
 

A LOLITA DE ARQUÍLOCO : MENINA E DEVASSA  

Nos finais de 1973 começam a ouvir-se entre os helenistas 

novas difusas de um novo fragmento de Arquíloco encontrado em 

Colónia (Alemanha), um epodo de temática erótica que em breve se 

tornaria a jóia dos estudiosos do poeta de Paros. O papiro, datado 

algures entre os séculos II e I a.C., tinha estado ao serviço da preser-

vação de uma múmia que, cega, não lhe reconhecera a importância 

devida. Nele se descortinaram dois textos considerados autónomos. 

Um mais longo, verdadeira peça narrativa (P. Colon. 58 1-35 = fr. 

196a West), de cuja tradução e comentário aqui nos ocuparemos, e um 

outro, nas restantes cinco linhas do papiro (P. Colon. 58 36-40 = fr. 

188 West).1 Estes versos, de resto à semelhança dos primeiros, levam 

também a cabo a desonra de uma mulher (supostamente filha de 

Licambas) por ter já perdido a sua juventude.2  

Coube a Merkelbach e West a primeira publicação deste achado 

(“Ein Archilochos-Papyrus”, ZPE 14, 1974, 97-112), acendendo-se 

aqui o rastilho de uma polémica literária sem fim à vista. Seguimos 

porém, para a transcrição dos versos 1-53 (linhas 1-35), a fixação de 

West (1989), reservando espaço a outras sugestões, apontadas em 

rodapé, para momentos do texto em que as lacunas sejam mais fla-

grantes.3 Longe de contemplar todas as teorias e sugestões de 

reconstrução textual que vieram a público ao longo de sensivelmente 

trinta anos, afastados da discussão da autenticidade, e não podendo 
_________________ 

1 Já incluído na colectânea organizada por WEST (1971) – Cf. 
Hephaest. Ench. 6.3 (v.1), Ench. 5.3 (v.2) e Atil. Fortunat. Gramm. Lat. VI. 
298.6 Keil. Referimo-nos contudo à segunda edição, posterior à descoberta 
do papiro, onde o texto vem aumentado: WEST (1989) 

2 O mesmo assunto que encontramos em Hor. Ep. 1 e Odes I. 25 e IV. 
13. O mesmo tipo de velha fogosa que já nos pintava Aristófanes nas suas 
comédias, e que nos viriam a dar, séculos mais tarde, os Epigramas de 
Marcial.  

3 Por razões meramente práticas, optámos pela transcrição em 
trímetros iâmbicos (53 versos) e não pelas linhas do papiro (35 linhas). cf. 
imagem final para uma visão do estado físico do papiro. 
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sequer haver pretensões de uma edição com carácter crítico, limitamo-

nos a apresentar a nossa proposta de tradução, terminando com um 

comentário, onde procuramos realçar a sua imensa riqueza formal, 

temática e imagética. 

Texto: 

    pavnpan ajposcovmeno": 

    i\son de; tolm[4 

eij d! w\n ejpeivgeai kaiv se qumo;" ijquvei. 

    e[stin ejn hJmetevrou 

    h} nu'n mevg! iJmeivre[i5    5 

kalh; tevreina parqevno": dokevw dev mi[n 

    ei\do" a[mwmon e[cein: 

    th;n dh; su; poivh[sai fivlhn. " 
tosau't! ejfwvnei: th;n d! ejgwjntamei[bovmhn: 
    "!Amfimedou'" quvgater,  10 

    ejsqlh'" te kai; [6 
gunaikov", h}n nu'n gh' kat! eujrwvess! e[cei, 
    t]evryiev" eijsi qeh'" 

    pollai; nevoisin ajnd[ravsin 
pare;x to; qei'on crh'ma: tw'n ti" ajrkevse[i.  15 

    t]au'ta d! ejf! hJsucivh" 
    eu\t! a]n melanqh'[i7 
ej]gwv te kai; su; su;n qew'i bouleuvsomen. 
    p]eivsomai w{" me kevleai: 
    pollovn m! e[8 20 

qr]igkou' d! e[nerqe kai; pulevwn uJpof[9 

    m]hv ti mevgaire, fivlh: 

_________________ 
4 tovlm[hson Snell, tolm[hvsw West. 
5 fin. gavmou Merkelbach-West. 
6 [saovfrono" Marcovich. 
7 [i dh; oujranov" Austin. 
8 ej[pornuvei" povqon Slings. 
9 uJpof[qavnei West, uJpof[luvsai Slings et Latacz. 
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    schvsw ga;r ej" poh[fovrou" 
k]hvpou": to; dh; nu'n gnw'qi. Neobouvlh[n 
    a[]llo" ajnh;r ejcevtw:  25 

    aijai', pevpeira, di;" tovsh, 

a[n]qo" d! ajperruvhke parqenhvi>on 
    k]ai; cavri" h} pri;n ejph'n: 
    kovron ga;r ouk[10 

..]h" de; mevtr! e[fhne mainovli" gunhv. 30 

    ej"] kovraka" e[pece: 
    mh; tou't! ef itan[ 
o{]pw" ejgw; gunai'ka t[o]iauvthn e[cwn 
    geiv]tosi cavrh! ejvsomai: 
    pollo;n se; bouvlo[mai 35 

su;] me;n ga;r ou[t! a[pisto" oujvte diplovh, 
    h} d]e; mavl! ojxutevrh, 
    pollou;" de; poiei'ta[i fivlou": 
dev]doic! o{pw" mh; tufla; kajlithvmera 
    sp]oudh'i ejpeigovmeno" 40 

    tw;" w{sper hJ k[uvwn tevkw." 
tos]au't! ejfwvneon: parqevneon d! ejn a[nqe[sin 
    thl]eqavessi labwvn 
    e[klina: malqakh'i d[ev min 
claiv]nhi kaluvya", aujcevn! ajgkavlhi" e[cw[n.  45 

    ...]mati pau[s]amevnhn 
    tw;" w{ste nebr[11 

maz]w'n te cersi;n hjpivw" ejfhyavmhn 

    ...]revfhne nevon 

    h{bh" ejphvlusin crova 50 

a{pan t]e sw'ma kalo;n ajmfafwvmeno" 
    ....]on ajfh'ka mevno"12 

    xanqh'" ejpiyauv[wn tricov". 
_________________ 

10 Oujk [ejvcei povqwn Austin. 
11 Vv. 46-47: eujvg]mati par[f]amevnhn ... nebr[o;n eiJlovmhn Slings. 
12 leuk]o;n Merkelbach, qerm]o;n West. 
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Proposta de tradução13: 

 

  … 

  mantendo-te completamente afastado;                 

  bem assim, toma coragem 

 se te inquietas e o coração te constrange. 

  temos lá em casa 

quem ansiosamente espera (pelo casamento),          5  

 uma bela e delicada donzela; parece-me 

  perfeito o corpo que possui; 

  é torná-la (tua amante)!” 

 assim falou ela; respondi-lhe então: 

ó filha de Anfimedeu,  10 

  nobre e (muito sensata) mulher 

 que agora a húmida terra detém! 

  muitos são os deleites da deusa 

  reservados aos jovens varões 

além do sagrado acto; um deles me bastará.  15 

  mas isto, em amena quietude 

  havemos de decidir, ao escurecer do céu, 

 eu e tu, se ao deus assim aprouver. 

  farei no entanto o que me pedes; 

intenso desejo me despertas. 20 

 e de transpor esses portais, sob o teu arco, 

  não me impeças tu, amor! 

  aportarei  nessas herbosas 

 margens – fica a sabê-lo! Neobule, 

que outro homem a tome para si.  25 

  como está madura! o dobro da tua idade! 

_________________ 

13 A tradução que aqui se apresenta, dada a complexidade do passo, 
pretende apenas captar as imagens fundamentais e a acção deste que foi, por 
muitos, considerado um passo de dramatização poética. 
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 murchou a flor da sua virgindade 

  e o encanto que tinha outrora. 

não tem limites (a sua libido); 

revelou as medidas da sua (infâmia), louca criatura!  30 

  é lançá-la aos corvos! 

  isso não…  

que na companhia de tal mulher 

 para os vizinhos eu seria motivo de troça. 

quero-te muito mais a ti  35 

pois não és desleal nem tens duas caras, 

e ela é muito mais fogosa: 

 tantos os amantes que arranja! 

receio gerar filhos cegos e prematuros 

no ardor impaciente… 40 

como essa mítica cadela.” 

estas as minhas palavras. agarrando a donzela, 

 num leito de flores 

 a estendi; com um sedoso manto 

a cobri, os meus braços lhe prenderam o pescoço.               45 

 acalmando o seu sobressalto, 

 tal como uma cerva, (então a possuí). 

ao toque gentil  dos seus seios com as mãos 

 (onde) brilhava uma tenra tez 

– feitiço da sua juventude – 50 

 todo o seu belo corpo acariciei 

  e logo o meu branco vigor libertei 

  apenas por sentir os seus cabelos d’ouro.   

 

Comentário: 

Muito antiga é a tradição das conflituosas relações entre Arquí-

loco e a família de Licambas, insistindo no envolvimento entre as 

filhas deste e o poeta. Conta a lenda que Neobule lhe tinha sido pro-
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metida em casamento e depois negada, o que teria levado o iambó-

grafo a escrever uma série de sátiras que culminaram no suicídio 

colectivo, por enforcamento, da família. Duas passagens da Antologia 

Palatina nos referem isto mesmo14, mas o relato mais completo em 

língua grega é-nos dado pelo escoliasta de Homero Eustácio quando 

comenta o canto XI da Odisseia15. Entre os latinos, são para nós fon-

tes incontornáveis Horácio16, Ovídio17 e Marcial18. Do corpus dos 

fragmentos de Arquíloco, apenas quatro fazem referência directa ao 

assunto (frs. 33, 38, 54 e 118 West). O paralelo mais imediato do 

texto que comentaremos encontramo-lo no fr. 54 West (P. Oxy. 2312 

fr.4) onde se consegue ver, entre as graves lacunas, a censura de 

Licambas e a descrição ao pormenor do encontro erótico com uma das 

suas filhas19. 

O protagonismo dado ao papiro não nos parece, de facto, mero 

capricho ou coincidência. Embora lacunar, encontra-se num estado de 

preservação bastante aceitável, quando comparado com outros cujos 

versos foram atribuídos ao nosso poeta. Descortinado o texto, o 

achado tinha o sabor de ouro sobre azul. Funcionava como o mais 

perfeito exemplo da censura arquiloquiana, já que referia Neobule – 

tratada com leviandade – e uma suposta irmã, mais jovem, cuja viola-

ção constituía a acção central, para a qual todo o diálogo convergia. 

Deste modo, parecia que a tradição e as lendas encontravam confir-

_________________ 

14 Anth. Pal. 7.71 e 7. 69. 
15 Eust. in Hom. Od. 11. 277. Vide ainda P. Dublin inv. 193a (ed. 

Bond, Hermathena 80 [1952] 3-11) onde as jovens filhas de Licambas 
parecem falar da sepultura, num relato post mortem do que teria sido a 
desonra a levá-las ao suicídio. 

16 Hor. Epist. 1. 11. 23-31 e epod. 6.11-14 
17 Ov. Ibis 53-54 e 521-524. 
18 Mart. 7.12.5-8. Vide ainda Pseudacronis schol. ad loc. (i.404 

Keller) onde a lenda vem narrada como se de uma história se tratasse. Um 
estudo mais demorado e específico sobre esta tradição pode ler-se em 
RANKIN (1978). 

19 cf. GERBER (1999)  120- 123 para o texto e tradução. 
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mação suficiente para se imporem como dados certos na vida do 

poeta. Arquíloco cumpria os seus intentos de incendiar o ninho de 

Licambas, tal qual a raposa fizera com a águia na fábula20. Temos 

contudo de ser cuidadosos e não ceder com ingenuidade ao que se 

oferece como mais tentador. Na realidade, como sugere West21, pode 

Arquíloco ter recorrido à ficção literária, o que lhe garante já a capa-

cidade de criar diferentes personnae, levando-nos a considerar que 

Licambas, Neobule e os seus poderiam simplesmente ser figuras míti-

cas, extemporâneas ao poeta, das quais se socorreu para criar uma 

censura literariamente disfarçada. A metáfora funcionaria, a aceitar 

esta hipótese, num plano mais amplo, fazendo de todo o texto uma 

espécie de alegoria, de reflexão axiomática decorrente da leviandade 

de uma mulher em particular. Outros autores, como Rankin22, tendem 

a reforçar a ligação do fragmento com uma eventual campanha polí-

tica contra a família. O que é certo é que pouco ou nada sabemos 

sobre a vida dos poetas arcaicos. Muitos dos testimonia que possuí-

mos mais não são do que fruto da especulação das suas obras pelos 

críticos, logo conclusões incertas. De qualquer modo, parece aceitável 

considerar o passo como um poema de circunstância, algo como o 

relato a um amigo ou grupo de amigos do encontro erótico com uma 

jovem, motivo de orgulho para o poeta que quer passar de si mesmo 

uma imagem rude. Mais fantasiosa, porém tentadora, nos parece a 

hipótese de autores como Kamerbeek23 que preconizam para o poema 

uma estrutura onírica. 

O epodo desenvolve um discurso de tipo dramático, onde se 

identificam dois intervenientes – um masculino e um feminino – e 

uma terceira figura, referida, que constitui o assunto predilecto da 

segunda parte do texto – essa sim, com segurança, Neobule, a filha de 
_________________ 

20 Cf. fragmentos 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 e 181 West e 
Aesopus, Fabulae 1: HAUSRATH (1970).  

21 WEST (1994) 27. 
22 RANKIN (1978). 
23 KAMERBEEK (1976) 127. 
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Licambas. Em termos formais, é de realçar a frequência de elementos 

próprios da linguagem homérica, algo que, de resto, caracteriza 

grande parte da poesia de Arquíloco. Ele que tinha recuperado e dado 

um novo sentido aos grandes conceitos e símbolos homéricos – como 

sejam o escudo, a coragem e a arete guerreira – denota a influência da 

épica também na forma. Repare-se para tal, tão só, nas formas de 

introdução e conclusão do discurso, mas também nos epítetos e nos 

símiles, matéria linguística sobre a qual adiante nos deteremos, 

quando pertinente. Faz pois sentido olhar para o nosso autor como um 

dos responsáveis pela abertura de novos horizontes poéticos – entre os 

quais o individualismo é, claramente, o mais estruturante – mas tam-

bém, e inevitavelmente, como artista inserido num contexto linguístico 

ainda fortemente homérico.24 

Não nos chegou a abertura do fragmento, que, para alguns críti-

cos, e a avaliar pelas suas imitações helenísticas, seria constituída por 

um monólogo pastoral25, algo como um pequeno quadro da jovem 

colhendo flores – tópos estruturante de todo o código bucólico poste-

rior – para, depois sim, entrar em cena aquele que será o seu atacante, 

qual leão que procura capturar a sua cerva, segundo símile adiante 

atestado nos próprios versos. No fundo, é o quadro inicial do Hino 

Homérico a Deméter, um dos mais antigos do seu conjunto, o que 

temos em causa; o cenário do despertar de Ulisses entre os Feaces e a 

figura de Nausícaa que brinca enquanto aguarda que seque a sua 

roupa, ou ainda o mito do rapto de Europa pelo touro branco de Zeus, 

todos eles paralelos que se podem estabelecer.  

O que primeiro temos de seguro é uma cena de sedução. O 

sujeito masculino procura a aproximação lenta e compassada da figura 

feminina que com ele dialoga, e esta defende-se das suas investidas, 

_________________ 

24 Cf. CAMPBELL (1976) 151-157 para o estudo mais demorado das 
várias marcas e influências linguísticas do texto. 

25 Terá sido neste sentido que houve quem considerasse o papiro, na 
generalidade aceite como sendo de Arquíloco, uma das várias imitações 
helenísticas conhecidas.  
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demonstrando contudo uma clara compreensão pelo que julga ser a 

desilusão amorosa deste homem: i\son de; tolm™hvsw (v. 2) mais não é 

do que um incentivo à perseverança na adversidade, resultante por 

certo das palavras de desafogo inicialmente proferidas, mas que des-

conhecemos quase por completo.26 Deste modo, apercebendo-se do 

desejo que domina o homem que tem diante de si (v. 3), aconselha-o a 

virar as atenções para outra com quem possa casar. Outra mulher ou 

donzela que não pode porém ser Neobule, já que é ela a responsável 

pela desilusão e pelo desejo em que arde este indivíduo. Isto é, não 

descartamos a hipótese amplamente defendida de Neobule ser irmã da 

jovem interveniente no poema, mas recusamos admitir que seja ela 

quem ansiosamente espera pelo casamento (v. 5).27 E falamos de 

casamento para o referente do discurso desta moça – seguindo a pro-

posta de reconstrução textual de West – de modo a acentuar o con-

traste com as verdadeiras intenções do seu companheiro.  

Logo depois, entre os versos 13-15, o indivíduo refere-se às 

muitas delícias de Afrodite reservadas aos varões 

pare;x to; qei'on crh'ma. Esta expressão, traduzida como acto 

sagrado, é tomada pelos críticos como sinónimo de relação sexual.28 

E fica prometida uma outra conversa, sobre este mesmo assunto, para 

quando cair a noite (vv. 16-18). Insinuam-se já as verdadeiras 

intenções do diálogo, que serão concretizadas na parte final, isto é – e 

como veremos – o gozo dos prazeres eróticos com a companheira, 
_________________ 

26 Dizemos quase pois partilhamos da conjectura dos que consideram 
o fr. 196 West parte da abertura da narrativa do nosso epodo, mais 
propriamente – e segundo GERBER (1999) 211 n.1 – os versos 2/3: 
ajlla; m! oJ lusimelhv", w\tai're, davmnatai povqo". (Hephaest. Ench. 15.9). 

27 Curiosa a opinião de KAMERBEEK (1976) 121 ao sugerir que a 
jovem se oferece a ela própria em casamento, atrevida, servindo-se para tal de 
uma engenhosa (porém reveladora) terceira pessoa verbal. 

28 Cf. Alcm. fr. 8 Page; Sapph. fr. 44 A; Pind. Pyth. 9. 84sqq.; Alc. frs. 
308 e 327 Voigt.  

Para uma discussão mais ampla sobre as possíveis traduções desta 
expressão, vide GERBER (1999) 215 e C. CALAME, The Poetics of Eros in 
Ancient Greece (Princeton 1999) 35-36. 
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sem contudo se chegar a concretizar o coitus. Uma espécie de 

preliminares, digamos assim, considerando a consumação sexual, o tal 

acto sagrado, ainda fora dos interesses imediatos do atacante 

(pare;x). Mas se o sexo pressupõe um ritual – e é esta a base da noção 

anterior – o mesmo se passa com o casamento. Não é portanto 

totalmente descabida a opinião dos que insistem em atribuir à 

expressão este sentido, com todo o ritualismo que o conceito implica. 

Para mais, a hipótese última ganha nova vitalidade se interpretarmos 

p∫eivsomai w{" me kevleai (v. 19) como a promessa em aceitar a 

proposta de casamento com essa outra mulher, muito embora os 

interesses mais imediatos sejam outros, do imenso saco que contém os 

dons de Afrodite. 

Depois do verso 20, lamentavelmente muito imperceptível, onde 

contudo parece que vemos a referência ao desejo que a jovem nele 

desperta, temos as primeiras imagens obscenas do poema. 

Qr]igkou' d! e[nerqe kai; pulevwn (v. 21: ‘arco … portais’), a par de 

poh[fovrou" / k]hvpou" (vv. 23-24: ‘herbosas margens’) são clara-

mente metáforas da zona genital feminina, sugestivas da presença do 

macro-elemento bucólico no próprio corpo da jovem. O que se pro-

mete, quase com ar ameaçador de quem faz algo contra a vontade do 

parceiro (to; dh; nu'n gnw'qi – v. 24), é o que encontraremos no final do 

poema: a cena de estupro, aqui sugerida pela metáfora náutica. Tudo 

isto ganha um sentido especial se recordarmos que, no início do seu 

discurso, o poeta fizera referência à mãe da sua vítima, Anfimedeu, 

realçando bem ao estilo da épica que o Hades a tinha já engolido (vv. 

11-12). Logo, a moça estava moralmente desprotegida, sem ninguém 

que a aconselhasse e a advertisse dos perigos resultantes da sua 

ignorância sexual, completamente à mercê dos desejos deste 

homem.29  

_________________ 

29 Este é um papel que a tradição, desde os tempos mais remotos, 
atribuiu à mãe. Veja-se o caso de Nausícaa (Od. 6. 25), figura por diversas 
ocasiões comparada com a personagem feminina do nosso epodo. 
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Segue-se a referência desdenhosa a Neobule, por antítese 

(simulada) com a donzela que agora tem na sua presença. O acusativo 

Neobouvlh[n (v. 24), em início de frase, remete para a categoria sin-

táctica da relação, isto é, supõe um assunto já aflorado anteriormente, 

ao que tudo indica na abertura do texto, para nós perdida. Podemos 

perceber nestes versos, ainda longos (vv. 24-41), o típico enamorado 

abandonado que, por isso mesmo, fala da antiga prometida como a 

mais leviana das mulheres. Começa por desejar que ela seja de outro 

homem. Refere-se-lhe como sendo velha, com o adjectivo 

pevpeira (v. 26), que nos dá a comparação com uma fruta que cai de 

madura30 e desenvolve de seguida a rica metáfora da flor da 

virgindade que, uma vez murcha, desprovida da beleza das suas 

pétalas, significa uma pureza já perdida 

(ajvn]qo" d! ajperruvhke parqenhvi>on – v. 27). Por tudo isto, é lançá-la 

aos corvos! Andar na companhia de tal mulher é motivo de vergonha 

e de repúdio por parte dos vizinhos (vv. 32-34). Daí que a preferência 

recaia nesta outra jovem, por ser tudo o que Neobule não era – 

sincera, honrada. pollo;n se; bouvlo[mai (v. 35) diz o sujeito sedutor 

para o objecto imediato da sua sedução. Mas volta sem demora à 

mulher que ainda agora caracterizou como a mais reles das prostitutas, 

para continuar a acentuar essa mesma imagem. Até que ponto não 

significa esta obsessão em dizer mal de alguém a incapacidade de 

superar a sua ausência? Não estaremos perante a génese da antítese 

catuliana do odi et amo?  

Nos versos subsequentes, a mulher que lhe fora negada é com-

parada a uma mítica cadela (w{sper hJ k[uvwn tevkw – v. 41). Tudo 

leva a ponderar a referência a uma fábula, posteriormente cristalizada 

_________________ 
30 Repare-se no tratamento dado a este tema por Safo (fr. 105 Lobel-

Page). A poetisa compara uma noiva já pouco jovem a uma doce maçã rubra, 
que brilha no alto dos ramos, / mesmo no cimo de tudo, esquecida dos que 
andavam na colheita, / esquecida não, é que não conseguiram atingi-la. 
Tradução de ROCHA PEREIRA (2003) 132. CASADIO (1973/74) 19-21 
suporta esta expressão, confrontando-a com kourhvi>[on a[nqo" (HCer. 108). 
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por Esopo, onde uma cadela e uma porca discutem o tema da 

fertilidade.31 Esta acusa a primeira de gerar filhos cegos. Arquíloco 

recupera então esta história no sentido de apontar a prostituta como 

responsável pela deformação moral e física da sociedade, degeneração 

que tem início na sua ninhada. Parte de princípios genéticos errados, 

mas que perduraram no imaginário dos homens. Ela é um monstro de 

impudor e de lascívia, que consigo traz apenas o mal. O envolvimento 

sexual com um ser deste tipo é então um acto imundo que deixa 

sequelas nas crias geradas. Fica assim mais uma vez provado que 

Neobule, a quem se referiram os últimos versos, não é a mesma 

donzela dos versos 5-6. Se no início do fragmento se falava de 

parqevno", fala-se agora de gunhv (vv. 30 e 33). 

Neobule e os seus estão já, chegados a este ponto do poema, 

completamente desmoralizados. Licambas teria visto os vícios sexuais 

das filhas enxovalhados na praça pública. Mas o poeta não está ainda 

satisfeito. Falta a descrição, que se quer realista e perfeita, da violação 

da jovem (que, admitamos mais uma vez, em prol de uma censura 

mais completa, é também filha de Licambas). Nesta cena final (vv. 42-

53) abandona-se o discurso directo. O narrador, participante – note-se 

a primeira pessoa que domina os seus comentários – descreve o acto 

violento do estupro, mas fá-lo num registo lento e pausado, o que nos 

leva a considerar que se cruzam aqui dois vectores: um cenário bucó-

lico, quase propício ao encontro idílico dos apaixonados (que é, em 

simultâneo, espaço – categoria narrativa – e código metafórico), e o 

acto obsceno do homem que prende a sua vítima pelo pescoço, para 

depois ter uma ejaculação precoce. A jovem é levada para o campo e 

estendida ejn a[nqe[sin / thl]eqavessi (vv. 42-43), que será o cenário 

de um coito nunca concretizado. Eis um dado revelador de ironia e 

genialidade: é entre flores frescas – símbolo de virgindade – que a 

vítima quase é desflorada. E falamos do mesmo elemento, da mesma 

flor que, desprovida das suas pétalas, tinha caracterizado a devassidão 

_________________ 
31 Aesopus, Fabulae 251: HAUSRATH (1970).  



A Lolita de Arquíloco: Menina e Devassa 
________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

Boletim de Estudos Clássicos — 42 

27 

de Neobule (v. 27). Se já a forma labwvn (v. 43) sugere violência, o 

agarrar pela força, a primeira marca flagrante da brutalidade deste 

acto surge-nos no v.45: o sujeito prende a parceira pelo pescoço, 

impedindo-a assim de escapar às suas intenções. Um cenário bucólico 

para uma cena violenta, portanto, já que a jovem parece oferecer, de 

início, alguma resistência. Os versos 46-47, a admitir a proposta de 

reconstrução de Slings32 poderão significar que a donzela suplica ao 

atacante que a largue, agitando-se freneticamente, até que se acalma, e 

este possui-a então. Para tal, o autor referido avança com o particípio 

par™f∫amevnhn, do verbo paravfhmi (aconselhar) que nos remete 

para o campo das ameaças verbais, essas sim responsáveis pelo sosse-

gar da vítima. Optámos porém pela sugestão de West, na qual o parti-

cípio pau™s∫amevnhn (v. 46), relacionado com o verbo pauvw, pode 

sugerir precisamente o cessar da agitação ou da cólera de um animal 

perseguido. De qualquer modo, faz todo o sentido a inclusão do símile 

curto w{ste nebr[o;n (v.47), comparando a vítima a uma cerva que, 

começando por fugir e resistir ao predador, não tarde desiste de lutar e 

se rende à força quase titânica de quem a quer dominar. Ele traz con-

sigo reminiscências populares e do contexto da narrativa épica. Nos 

versos homéricos, estes animais, seres de poucas forças e indefesos, 

são já colocados em pastos verdejantes e temem os leões33. Com este 

aspecto de pureza e sensibilidade contrasta o sujeito masculino, que 

funciona aqui como o leão que persegue a sua presa. O cenário bucó-

lico vem também, desta feita, no seguimento da imagem da cerva, 

projectando a virgindade ainda inviolada da jovem. A tónica é então 

posta na tranquilidade, no corpo fresco e sensual de uma virgem bru-

talmente tocado pelas mãos ásperas e selvagens de um guerreiro, 

podemos dizê-lo. Tal é expresso pelo símile a que ainda agora nos 

referimos, mas também pela expressão nevon / 

_________________ 

32 Vide nota 11. 
33 Cf. Il . 4. 23; 22. 1; 8. 248; 22. 189; 21. 29; 15. 579 e Od. 4. 336; 17. 

127; 19. 230.  
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h{bh" ejphvlusin crova (vv. 49-50), na qual o adjectivo ganha o sentido 

de tenro, aplicado mesmo à carne. Um corpo cândido – porque não 

dizer suculento? – que é vítima de ultraje; a branca tez de um peito 

profanada pelas mãos imundas do seu atacante impiedoso.  

jEphvlusi" pode sugerir a fase da puberdade – numa acepção de tipo 

fisiológico –, mas pode também ler-se à luz de outras concepções 

exóticas e místicas, do campo semântico da magia. Neste caso o poeta 

pretende referir-se à tenra tez / feitiço da sua juventude, segundo a 

nossa tradução. Ambas as noções não são, de modo algum, 

inconciliáveis: é um corpo jovem que, talvez por isso mesmo, exerce 

uma espécie de encantamento sobre quem o contempla. A virgindade 

de uma rapariga, troféu por muitos desejado mas acessível a um único 

homem, afortunado. 

O orgasmo (vv. 51-53) dá-se precocemente, pelo simples tocar 

dos cabelos da parceira. Mevno" (v. 52) tem o sentido de ‘vigor’, a 

concordar com um adjectivo ilegível (à excepção da terminação) que 

Merkelbach considerou leuvk]on34 e West, seu companheiro na editio 

princeps do papiro, veio a defender tratar-se de qevrmon. Qualquer que 

seja a solução pela qual se opte – e esta opção não se revela gravosa 

em termos de sentido – a referência ao esperma é óbvia, bem como a 

precipitação da ejaculação, sugerida desde logo pela forma verbal 

ajfh'ka. A imagem final dos cabelos de ouro, qual divindade homérica 

(xanqh'" ... tricov" - v. 53), encerra o poema com a sensualidade 

feminina, de uma pureza bastante agradável à vista do autor do 

estupro. A questão a colocar prende-se com o sentido a dar ao 

substantivo grego que West considerou qri'x. A referência pode ser ao 

cabelo solto da jovem, símbolo de jovialidade e virgindade, mas pode 

também o termo querer significar a zona púbica que, de clara tonali-

dade, reforça ainda mais a juventude da vítima, a sua frescura e ino-

_________________ 
34 ANDRISANO (1978/79) 39-40 sustenta a opção de Merkelbach, 

apontando para confronto Ps.-Clem. Homiliai 3. 27: 
to; tou' ajvrseno" leuko;n spevrma. 
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cência. Um outro argumento a favor desta última hipótese: a ser 

assim, estão cumpridas, de forma quase literal, as ameaças feitas pelo 

violador entre os versos 21-23; xanqh' qri'x e poh[fovrou" / 

k]hvpou" são pois uma e a mesma coisa, metáforas do próprio órgão 

genital feminino. Assim se prova como a paródia arquiloquiana da 

épica é também linguística, não apenas temática. Finalmente, podemos 

conceber, sem grande ousadia, que seria o simples toque entre ambos 

os órgãos sexuais o causador do prazer sexual precipitado, antes de 

haver lugar à penetração – o coitus ante portas35. Ou seja, a violação 

não chega a ser consumada. O atacante, revelando uma evidente sim-

patia pela sua vítima, limita-se a introduzi-la no mundo das delícias de 

Afrodite, como que reservando para outra oportunidade o prazer 

máximo da sua desfloração. 

 

Qual o contexto poético em que devemos ler os versos que ana-

lisámos? Quais as intenções e linhas orientadoras de um trecho como 

este? Tudo leva a crer que a utilização de linguagem erótica ou obs-

cena em poesia tenha tido início nos cânticos orais de um qualquer 

ritual religioso, talvez em honra de Deméter, de onde surgiu também o 

metro iâmbico, claramente mais próximo da linguagem quotidiana. 

Era este um excelente meio de vingança, pois o sexo, como o canta 

Arquíloco, reduz o indivíduo à condição animalesca, completamente 

desprovido de razão e de sentimentos. A obscenidade de que se serve 

é propositada e intencional. Visa transformar a mais delicada donzela 

de família na perfeita scortum scorteum das míticas terras da Tessália, 

partindo do princípio muito próprio da Antiguidade de que Eros sem-

pre foi uma força terrível, um nósos que afecta a humanidade e a cor-

rompe36, inundando-a de impudor. Mas nem o impudor deixa, a dado 

momento, de agradar ao poeta. Não sendo um lírico cultor do amor – 

pelo menos não como o cantaram Safo, Alceu ou Anacreonte – este 

elemento está também presente na sua obra. Apenas não como ele-
_________________ 

35 MARCOVICH (1975) 5-14. 
36 cf. RANKIN (1977) 63. 



Carlos A. Martins de Jesus 
________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

Boletim de Estudos Clássicos — 42 

30 

mento criador, antes destruidor do eucosmos. O termo philía é sub-

vertido e passa a designar uma qualquer relação de teor sexual ou 

incestuoso. Uma amiga é vista como alguém com quem se trocam 

favores sexuais à partida ilícitos. Cultor também da mais apolínea 

sensualidade feminina, expressa em fragmentos como 30, 31 e 118 

West, Arquíloco envereda pela construção de um autêntico código 

sexual obsceno, referindo-se, em ricas imagens, ao envolvimento 

sexual, normalmente violento (cf. frs. 119 e 125 West) ou ao acto da 

felattio (frs. 42, 43 e 46 West). Noutros versos preservados, mostra-se 

num estado de alienação dado pelo desejo sexual extremado, que o faz 

perder o controlo de si e sentir-se atolado numa libido inebriante e 

contraproducente (frs. 191, 193 e 196 West). O presente fragmento 

pode pois integrar-se numa categoria da poesia iâmbica de dialecto 

iónico, conhecida pelas suas narrativas eróticas na primeira pessoa, 

com representantes como Arquíloco, Íbico, Semónides e Hipónax, 

entre outros.37 Textos com uma linguagem acutilante, ora explícita 

ora poeticamente dissimulada.  

Podendo ou não tratar-se de uma fonte, foi por diversas vezes 

apontado o paralelo entre o fragmento que estudámos e o episódio da 

Dio;" ajpavth da Ilíada (XIV. 312 sqq.)38. Ambos os poemas retratam 

uma cena de sedução e a realização do encontro sexual, descrito de 

forma simbólica. Essencialmente na parte final (vv. 346-351) são 

muitas as semelhanças. As divindades em causa deitam-se num campo 

onde crescem erva, açafrão e jacinto – note-se a sinestésica descrição 

_________________ 
37 cf. HENDERSON (1976) 159. O caso de Hipónax é de facto 

flagrante. Remetemos unicamente, a título de exemplo, para o fr. 84 West    
(P. Oxy. 2174. 16a), onde se conseguem vislumbrar as coordenadas de uma 
narrativa erótica muito semelhante, tudo indica que à socapa de Búpalo, o 
inimigo correspondente ao Licambas de Arquíloco. Cf. GERBER (1999)  
418-419. 

38 HENDERSON (1976) 166-167 e VAN STICKLE (1975/76). A 
semelhança estrutural entre os dois textos é tal que há mesmo diversas 
coincidências linguísticas que levam a supor, não sem razão, que Arquíloco 
poderia ter em mente a realização de uma espécie de paródia ao passo épico. 
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– e os amantes são cobertos por uma nuvem (quando no papiro se usa 

um manto). Arquíloco poderá muito bem ter adaptado este modelo ao 

género iâmbico, resultando o produto final numa clara redução do 

decoro que animava o passo épico, onde se moviam deuses como 

protagonistas.  

Saltando agora directamente para a contemporaneidade, o texto 

que imediatamente nos veio à memória foi a Lolita de Vladimir 

Nobokov (1955), precisamente por conciliar a mesma jovialidade e 

inocência da figura feminina, o mesmo erotismo, agravado por se 

tratar ainda de uma criança. O autor dá-nos quadros em que a cândida 

tez de Lolita causa no narrador, por si só, excitação. O próprio cenário 

da donzela estendida num fresco campo verdejante não está ausente 

da narrativa. Lidamos pois com os primórdios de um conjunto de 

lugares comuns que não mais abandonaram a literatura ocidental. 

Eis a pequena história, a pequena narrativa de recorte dramático 

que nos conta o Papiro de Colónia. Não nos é muito difícil, de facto, 

imaginar a cena como é descrita, graças à riqueza plástica e semântica 

dos versos preservados. Um visualismo que contempla, num mesmo 

texto, tópicos de bucolismo a par de outros que sugerem a violação. 

Uma descrição simultaneamente subtil e grotesca, obscena e genial-

mente dissimulada pelos recursos poéticos de que se serve, que faz de 

uma mesma figura menina e devassa, inocente e promíscua, ignorante 

mas animada por uma imensa curiosidade pelos assuntos de Eros. Um 

texto que não pode deixar de se impor como modelo primordial de 

todo o género satírico. Os inícios do poder da Palavra, ilimitado, 

quando genial é o seu cultor. 
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