêai, 463 n.

Metaponto, 89 n. 1; morte de PitágoruN. 
233 (cf. 238); milagres de Pitágo- 
ras, 238; culto de Aristeas, 238; r 
de Apoio, 243 n. 1 

Meteoritos: explicação de Diógcnes, 15«, 
471; queda do, em Egoipótamo* 
(467 u.C.), 401, 471; alcgiula pic 
diçflo de Anaxágoru, 373-4, 401
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Meteorologia: Tales e o interesse do 
século sexto pela, 8 8 , 89 n. .2; expli
cação de Anaximandro dos fenó
menos, 138-9; e a escolha de Anaxi
menes do ar como principio mate
rial, 148; sua explicação, 160-1; 
explicação de Xenófanes, 179; fun
ção do mar, em Xenófanes, Í81; 
a teoria da dupla exalação de Aris
tóteles, 209 n.; o interesse de Ana- 
xágoras, 401; Simplícío a respeito do 
livro de Diógenes, 460; influência 
sobre o pensamento de Diógenes, 
465-6; veja-se também Relâmpago, 
Meteoritos, Chuva, Arco-íris, Tro
vão

Metrodoro de Quios, 4 4 4  n. 5 

Milésia, escola, 71; atitude racional para 
com a cosmogonia, 1, 2, 68-70; 
actividades práticas, 69-70; e a teoria 
matemática, 83; contrastada com 
Heraclíto, 192; Pitagóricos e Eleá- 
ticos, 2 2 2 ; cosmogonia contrastada 
com a de Parménides, 271; e com a 
de Empédocles, 311; comparada com 
os filósofos jónios do século quinto, 
369, veja-se também Anaximandro, 
Anaximenes, Tales 

M ileto; características da sua sociedade, 
70; terra natal de Tales, 71, 74; 
de Anaximandro e de Anaximenes, 
71; provavelmente de Arquelau, 405; 
e de Leucipo, 426; contactos com o 
Egipto, 76, 77; e os conhecimentos de 
geografia. 104; recessão do mar reflec
tida nas ideias cosmológicas, 139, 
140; destruição de (494 a.C.), 146 

Mito: e filosofia, 1-2, 68-70; sistemati
zações, 1, 29, 67-8, 69-70; próximo- 
-oriental, semelhanças com o mito 
grego, 1-2, 5-6, 10-11, 27-8, 36 n„ 
38-9, 40-2, 53-4, 55, 64, 67-8, 89-90, 
96-7; maori, e a separação do céu c 
da terra, 38-9, 40-1; como influência 
rumo ao monismo, 464 

Mito da mutilação, vd. Mutilação, mito 
Mitologia maori, vd. Maori, mitologia 
Mitos semiticos, vd. Semíticos, mitos 
Moderate, 224
/« i Iqii , s ig n if ic a d o  em  A n a x a g o ra s , 386

Monismo: material, dos Milésios, 71, 165; 
posição de Heraclito, 196-8; monismo 
parmenidiano, 259, 261; monismo 
eleático vulnerável aos argumentos 
de Zenão, 281, 289-90; mas é pro
vável que Zenão 0  não tenha atacado 
explicitamente, 291 n, 2; argumento 
de Melisso a favor do monismo, 
416; reafirmação de Diógenes acerca 
do monismo material, 463-4

Montanhas Ripeias, vd. Ripeias, Monta
nhas

Morrison, J, S.: acerca de Pitágoras em 
Crotona, 236; sobre a cosmologia de 
Parménides, 270 n.

M ot (limo, lodo), na cosmogonia atri
buída a Sanchuniathon, 37 n.

Mourelatos, A , P. D.: sobre o fr. 1 de 
Parménides, 252 nn. 1 e 2, 266 n,; 
sobre o fr, 8 , 38, 263 n. 2; sobre 
o fr. 8  , 54, 267 n.

Movimento: em Anaximandro, 126-8, 
129; Anaximenes, 147, 149-50, 154; 
causa da ignição (Xenófanes, Ana- 
xágoras), 155; a imobilidade do 
deus de Xenófanes, 175-6; Parmé
nides acerca do Ser imóvel, 261-2, 
e cf. 369; argumentos de Zenão 
contra o, 281-9; argumento de Xuto,
419 segunda n. 1; refutação de Melisso, 
418-9; Anaxágoras acerca do, 384-5; 
em Arquelau, 407-8; teoria dos Ato- 
mistas, 445-7, 447-9

Mudança: em Anaximandro, 114, 115-6,
119-21, 127-8; Anaximenes, 146-52,
154-5, 165; Xenófanes, 18J, 182-4; 
Heraclito, 192, 196-209, 211; Par
ménides, 257-8, 261-4; Empédocles,
300-8; Anaxágoras, 377-8, 388-90; 
Melisso, 417-8, 420-2 (çf. também 
203 n.); Atomislas, 429-32, 449-52: 
Diógenes, 463-4

Mundos inumeráveis, vd. Inumeráveis, 
mundos

Museu, cosmogonia atribuída a, 13-5,
16, 2 1

Música: «descobertas» de Pitágoras, 243-5; 
e a teoria pitagórica do número, 
242-5, 349, 353; Filolau acerca da 
música, 349 n.; e Arquites, 353; e
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a harmonia das esferas, 242-3, 248, 
362-3

Muspellsheim, reino do fogo na cosmo
gonia nórdica, 34 n. 1 

Mutilação, mito da, em Hesiodo, 27-8,
30 n. 2, 34, 40-2, 54; paralelo hitita, 
28, 41-2

Náucratis, e os contactos dos Milésios 
com o Egipto, 76, 102 n, 2 

Navegação: Tales e o uso da Ursa Menor, 
74, 81; o seu guia pelos astros, 84-5 

Ncantcs de Cízico, X V Í 
Necessidade: em Anaximandro, 117-9; 

em Heraclito, 200; em Parménides, 
256 n. 1, 262, 269; em Empédocles, 
330; no Atomismo, 442, 443 n. 

Neoplatónicos, X IV ; como fonte para as 
cosmogonias órlicas, 17-21; para 
Pitágoras, X IV , 224-5 

Nestis (Água), na cosmologia de Empé
docles, 300, 317 

Neugebauer, O., 353 
Neve (e granizo): explicação de Anaxi

menes, 161; na teoria de Anaxá- 
goras acerca dos contrários, 391 e n. 

Nicolau de Damasco, acerca de Diógenes, 
460 n., 461, 464 primeira n, 1 

Niflheím, reino do gelo na cosmogonia 
nórdica, 34 n. 1 

Noite: conceito cosmogónico em Homero, 
9 n,, 15; personificação em H o
mero, 1 1 -2 ; um conceito arcaico, 
segundo Aristóteles, 12, 15; em 
Hesfodo, 12, 13-5, 26-8, 31; nas 
cosmogonias pós-hesíódicas, 13, 14
-15; prioridade da, na cosmogonia 
órfica, 13-5, 17-8, 20-1, 26-8; asso
ciada com ’Arfe na produção do 
Tártaro, 14; gerou Gaia e Úrano, 
17; filha de Fanes, 17; prioridade 
absoluta não um conceito primitivo, 
15: une-se a Érebo, 31; progénie do 
Caos, 31, 36; a morada da Noite 
no Tártaro, 36; possível afinidade 
com o skotos de Álcman, 44; cone
xão com o dia, segundo Heraclito, 
196; em Parménides, 254, 266-73; 
veja-se também Dia

Musica (cont.) Numénio, 224
Número: em Anaximandro, 136-7; no 

pensamento pitagórico, 242-5, 248, 
346-63; em Empédocles, 317; em 
Filolau, 344-6, 361; paradoxos de 
Zenão a respeito da pluralidade, 
278-81; e do completar uma série 
infinita, 281-4; resposta de Ana- 
xágoras, 380-2, 386-7 

Nussbaum, M. C., 344 segunda n. 1

O ’ Brien, D .: sobre o ciclo cósmico de 
Empédocles, 302 n,; sobre as datas 
relativas de Empédocles e Anaxá- 
goras, 373 n.; sobre a teoria de 
Demócrito acerca do peso, 447 pri
meira n. I 

Ofioneu (Ofíon), 59; combate com Cro
nos, 49, 62-4, 65; análogo a Tífon, 
56; relacionado com Stpiç, 63; pro
blema da sua ascendência, 65-6 

Ofiónidas, 64 segunda n. I 

Ogenos: variante de Okeanos, 58 n. 2; 
problema da sua posição no combate 
entre Cronos e Ofioneu, 65-6; veja-se 
também Okeanos 

Okeanos
cerca a terra, fonte de todas as águas,

4-8, 88-9, 90-1, 104; rio circular, 5, 
7; como um amplo mar exterior, 5; 
conceito de, independente da expe
riência, 5; referências homéricas e 
a mitologia não-grega, 5-6, 10-1; 
possível conexão do conceito com 
as cheias do N ilo e a Mesopotâmia,
5-6, 10-1; origem do mundo e possí
vel etimologia, 6  nn. 1 e 2 ; a passa
gem do Sol em redor de, 7; o Sol 
e as estrelas e, em Homero, 7 n,

como fonte e origem de todas as coistis, 
8 -1 1 ; breves indícios de importância 
cosmológica em Homero, 8-9; signi
ficado em Platão e Aristóteles, 9-11, 
testemunho da poesia órfica, 1 0 - 1 ; 
prioridade de, não um conceito pil 
mitívo, 10-11, 15; posição conmn 
gónica arcaica segundo Aristótclc.. 
12; agrupado a Noite, Gaia, Úrnno, 
cm Hesiodo, 12, 31; na cosmoitonl* 
órfle», 10-1, 26-7; na heriôdi», 29-31,
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relação com o Ponto, 31 n, 
proporciona o contacto entre a terra 

e o céu, 31 n. 
tratado como parte integrante da super

fície terrestre, 60 
no combate entre Cronos e Ofioneu, 

62-3, 65-6 
como Ogenos: em Ferecides, 57;

representado no tecido bordado ofe
recido a Ctónia, 57, 60-1; veja-se 
também Ogenos 

Ólbia, e as tabuínhas órficas, 25 
Onanismo, nos mitos da criação, 54-6, 6 6  

Onomácrito, banido de Atenas, 14 n. 3 
Opostos, veja-se Contrários 
Oráculo, veja-se Deifos 
Orfeu: elementos não-órficos atribuídos a, 

nos Argonautica de Apolónio de 
Rodes, 38 n. 2, 64 primeira n. 1; 
como suposto autor, 230, 231 n, 1 

Órficos, 1 ; a poesia como testemunho a 
favor da importância cosmogónica 
de Okeanos, 10-1; prioridade da 
Noite, 13-4; culto e crença, 15-6; 
sociedades de culto e as comunidades 
pitagóricas, 15-6, 230-1; elementos 
derivados da Teogonia, 28; influências 
orientais, 16 n., 28; o ovo na cosmo
gonia, 18-24, 131-2, e veja-se Ovo; 
versões neoplatónicas do Orflsmo, 
17-21; a Noite e Fanes nas Rapsó
dias Órficas, 17-8; data e origem 
das Rapsódias, 18 n. 1; a «teologia 
órfica usual», 18-9; Jerónimo e 
Helânico, 19-20; Atenágoras, 20; 
descobertas recentes, 24-8; escato- 
logia da lâmina de ouro, 25-6; lâ
minas de osso, 25, 216 n. 1 , 218 n. 1; 
papiro de Derveni, 14 n. 1, 21, 25-8; 
conexão de Cronos com Chronos, 53 
n. 1 ; mitologia pitagórica e órfica, 231 

Orígenes, X IV , X V II ; cita Celso, a res
peito de Ferecides, 60 n.

Ortígia, 50, 5í nn. 2 ^ 3  
Ortómcnes, possivelmente pai de Xenó- 

fanes, 167 
ui) nâXkov, o principio, 434, 439 n. 2 
oÜQavot, como enfcms celestes, 116, 125; 

vt/ti ve tuniMin 176-7

Okeanos (cont.) Ovo: produzido a partir da união de 
dois Titãs, 14, 22, 55-6, 6 6 ; men
cionado, possivelmente, na cosmo
gonia atribuída a Sanchuniathon, 36
-7 n.; na teogonia órfica, 19-21,
23-4; em fontes não-órficas, 21-3; 
produzido por tubarões (Plutarco), 
142 n.

Owen, G. E. L . : sobre Parménides, 
fr. 8 , 4, 259 n .; sobre Zenão, 277

jcaÀívzovoç, 198-9 n,, 200 n, 2 
jkiAj'v tq o tio ç , 199 n., 257-8 
naXfiáç, dos átomos, 448-9 
Panateneias, sem conexão com o car

valho alado de Ferecides, 59, 60 n. 
Pânfila, acerca de Tales como astró

nomo, 83 n.
Papa (Terra), no mito maori, 39, 41 

Par e ímpar: conceito pitagórico de, 346
-50, 354-5, 355-7; em Filolau, 344 

Parménides de Eleia, 71, 115 n., 119, 145, 
222

fontes para, X II I ,  XV , 25J 
data e vida, 249-51; antiga ligação 

com o Pitagorismo, 250; influen
ciado por Xenófanes, 250-1 (c/. tam
bém 168, 169-70, 175 n. 1, 176) 

réplica a Hesíodo, 253-4, 265, 266 n., 
268, 270, 273; dívida para com Ana- 
ximandro, 254, 267, 270; possíveis 
ecos de Heraclito, 188, 254 e n.; 
possível influência da tradição mé
dica crotoniata, 270 

O seu poema: conteúdo, estilo, impor
tância, 251; obscuridade quanto à 
conexão entre as suas duas partes, 
251, 273; sumário de todo o poema, 
251

o proémio, 252-4; objectivo epistemo- 
lógico do, 253-4; emprego da forma 
de revelação religiosa, 185, 254 

a Verdade, 255-264; as vias de investi
gação, 255-7; interpretação de estin, 
255-6; e de noein, 257 n. 2; argu
mento contra os existenciais nega
tivos, 256; crítica do pensamento 
mortal, 257-8; «sinais» de verdade, 
259; dedução de Parménides, 259
-64; nilo-criado c imperecível, 259-
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-61; uso do principio da Razão 
Suficiente, 261; sentido do uno e 
contínuo, 261 { cf. 259); imutável, 261
-2 ; obscuridade da noção de limite, 
262-4, 264 n., perfeição, 262-4 

opiniões mortais, 264-73 (cf. 251, 257-8); 
posição da versão de Parménides, 
264-6; luz e noite, 266-73; caracte
rização epistemoiógica da crença 
mortal, 264-8; cosmologia, 265-6, 
268-71; astronomia, 270; embrio
logia, 270-1; teoria do pensamento 
mortal, 271-3 

atitude de Zenão para com Parméni- 
des, 249-50, 281, 289-91; resposta de 
Empédocles, 222, 271, 272, 296, 298, 
299-300, 301-2, 304, 309-10, 311, 
369; ecos em Filofau, 269, 269-70, 
344 e n., 345, 362 n. 2; influência na 
tábua pitagórica dos contrários, 256-7; 
reacção de Anaxágoras, 369, 377-8, 
384, 398; Melisso, em dívida para 
com Parménides, afasta-se dele com 
frequência, 369, 413, 414, 415, 416, 
419, 421, 423; reacção dos Atomis- 
tas, 369, 398, 429-33, 457-8; cosmo
logia e o mito platónico de Er, 270 

Paros, fósseis encontrados em, 182 
Pausânias, e o Da Natureza de Empé

docles, 297, 328 
Pecado original, em Empédocles, 330-1, 

333-7
Peixe: na zoogonia de Anaximandro, 

142, 143; Diógenes, a respeito da 
respiração dos, 475 n.

Pensamento: e o deus de Xenófanes, 174; 
teoria de Heraclito acerca da com
preensão, J93-4; e da sabedoria, 
210-1; e da alma inteligente, 211-4; 
Parménides acerca do pensamento e 
da realidade, 255-7, 259, 264; acerca 
do erro dos mortais, 257-8, 265-6; 
teoria do pensamento dos mortais, 
271-3; Empédocles acerca da com
preensão e dos sentidos, 297-9; a 
sua explicação do pensamento, 325-7; 
Fiiolau acerca da condição neces
sária do pensamento, 344; Anaxá- 
goras acerca do espírito, 382-5, 386;

Parménides (cont.) opinião de Arquelau, 407-8; os 
Atomistas acerca do conhecimento 
legítimo, 435-6; a sua explicação do 
pensamento, 452-3; teoria de D ió
genes acerca da inteligência, 462, 
465-70; a sua explicação do pensa
mento, 473-5, 476 

Pensamento assírio, vd. Assírio, pensa
mento

Pensamento pré-socrático, vd. Pré-socrá- 
tico, pensamento 

nsvré/tvxoç, rejeitado como título do 
livro de Ferecides, 47 n.

Péricles, e Anaxágoras, 371-4, 412; ven
cido no mar por Melisso, 411-2 

negiéxo), empregado a propósito do ar, 
115 e n., 116, 162 

ncoinálaçiç, dos átomos, 448-9 
Perséfone: no papiro de Derveni, 27;

nas lâminas de ouro, 329 
Peso, conceito de, e o Atomismo, 445-7 

Philip, J. A . : acerca de Fiiolau e da versão 
aristotélica do Pitagorismo, 342; 
sobre a matemática pitagórica, 353; 
sobre a cosmogonia pitagórica, 359 

tp&oQá, dúvidas sobre a sua legitimidade 
em Anaximandro, 118 

qiiÀóinorpoç, em Heraclito, aludindo, talvez, 
a Pitágoras, 227 

t/if.oiáç, na cosmogonia de Anaximandro» 
133 primeira n. 1, 143 

(pmjv. em Xenófanes, 175 n. 3 
&i>mx(7>v ôóÇai veja-se Teofrasto 
(pvaiç, emprego convencional em títulos 

de livros, 101, 102 n. 1, 171, 190, 
296, 412-3, 413 n. 1 

níXrjmç, aplicado à condensação do 
ar, 148, 153 

Píndaro: acerca de Chronos como návrwv 
narrjfl, 53 n, 1; e a escatologia dc 
Pitágoras, 246-8; e a de Empédocles, 
333

Pirâmides, medidas por Tales, 80, 82 
Pitágoras, 167, 168, 170, 224, 225, 294 

fontes para: Porfírio e lâmblíco, XIV, 
225; Hipólito, X V II; Diógenes Laír- 
cio, 225; Aristóxcno, 225, 232-5; 
Dicearco, 225, 235-6, 248; Timeu, 
225, 235-7; Aristóteles, 224-5, 237-9, 
239-41, 245-6; testemunho do sím io
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quinto, 225-31; problema geral das 
fontes, 223-5 

e os pensadores jónios, 7 ]; possível 
influência de Anaximandro, 136 (cf. 
100 n., 359) 

o seu uso de xóa/ioç, 162 n. 
reputação duvidosa de sábio, 226-8; 

censurado por Heradito, 187-8, 194 
n. 1, 226-8; admirado por Empé- 
docles, 228 

ensinamentos acerca da reencarnação, 
228-30, 240, 247-8, e cf. 305-6, 330-7, 
364-5; ridicularizado por Xenófanes,
186, 228-9; conceito de Y°7Â 229; 
Dia do Juízo Final, 230, 240, 245-8 

ligação com os cultos órficos e obras,
16, 25, 230-1 

biografia, segundo Aristóxeno, 232-5; 
actividades políticas em Crotona, 
234-7; a formação de hetaireiai, 237; 
ascensão e queda das comunidades 
pitagóricas no Sul da Itália, 233-5. 
237, 238-9; amizade pítagórica, 237 

histórias de milagres, 237-9; questão 
do xamanismo, 238, 239 n. (cf, 253) 

acusmata, 239-46; como catecismo e 
prática, 239; como symbola, 239; 
regras de abstinência, 231, 239-41, 
335-6; outras proibições, 230-1, 241; 
três categorias de acusmata, 242-3; 
sobre o Oráculo de Delfos, 242, 
243 n. 1 (cf. também 238); sobre 
o número e harmonia, 242-5; a te- 
tractys, 242, 243 n. 2; razões har
mónicas, 243-5; acusmatici e mathe- 
matici, 244-5; o destino da alma, 
245-8; escatologia mítica, 246-8; tes
temunho de Píndaro, 246-8 

conclusão: Pitágoras como sábio, não 
um cientista, 248 (cf. 222, 244-5); 
silêncio pitagórico, 248 (c f  230-1, 
237)

Pitagorismo, nas fontes do século quinto 
a.C., problema geral, 223-5, 339, 
348 segunda n. I ;  utilização por 
parte de Aristóteles dos fragmentos 
dc Filolau, 341, 345-6, 348-9, 358-9, 
360-1; Aristóxeno acerca da ética 
piliLIlòrica, 367

Pitágoras (cont.) comunidades, 224, 232-5, 236-7, 238-9 
328-9, 340; as suas regras de vida e 
a doutrina, 230-1, 239-46, 248 

contributo de Filolau para o Pita
gorismo, 345-6, 348-9 

a principal versão de Aristóteles, 346
-50; a sua imprecisão acerca da anti
guidade e autoria das doutrinas do, 
348-9; a sua natureza simbólica, 349-50 

principal crítica de Aristóteles, 350-1, 
identificação dos números e das 
coisas, 351; Êurito e as suas pedri- 
nhas, 351

matemática e filosofia, 352-5; os Pita- 
góricos deram um contributo subs
tancial para o desenvolvimento da 
matemática, 353; mas não foram 
os seus criadores, 353-4; nem por 
ela foram motivados para a filo
sofia. 353-4; gnómones e a teoria 
do ímpar e do par, 354-5 

tábua dos contrários, 355-6; possível 
conexão com Alcméon de Crotona. 
357; e com a cosmologia de Par- 
ménides, 357 

cosmogonia, 357-60; e a respiração, 
358-9; e a embriologia, 359 e n. 1; 
teoria de Filolau, 358-9; questão da 
sua antiguidade, 359; desenvolvi
mentos platonizantes, 359 n. 2; 
méritos da teoria, 360 

astronomia, 360-3; sistema planetário, 
360-2; teoria da anti-terra, 361-2; 
sua motivação e afinidades, 361, 362 
e n n .;a  harmonia das esferas, 362-3 

a alma, 363-5; teorias acerca da sua 
natureza, 363-4; Alcméon acerca da 
imortalidade da, 364-5 

ética, 366-7
sumário e avaliação do seu desenvol

vimento sistemático das ideias de 
Pitágoras, 368 

Placita: derivados de Teofrasto, X V I;
de Écio, X V I1 

Planetas; na cosmologia de Anaximan
dro, 137; em Anaximenes, 157-8; 
em Filolau, 360-2 

Plantas; e a doutrina da reencarnação em 
Empedocles, 333, 335; em Ana- 
xágoras, 402
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Sangue, e as opiniões de Empédocies sobre 
a consciência, 316, 325-6; os seus 
produtos, em Diógenes, 476 

Santelmo, vd. Fogo-de-santelmo 

Sardes, 71, 79, 96; tomada de (546/5 a.C.),
X V II, 73 n., 145, 146 n.; (498 a.C.), 
146 n.

Schofield, M., An Essay on Ânaxagoras, 
ix, 381 n., 388 n „ 392 n. 4 

Sedley, D. N., sobre o conceito atomista 
de vazio, 440 n. 3 

Semelhante, princípio do: na teoria do 
pensamento dos mortais de Parmé- 
nides, 272; em Empédocies, 322-3, 
325-6, 328-9; em Anaxágoras, 392-3, 
395-6; mas negado na sua teoria da 
percepção sensorial, 403-4; no Ato- 
mismo, 441-2, 443 n., 450-1; em 
Diógenes, 473-4 

Sémen, e os primitivos mitos cosmo- 
gónicos, 53-6, 67; na fisiologia estóica, 
54; Aristóteles acerca do, 92; D ió
genes acerca do, 468, 476 

Semíticos, mitos, e o paralelo com os 
gregos, 38-9 e n., 64, 89-90 

Senso comum: a observação em Anaxi- 
mandro, 137; na filosofia antes de 
Parménides, 202; o qual o ataca 
(como «opinião mortal»), 251, 252-4,
257-8; como faz Zenão, 289, 290-1; 
e Melisso, 420-2 

Sentidos, e sensaçãc: Heraelito acerca 
da correcta interpretação dos, 194 
n. 2 ; descrédito dos, por parte de 
Parménides, 258; Teofrasto acerca 
da sua teoria na cosmologia, 272; 
272; defesa dos, por Empédocies, 
297-8; a sua teoria da percepção 
sensorial, 324-6; e de Anaxágoras,
403-4; ataque de Melisso contra a 
sua validade, 420-2; resposta de 
Leucipo a este ataque, 431-2; na 
epistemologia de Demócrito, 433-6; 
teoria da sensação dos Atomistas, 
452-3; Diógenes acerca do pra?er e 
da dor, 473-4 

Sete Sábios, vd. Sábios 
Seth, equiparado a Tifeu/Tifon, 64 
Setianos, seita gnóstlca, 61 n. 2

Sexo, diferenciação do : na embriologia de 
Parménides, 270-1; na teoria da 
evolução de Empédocies, 317-20; 
e a numerologia pitagórica, 349, 354 

Sexto Empírico, 30 n. 1, 170, 252 n. 2, 
298 n. 2; como fonte para o estudo 
do pensamento pré-socrático, X II I ;  
acerca de Ferecides, 56 n.; acerca 
de Heraelito, 214 e nn.; acerca de 
Parménides, 251, 253; acerca de 
Anaxágoras, 404; acerca de Demó
crito, 435

Shu (deus do ar), na mitologia egípcia, 39 

Sider, D., sobre a cronologia de Anaxá
goras, 374 n. 4 

E ÍU o i, 170
Simplício, como fonte para o estudo 

do pensamento pré-socrático, X III, 
X IV , X V  

acerca de Tales, 92 n. 
acerca de Anaximandro, 127 n., 130; 

a sua versão da exposição de Teo
frasto acerca de rò ãnetQov, 105-8, 
e a atribuição aristotélica de uma 
substância intermediária, 1 1 1 -2 ; acer
ca dos motivos da escolha de uma 
substância primária, 112-4; e o 
fragmento subsistente, 117; e a 
aplicação dos mundos de tipo ato
mista, 124-5; acerca da separação 
dos contrários, 129-30 

acerca de Anaximenes, 147, 153 n. 
acerca de Xenófanes, 170 
acerca de Heraelito, 205 n. 
acerca de Parménides, 250, 252 nn. 

e 3, 257 n. 2, 259 n., 263 n. 2, 267 n,; 
e a conservação do seu poema, 231 

acerca de Zenão, 280, 291 n. 2 
acerca de Empédocies, 300 n., 309, 

312-3
a sua conservação dos fragmentos dr 

Anaxágoras, 375, 377, 389; acerai 
das homeomerias, 396; e a quosiAo 
dos mundos inumeráveis, 399-400 

a sua conservação dos fragmentos <li 
Melisso, 413; acerca do titulo Uti 
livro de Melisso, 412-3; a sua purd 
frase, 413 e segundo n. I, 416 n ., 
acerca do fr, 7, 419 n,; uccrcn do 
Incorpóreo (IV. 9), 422 «  ti, I, 42,1 n.
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acerca de Xuto, 419 segunda n. 1 
acerca dos Atomistas, 432 n. 4, 439 n, 1,

444 n. 3, 446 
a sua conservação e informação acerca 

da ordenação dos fragmentos de 
Diógenes, 460, 463, 465, 468; questão 
do número das obras de Diógenes, 
460-1; acerca da interpretação de 
Diógenes, 460 n., 462, 464 primeira 
n., 1, 465, 468 n.

Siracusa, 168; relação improvável com 
a Síria, 51 n. 2; fósseis encontrados 
em, 182

Síria, na referência de Homero às rgonai 
t)eUoio, 50-1

S iros, o m arcador de solstícios em, 50-1, 
80-1

ffjaódijQa, nome possível de uma emi
nência natural do terreno, 99, 103 
e n.

Snell, B., 93 n. 2, 196 segunda n. 1
Sócion de Alexandria, 426; iniciador das 

Aiaôoxaí XVJ, 101 n. 2; a dívida 
de Apolodoro de Alexandria para 
com, X V I-V II; acerca de Heraclito,
188 n.; acerca de Parménides, 250; 
acerca de Anaxágoras, 372

Sócrates, 221, 290, 340, 373, 376 n„ 
394 n-, 466, 477; e Parménides, 249
-50; discípulo de Arquelau, 405; 
e a ética de Demócrito, 456

Sofistas, IX ; Arquelau e as opiniões dos 
Sofistas acerca do bem e do mal, 
409 n. 2; o  emprego de títulos de 
livros, 413 primeira n. 1; Demócrito 
como autor do período sofístico, 
427-8; a cosmologia abre caminho 
para o estudo do homem, 477

Sol
voga em redor de Okeanos numa 

taça dourada, 7, 159, 209; como 
uma íaça, 7, 209; ergue-se de Okea
nos, 7; navega através do céu, 7, 89 ; 
acuttma pitagórico, 242, 246 

observação solar: de Tales, 73, 78-82; 
babilónica, 79-80; marcador dos sols
tícios, 49-51, 80; estabelecimento do 
cicio ilos solstícios, 79-82; descoberta 
dit obliquidude da ccllptica, 80-1,

Simplício (cont.) 102, 103 n.; relação entre o diâmetro 
e a órbita celeste, 81 n .; arcaica, 85; 
de Anaximandro, 99-100, 102-3 

na cosmologia: Anaximandro, 133, 
135-8, 139-40, 142; Anaxímenes, 157,
157-60; Xenófanes, 177-80; Hera
clito, 208-9 (f f . 7); Parménides, 
268-9; Empédocles, 315-6; Filolau, 
360-2; Anaxágoras, 401-2 (e f  155); 
Atomistas, 443, 444 nn. 5 e 6 ; D ió
genes, 471 

veja-se também Astronomia

Sólon: acerca da xqóvov óíxij, 53 n. 1,
120-1; visita a Sardes, 80 n. I; 
possível antecipação de Xenófanes,
176 n.; sobre a sabedoria, 210 n.; 
sobre a responsabilidade pessoal, 
220

onÉQua, significado em Anaxágoras, 386
-7

arecpávai, na astronomia de Parménides, 
268-70

Stokes, M. C.: acerca de Anaxágoras, 
392 n, 1; acerca dos Atomistas, 
427 n., 432 n. 3, 439 n, 1

Sucessões, autores de: como fontes do 
pensamento pré-socrático, XVI, 101 
n, 2; sobre a data de Anaxímenes, 
145

avXXáyiieç, 196-7 n,

Symbola (ov/upoA/j.), 239, 241

Tales de Miieto, XV , 2, 9, 46, 71, 108, 
167, 180, 183, 205 

Hipólito como fonte para, XV II 
vida e actividades práticas, 73-83;

data, 73, 100; nacionalidade, 73-4; 
obra de astronomia e navegação, 73, 

74, 78-82, 84-5; como homem de 
estado e engenheiro, 74-6; como 
tipo de homem prático, 75-6; como 
geómetra, 76, 82-3, 96; visita ao 
Egipto, 76-8, 82, 83 n.; acerca das 
cheias do Nilo, 77; anedotas acerca 
de, 77-80, 81, 83 n.; medição das 
pirâmides, 80, 82; descobertas mate
máticas, 82-3 

obras, 83-5, 102 n. I, 190 
cosmologia, 86-96; influências e seme

lhanças orientais, 2, 5, 87, 89, 89-90,
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Tales (com .,I

96; a água como princípio de todas 
sa coisas, 86-92, 96-7, 124; a terra 
flutua na água, 8 6 -8 , 134 (cf. 5); 
teoria dos tremores de terra, 91 n.; 
origem da importância atribuída à 
água, 88-90; a terra origina-se a 
partir da água, 91-2; resumo das suas 
opiniões acerca da água, 92; a água 
como âneiQOV, 92 n., 109-10; vida 
no aparentemente inanimado, 93-6, 
127, 149; a alma como motor, 93-4; 
«todas as coisas, cheias de deuses», 
94

resumo da sua obra e pensamento, 
96-7; «hilozoísmo», 96; como pri
meiro filósofo, 97, 100 

influência em Anaxímenes, 165; e no 
conceito de deus de Xenófanes, 177 

Tannery, P.; acerca do eclipse de Tales, 
73 n.; sobre o movimento em Ana
ximandro, 128 

rd£tç, 1 2 0

Tártaro, 11; a sua relação com a terra 
e o céu, 3-4, 180; com o Hades e 
o Brebo, 3-4; referências homéricas 
ao, 9 n.; na cosmogonia hesiódica, 
12; associado à Noite nas cosmo- 
gonias hesiódica e órfica, 14, 22-3, 
30, 35-6; produzido pela Noite e 
’Atjg (Epiménides), Í4 ; a Noite rodeia 
a «garganta» do, 15; referência 
de Aristófanes, 21-2; versão de 
Ferecides, 60-1, 61 n. 1, 62-3; a 
descrição de Hesíodo relacionada 
com o carvalho alado de Ferecides,
60

Taylor, A , E., acerca do julgamento de 
Anaxágoras, 373 

Tekmor, em Álcman, 43-5 
Teleologia, de Diógenes, 462, 465 
Temístio, 127 n.
Temistocles, conexões com Anaxágoras e 

Melisso, 411-2 
Tempo: como conceito cosmogónico, 

16 n., 52-3, e veja-se Chronos; «decre
to do Tempo» em Anaximandro,
53 n., 120-1; doutrina pitagórica da 
recorrência cíclica, 248 ( c f  330); 
opiniflo de Parménidcs, 261 n., 261;

nos argumentos de Zenão, 284-9; 
conceito de Empédocles acerca da 
recorrência perpétua, 300-2; e do 
cumprimento do tempo, 309; na 
cosmogonia pitagórica, 358, 360 

Teodoreto, X V I, X V II 

Teofrasto
as suas 0 vm »ã v  ôó(cu como fonte 

para o conhecimento do pensamento 
pré-socrático, XV-VI, X V III ;  a sua 
dívida para com Aristóteles, XV I- 
-V III; o seu lugar na tradição doxo- 
gráfica, X V I-V III 

acerca de Tales, 84, 8 8  n.( 89 nn. 1 e 2, 
91, 92 n., 94 n. 

acerca de Anaximandro: data, 100; 
versões da sua explicação da substân
cia originadora, 105-7; acerca de 
âgxti e SneiQov, 107-8; e o fragmento 
subsistente, 117-9, 121; questão da 
pluralidade dos mundos, 121-3; atri
buição do argumento atomista, 123; 
atribuição de mundos de tipo ato
mista, 123-6, 127-8, 129, 154 n., 
443; acerca do movimento eterno,
127, 128; acerca da separação dos 
contrários, 129-30; o Indefinido com
parado à mistura de Anaxágoras, 
131 n. 2; formação do cosmos, 131-3; 
meteorologia, 139; a secagem do 
mar, 140

acerca de Anaxímenes: data, 145; 
livro, 146; a obra perdida acerca 
de, 147; cosmologia, 147-55; atri
buição de mundos inumeráveis, 153 n. 

acerca de Xenófanes, 171; como mes
tre de Parménides, 169; acerca do 
seu deus único, 171 n., 177; acerca 
das suas opiniões a respeito do 
Sol, 178-9; acerca das suas relações 
com Anaximandro, 250 n. 

acerca de Heraclito: a sua jieXayxoUa, 
189; e a interpretação de Aristóteles, 
191; acerca da «via ascendente c 
descendente», 196 primeira n. i ; 
a imagem do comércio, 207 n.; 0 1  

corpos celestes, 208-9; exalações 
209 n.

acerco do Purmónidcs, como discí
pulo dc XenófnnoN, 249-30 (cf, 169)
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acerca de Empédocles e das suas afilia
ções filosóficas, 294; identificação 
das quatro raízes, 300; acerca da 
sua teoria a respeito da percepção 
sensorial, 324-5; e do pensamento, 
326

acerca da teoria da matéria de Ana
xágoras, 385 n., 393 n, 1 

acerca de Arquelau e da sua adaptação 
de Anaxágoras, 407-8; a sua obra 
perdida acerca de, 408 n. 1 

acerca dos Atomistas, 427, 428 , 438; 
a teoria destes respeitante ao peso, 
446; a explicação dada por estes 
acerca da sensação, 453 

acerca da data de Diógenes, 459; teoria 
da diagnose, 461; o seu eclectismo, 
462; a sua opinião acerca da subs
tância básica, 462, 464 primeira n. 1; 
e o vazio e os mundos inumeráveis, 
464-5 n.; fisiologia, 473-4 

Teopompo, acerca de Ferecides de Siros, 
47

Terão de Agrigento, 246 

Teriomorfismo, origem do, na Grécia, 
16-7 n. (cf. 229)

Terra
relação com o céu e o Tártaro, 3-4; 

solidamente enraizada, 9, 60; cer
cada por Okeanos, 4-7; raízes da, 
em Hesíodo, 15, 

separação do céu: implica o advento 
do Dia e da Noite, 12-3; a separa
ção na cosmogonia hesiódica, 33-7; 
na literatura grega, 37-8; em fontes 
não-gregas, 38-9; importância das 
ideias cosmogónicas próximo-orien- 
tais no tocante à, 5, 41-2, 89-90 

impregnada: pela chuva, 34 n. 2, 402;
pelo falo decepado do deus, 28, 40-1 

representada pelo carvalho alado em 
Ferecides, 60 

Tales: flutua na água, 86-90, 134;
tem origem a partir da água, 91-2 

Anaximandro: que gira livremente, 
80-1, 128 135; cilíndrica, 133, 133-4; 
formação da, 131-3; a secar, 140-!, 
183

Teofrasto (cont.) Anaxímenes: a sua forma espalmada 
como causa da estabilidade, 155 n.,
155-6, 157-8; inclinada, 159-60, 444 
n. 4, e cf. 471 

Xenófanes: tem raizes, 180 (cf. 87); 
transforma-se de novo em mar, 
182-4, 207 

relação com o mar e o fogo no cosmos 
heraclitico, 205-8 

na cosmologia pitagórica, 361-2; e a 
anti-terra, 349, 361-2 

como uma das quatro raízes de Empé
docles, 299-300; o seu lugar na 
cosmologia, 312, 314, 316 

Anaxágoras, opinião de, 401-2, 471 
(cf. 155 n.); corpos celestes arremes
sados da, 402 

na cosmogonia de Arquelau, 408 
os Atomistas: espalmada, semelhante a 

uma pandeireta, inclinada, 443, 444 
n. 4, 471; sua composição, 451 n. 

Diógenes: um disco inclinado, 471 
Veja-se também Gaia 

Terramotos, explicação dos: segundo 
Tales, 89 n. 2, 91 n.; segundo Anaxí
menes, 161; segundo os Pitagóricos, 
245

Tétis (Tethys) posição cosmogónica de,
8 , 9-11, 63; Aristóteles acerca de, 9 

Tétis (Thetis), em Álcman, 43-5 

Tetráctis da Década, 242, 243 n. 2 

Theiler, W ., sobre as obras de Diógenes, 
460

Thesleff, H., 225 n. 2 

êv/ióç e ffvyri, distinção em Homero, 162, 
468

Tiamat, na Epopeia Babilónica da Cria
ção, 6  n. 1, 39, 64, 6 8 , 89-90 

Tifeu (Tífon), 53 n. 2, 6 6 ; combate com 
Zeus, 49, 63-4; produzido a partir 
de um ovo, 55-6; com cabeça de 
serpente, 63; une-se a Equidna, 64 
n. 2 e segunda n. 1 ; equiparado ao 
egípcio Seth, 64 

Ti meu: acerca de Xenófanes, 168; como 
fonte para o Pitagorismo, 225, 236; 
acerca de Empédocles, 295 

Tímon de Fiiunte e Xenófanes, 170, 175 
n. 1; acerca de Heraclilo, 189
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Titãs: referências de Homero aos, 9 n.; 
ascendência dos, 1 0 , 2 2 ; submissão 
dos, 14, 32-3; lista dos, em Hesíodo, 
29-30; etimologia neoplatónica de 
Tiráv, 22 n.

Tradição doxográfica, vd. Doxográfica, 
tradição

Transmigração: ridicularizada por Xenó- 
fanes, 186, 229; Heródoto acerca 
da, 229; doutrina de Pitágoras, 228-9, 
247-8; doutrina de Alcméon, 364-5; 
em Empédocles, 306, 330-7

Trasilo, e Demócrito, 429, 455
Tremores de terra, vd. Terramotos
Trovão: explicação de Anaximandro, 139; 

e de Anaximenes, 161; máxima 
pitagórica, 246; veja-se também Me
teorologia

Tubarões, e a zoogonia de Anaximandro, 
142 n.

Túrios, fundação de, X V II, 293-4

Ugarit, 37 n., 64
Ullikummi, Cântico de, 39, 42 n.

LJpelluri, no «Cântico de Ullikummi», 39
únÓTiXEQOç, 59
Úrano: agrupado com a Noite, Okeanos, 

Gaia, em Hesíodo, 12; um conceito 
cosmogónico arcaico, segundo Aris
tóteles, 12; progénie da Noite, 14 
n. 2; sucessor de Fanes nas Rapsó
dias Órficas, 14 n. 1, 17; na cosmo
gonia hesiódica, 29-39; fertilizador 
da terra, 34 n. 2, 403 n. 1; no mito 
da mutilação hesiódico, 40-1, 54; 
como deus-céu, auxiliar do deus- 
-tempestade em Hesíodo, 41; pro
duzido pela Noite nas Rapsódias 
Órficas, 17, 21; Atenágoras acerca 
da produção a partir de um ovo, 2 0 - 1

Varrão, utilizou os Vetusta Placita, X V II

Vazio: na cosmogonia pitagórica, 358-9; 
distinto do ar, e existência negada, 
por Anaxágoras e Empédocles, 379,
420 n. 2, 432 n. 2; existência do 
vazio negada por Melisso, 419; e 
por ele concebido como pré-con- 
dição do movimento, 419; teoria 
dos Alomistns, 429-33. 437-40; c a

explicação da formação dos mundos, 
440-3; e a teoria do peso, 445-7; 
e do movimento, 447-8; e da for
mação dos corpos, 449-50; opinião 
de Diógenes, 465 primeira n,, 471 

Vento: produzido a partir do sémen de 
Cbronos, 53, 56 n .; como causa das 
cheias do Nilo, 77; causa do movi
mento dos corpos celestes, do trovão 
(Anaximandro, Anaximenes), 138, 
139, 157-8; explicação de Xenó- 
fanes, 181

Verdenius, W. J., sobre as opiniões de 
Heraclito acerca da alma, 216 n. 2 

Vernant, J. P., acerca de Álcman, 43 

Vetusta Placita, como fonte de resumos 
doxográficos, X V II 

Vlastos, G., 2J0 n.; interpretação de 
xáoç, 36 n.; acerca dos contrários 
em Anaximandro, 119 n. 2; acerca 
do Indefinido como uma mistura, 
131 n. 2; sobre o processo cosmo
gónico em Anaximandro, 132; acerca 
da «via ascendente e descendente» 
de Heraclito, 196 n.; acerca de 
jiaAívTQonoç, 199 n .; acerca do 
fluxo heraclítico, 203; interpretação 
de Heraclito, fr. 30, 205 n.; sobre as 
opiniões de Heraclito acerca da 
alma, 212; acerca de Anaxágoras, 
386; acerca de Demócrito, 429 pri
meira n. 1; acerca de Anaxágoras c 
Demócrito, 444 n, 6  

deVogel, C, J., acerca de Fiiolau e dos 
Pitagóricos, 342 

Vórtice: Aristóteles acerca do, em Anaxi
mandro e Anaximenes, 128, 130.
132, 135, 155 n.; em Demócrito, 132; 
em Empédocles, 310-3; a separaçflo 
a partir do vórtice, em Anaxágoras, 
133 n. 2, 384-5, 392-3, 408, 470; 
na teoria dos Atomistas, 440-4, 44<>, 
450-1; em Diógenes, 470-1

Walzer, R., 210 n.; (tr.) Galeno. On 
Medicai Experience, 461 

Wasserstein, A ., acerca da mediçíio babi
lónica da eclfpticn, 81 n, 

w «b lt«r , T. H. L., 61
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West, M. L., 6  nn. 2 e 3; sobre as tabui- 
nhas de osso provenientes de Olbia, 
25; acerca de Álcman, 43 

Wiggins, D., acerca do fluxo heraclítico,
208 n.

Wilamowitz, U. von, 45 n., 52; acerca 
do Tempo como deus cosrnogó- 
nico, 53 n. 1; sobre a relação entre 
os dois poemas de Empédocles, 
329

Wright, M , R., 307 n., 314 n „  322 n.; 
acerca da atribuição dos fragmentos 
aos dois poemas de Empédocles, 
296; acerca da sua relativa extensão,
297 n. I ;  atribuição a Empédocles 
de uma dupla cosmogonia, 302 n. 

Xamanismo, 239 e n., 253 

Xenócrates, 432 n. 1; as suas tendências 
pitagorizantes, 224; acerca da suposta 
descoberta das razões harmónicas por 
Pitágoras, 243 

Xenófanes de Cólofon, 102 n. 1, 124, 
155, 165, 200 n. 1, 206, 214 n. 1 

Hipólito como fonte para, X V II 
relação com outros pensadores: refe

rências a, e em, outros, 167, 168; 
o seu lugar entre os Jónios, 71, 170; 
acerca de Tales como astrónomo, 79, 
82 n.; o seu «hilozoísmo» com
parado com o de Tales, 96; como 
mestre de Parménides, 168, 169, 
250-1; censurado por Heraclito, 172,
187, J8 8  n „ 194 n. 1, 226; a trans
migração ridicularizada, 186, 229, 
influência na epistemologia, 183-6, 
251, 345; acerca de Heraclito, 172,
178-9, 185, 197, 200 n. 1, 206, 207, 
214 n. 1; acerca de Parménides, 
250-1 (cf. 169, 176); acerca de Em
pédocles, 309 (cf. 327); acerca de 
Melisso, 418 

data e vida, 167-70, 188 n.; poemas, 
167, 170-1; ligação com Eleia, 168, 
169-70

os seus estudos sobre física, 171, 172 
a sua importância e influência no pen

samento religioso, 171-2, 174-5 
a sua teologia, 172-7; a teologia o seu 

principal interesse, 171-2; ataca a 
rcligiflo convencional, 172-4, e cf.

153; reacção contra a ideia homé
rica das propriedades divinas, 174-7, 
185; a divindade única, não-antro- 
pomórfica, 174-6; o seu deus e o 
Ser de Parménides, 175 n. 1, 176-7 
(cf. 169-70); elementos corpóreos e 
não-corpóreos, 174-5, 176-7; erra
damente identificado com o mundo 
inteiro, 176-7; possível influência de 
Sólon, 176 n. 

ideias sobre física, 177-84; os corpos 
celestes como concentrações de fogo, 
178; as suas ideias relacionadas com 
as de Heraclito, 178; fenómenos me
teorológicos, 179-80; elementos teo
lógicos nas investigações de natureza 
física, 179; pluralidade de sóis e 
luas, 179-80; explicação dos eclipses,
179-80; as raízes da terra, 180-1 
(cf. 3-4, 87-8, 109-10); a terra trans

forma-se de novo em mar, os fósseis 
como prova desse facto, 182-4 (cf. 
140 n.)

sobre as limitações do conhecimento 
humano, 184-6

Xerxes, rei da Pérsia, 372; e Demócrito, 
429 n.

Xuto, acerca do movimento, 419 segun
da n. 1

Yggdrasil, árvore-mundo escandinava, 61 
n. 1

Zás: na cosmogonia de Ferecides, 46, 52, 
54; conexão etimológica com Zeus, 
52; casamento com Ctónia e apre
sentação do tecido bordado, 53 n. 2, 
59, 65; como criador cosmogónico,
54 n, 56-9; procria como Eros, 58-9; 
o carvalho alado e o tecido, 59-61; 
depõe Cronos-Chronos, 64; conexão 
com Zeus, 52-3, 63-4

Zeller, E., J54, 381, 408 n. 2; acerca do 
carvalho alado de Ferecides, 60; 
acerca dos mundos plurais de Ana- 
ximandro, 1 2 2 ; acerca da acção do 
vórtice na cosmogonia, 155 n.; 
acerca de Arquelau como filósofo da 
ética, 409 n. 2
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Zenão de Cicio, 192; a sua interpretação 
de %áoç, 32 

Zenão de Eleia, 109, 374, 413, 422 e 
segunda n. 1, 423 n, 2, 426, 427 

data e vida, 249-50, 275, 381 n,; ale
gada visita a Atenas, 250; ligação 
com Parménides, 250 

livro, 275-7; sua forma e plano, 276-7; 
paradoxo da semente de milhete, 
277; e do lugar, 277 

antinomias subsistentes contra a plura
lidade, 278-81; questão das condi
ções da descontinuidade, 278; pro
blemas das séries infinitas, 280-1; 
os argumentos enfraquecem a Ver
dade de Parménides, 281 (c/ 289-90, 
291 n. 2)

paradoxos do movimento, 276-7, 281
-9; questão da sua forma original, 
277; as suas assunções acerca da 
estrutura do espaço e do tempo, 
277, 285-6, 288-9; a sua notorie
dade, 281; o estádio, 282-4; solu
ção de Aristóteles, 282-3; proble
mas em completar uma série infinita 
de actos, 284; o paradoxo de Aqui
les, 277, 284; a flecha, 285-6; cri
tica de Aristóteles, 286; problemas 
para a filosofia do tempo, 286; as 
fileiras em movimento, 286-9; difi
culdades de interpretação, 288 n., 
288-9; problemas para a concepção 
do movimento, 288-9; comparação 
com a flecha, 289: objecção de Aris
tóteles, 288-9

objectivos de Zenão, 289-91; ataca o 
senso comum, 290; não os Pita- 
góricos, 291 n. 1; nem o Monismo, 
291 n. 1; como dialectólogo, 290 

a sua influência, 292; reacção de Ana- 
xágoras, 380-2, 386-7; e dos Ato- 
mistas, 431-2 

Zeus: enganado por Hera, 8 , 12; o seu 
quinhão na divisão do cosmos, 9 n., 
64; submete os Titãs, 14-5, 32-3, 54; 
na teogonia órfica, 26-8; comparado 
ao deus-tempestade hitita, 41-2; com
bate com Tifeu, 49, 63; conexão com 
Zás, 52, 63; caluniado por Ge, 55; 
o seu santuário em Dodona, 61; 
a sua infância em Creta, 63; em 
Heraclito, 210-1; na cosmologia de 
Empédocles, 300; nas Purificações de 
Empédocles,

Zodíaco, descoberta da obliquidade do, 
79, 80, 102 n. 3, 103 a.

Zoogonia: de Anaximandro, 142-3; gera
ção espontânea, 142; de Empédocles, 
316-20; de Arquelau, 408 

Zoroastres: identificado com Ham, 61 n, 2;
visitado por Pitágoras, 61 n. 2 

Zoroastrismo: conexão de Ferecides com 
o, 49, 61 n. 2; literatura do, 61 n. 2 

Zuntz, G., 228 n., 297 n. 1, 335 n. 1; 
sobre o Pitagorísmo e as Lâminas 
de Ouro, 25; acerca dos dáimones 
de Empédocles, 331 

Zvrait Akarana («tempo infindável» ira
niano), 16 n., 53 n. 1
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