
 
UMA  VERSÃO PORTUGUESA 

DO PAPIRO DE COLÓNIA  DE ARQUÍLOCO 

(FR. 196A WEST) 

Iniciamos neste volume uma secção dedicada à poesia grega da 

época arcaica, com a publicação de um trabalho realizado no âmbito 

da cadeira de Literatura Grega II. Face à proposta de apresentarem um 

estudo inédito sobre um poeta daquele período, alguns alunos aventu-

raram-se pelos caminhos da filologia e superaram as expectativas.      

O presente trabalho, que corresponde apenas à última parte do 

original, intitulado O prazer e os prazeres na poesia de Arquíloco, 

destacou-se pela escolha de um fragmento ainda pouco conhecido 

entre nós, embora tenha sido publicado em 1974, e difícil de analisar 

pelas muitas lacunas que contém. Os numerosos estudos que desde 

aquela data têm sido publicados confirmam a diversidade de leituras 

que um texto fragmentado pode suscitar.  

Nascido na ilha de Paros, na primeira metade do séc. VII, 

Arquíloco é considerado um dos poetas mais antigos e o mais famoso 

dos cultores de metros iâmbicos (embora tenha cultivado o dístico 

elegíaco), entre os quais se distinguiam também Semónides de Amor-

gos e Hipónax de Éfeso.  

Nos finais da época arcaica, Heraclito proclamava com grande 

indignação: ‘Homero merece ser expulso dos concursos, e ser açoi-

tado, bem como Arquíloco.’1 O Íon de Platão atesta que os versos do 

iambógrafo de Paros continuaram a ser apresentados nos concursos 

(531a, 532a), mesmo se alguns os consideravam moralmente pouco 

louváveis. A espontaneidade e irreverência, que ainda hoje consegui-

mos captar dos breves fragmentos que nos chegaram, decerto torna-

vam a sua poesia especialmente atraente e popular.  

_________________ 
1 Fr. 42 Diels-Kranz. Tradução de M. H. da Rocha Pereira, Hélade. 

Antologia da Cultura Grega, Porto, Edições Asa, 82003, p. 153. Podemos 
encontrar nesta obra a versão portuguesa dos fragmentos mais conhecidos de 
Arquíloco (cf. pp. 123-126). 
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Segundo informa Eliano (Varia Historia 10. 13), Crítias, discí-

pulo de Sócrates, censurara Arquíloco por dizer mal de si próprio e, 

deste modo, criar uma má reputação da sua pessoa. Os versos que se 

preservam sugerem que ousou pôr em causa o ideal heróico procla-

mado nos Poemas Homéricos (cf. frr. 5, 114 West) e, no cumprimento 

dos códigos convencionais do iambo, não hesitava em atacar os seus 

inimigos com a sua poesia (fr. 126 West): 

 

……………………… Sei uma coisa muito importante: 

a quem me faz mal, respondo-lhe com terríveis ofensas.2 

 

Mas é possível que a tradição tenha confundido alguns elemen-

tos biográficos com as afirmações proferidas na primeira pessoa nos 

seus poemas, pelo que hoje temos dificuldade em distinguir os factos 

da ficção poética. Uma das histórias mais famosas diz respeito ao 

cidadão ‘Licambas’ e às suas filhas, que teriam preferido pôr termo à 

vida a ouvir as palavras virulentas do poeta. É nesta tradição que se 

inscreve o fragmento revelado pelo Papiro de Colónia.  

Apesar do estado mutilado do actual corpus, é inegável que 

Arquíloco representa uma nova mentalidade: a de alguém que tinha 

consciência do valor da sua arte (frr. 1, 120 West) e fez da experiência 

do quotidiano a sua matéria poética. Nas palavras de Mary Lefkowitz, 

Arquíloco parece ser a primeira pessoa real entre os poetas gregos3. É 

o que sugerem os versos que exprimem a alegria pelo regresso de 

Gortina de um ente querido, depois de uma atribulada viagem por mar 

(fr. 24 West), ou a inquietação ante o fenómeno estranho do eclipse 

do sol (fr. 122 West), os que contêm reflexões sobre o ‘ritmo da vida’ 

(fr. 128 West) e a condição humana (e.g. fr. 130 West), ou relatam, 

com uma ousadia e desenvoltura desconcertantes, experiências sexuais 

(e.g. frr. 42, 43, 46, 119 West) e os efeitos da paixão amorosa (e.g. 

frr. 191, 193, 196 West).  
_________________ 

2 Tradução de M. H. da Rocha Pereira, op. cit., p. 126. 
3 The Lives of the Greek Poets (London 1981) 25. 
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Uma tradição tardia, preservada por Plutarco e Eliano, procla-

mava que o poeta perecera no campo de batalha e o responsável pela 

sua morte fora expulso do templo de Delfos4. Vários autores gregos e 

latinos testemunharam a fama dos versos de Arquíloco5, que na sua 

pátria foi homenageado com um recinto de culto construído no séc. III 

a.C, o Archilocheion. As inscrições que nele figuravam, designada-

mente a ‘Mnesiepis inscriptio’6, contribuíram talvez para a preserva-

ção da sua obra e sobretudo da lenda. Em 1969, em Mangas Verdes 

com Sal, o poeta Rui Knopfli retomou os frr. 30-31 West da seguinte 

maneira7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

4 Plu. de sera num. vind. 17. 560e, Ael. fr. 80 Hercher = Suda (i. 376. 
11 Adler), respectivamente testt. 13 e 12 Gerber. 

5 E.g. Pind. Pyth. 2. 52-56; Cratin. fr. 6 K; Callim. fr. 380 Pfeiffer; 
Theocr. epigr. XXI Gow; Hor. epist. 1. 19. 23-31; Ov. Ibis 53-54, 521-524; 
Mart. 7. 12. 5-8. 

6 Cf. Supplementum Epigraphicum Graecum 15. 517 (test. 3 Gerber). 
Esta inscrição preservou a lenda do encontro de Arquíloco com as Musas, que 
pode ser o tema da pintura de uma píxide de c. 460-450 a.C. (cf. LIMC VI, 
s.v. Mousa, Mousai, nº 77).  

7 Para um comentário ao tratamento dos temas clássicos na obra 
poética de Rui Knopfli, vide M. H. da Rocha Pereira, “Temas clássicos em 
quatro poetas portugueses contemporâneos”, Máthesis 3 (1994) 15-34, que 
comenta este poema na p. 17. 



Luísa de Nazaré Ferreira 
________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

Boletim de Estudos Clássicos — 42 

14 

 

TRANSMUTAÇÃO DE UM POEMA 

DE ARQUÍLOCO DE PAROS 

 

SEUS DEDOS LEVES ADEJAVAM 

SOBRE AS ROSAS 

COMO SE BRINCASSEM. 

 

SOBRE A NUCA E O PESCOÇO ALTO 

AGITAVA-LHE A BRISA 

OS CABELOS ESCUROS. 

 

E NELES BRINCAVA  

A LUZ MARAVILHADA 

 

LUÍSA  DE  NAZARÉ  FERREIRA 

 


