
SEMPRE UMA NOVA LUZ SOBRE OS DONS DAS MUSAS 

Um novo poema de Safo 
e outras relíquias papirológicas trazidas a público 

 
O corrente ano de 2005 ficará por certo na memória dos classi-

cistas pelas inúmeras relíquias que, paulatinamente, vieram à luz, 

saídas de fragmentos de papiros até então perdidos ou simplesmente 

impossíveis de decifrar. Textos que continuamente colocam em che-

que todas as opiniões que aspiravam à certeza, verdadeiros documen-

tos com o poder de iluminar velhas dúvidas, suscitar outras ou mesmo 

abalar todo um sistema cultural ou religioso. 

Em Oxirrinco,1 antiga cidade grega do Egipto, entre os séculos 

III a.C. e VIII d.C. os habitantes depositavam os manuscritos que já 

não utilizavam numa vasta área, uma espécie de lixeira papirológica, 

local que começou a ser explorado em 1897 por Bernard Grenfell e 

Arthur Hunt. Esta dupla de arqueólogos viria a dar origem à actual 

Egipt Exploration Society (EES) que até à data tem sido responsável 

pela edição dos papiros decifrados. Todo o material recolhido nos 

finais do século XIX foi armazenado na Sacker Library (Oxford) onde 

gerações de estudiosos têm feito o seu tratamento, leitura e publicação. 

A colecção, que em 1992 deu a conhecer ao mundo a famosa Elegia 

de Plateias de Simónides, conta com cerca de 500.000 papiros de 

diferentes dimensões, a maior parte deles em língua grega,2 sendo que 

apenas cerca de 5000 estão decifrados (1% da totalidade). 

_________________ 

1 O site oficial de Oxirrinco, onde podem ver-se a história da cidade,    
os índices, as imagens dos papiros publicados e ainda a explicação das      
novas técnicas de tratamento de imagem utilizadas, é o seguinte: 
<www.papyrology.ox.ac.uk.>. É esta a fonte principal para a presente notícia.  

Em <www.lib.umich.edu/pap/k12/k12.html> pode ainda obter-se um 
pequeno curso on-line de papirologia, com a oferta de exercícios práticos de 
decifração de papiros. 

2 O grego passou a ser a língua oficial do Egipto a partir de Alexandre 
o  Grande  (séc.  IV a.C.),  pelo  que  é  natural  que  a  maioria dos papiros esteja  
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Dirk Obbink, professor da Universidade de Oxford e um dos 

responsáveis pela edição dos papiros, falou em entrevista à National 

Public Radio de Inglaterra (20 de Abril de 2005) acerca do manancial 

de papiros ainda ilegíveis, o que começa a ser superado pela aplicação 

de novas técnicas multi-espectrais de imagem, desenvolvidas pela 

NASA. Estas técnicas tinham já sido aplicadas na vila romana de 

Hercullanum, em 1999, para ler papiros carbonizados aquando da 

erupção do Vesúvio (79 d.C.). Consistem, muito brevemente, na apli-

cação de filtros sucessivos que vão isolando diversas frequências de 

luz. Para cada papiro é utilizada uma frequência específica (de infra-

vermelhos ou mesmo, em alguns casos, ultravioletas) que permite ir 

destacando o preto da tinta do fundo escurecido do papiro. A imagem 

ao lado3 evidencia bem a complexidade do processo. Neste site, os 

técnicos fornecem uma explicação ilustrada do funcionamento destas 

técnicas, onde podemos mesmo ver o texto que paulatinamente surge 

do papiro onde até então nada se conseguia ler. 

Esta técnica começou a ser usada em Oxirrinco a partir de 2002, 

e só agora começam a vir a público os primeiros grandes resultados do 

seu uso. Estalou a polémica no segundo trimestre deste ano.4 Os 

próximos volumes da EES, segundo as notícias que têm vindo a 

público, prometem textos inéditos de Hesíodo, Arquíloco, Sófocles5 

(um longo fragmento da tragédia perdida, Epigonoi), Eurípides 

(fragmentos do Telephos), Menandro, Luciano e Parténio, poeta do 

século I a.C. Sobre este último parece ter-se decifrado um texto que 
_________________ 
 

em grego, a par de uma minoria de textos em latim, copta, hebraico, persa e 
outras línguas. 

3  fonte: <www.papyrology.ox.ac.uk.> 
4 Vide: David KEYS and Nicholas PYKE, “Decoded at last: the 

'classical holy grail' that may rewrite the history of the world”, Independent on 
Sunday (17 April 2005) 1 e 3; James OWEN, “Papyrus reveals new clues to 
ancient world”, National Geographic News (25 April 2005). 

5 Vide: Alessio ALTICHIERI, “Sofocle, Suoni e Colori della 
Battaglia”, Corriere della Sera (19 Abril 2005) e Ulli KULKE, “Oxyrhynchus 
oder die Geheimnisse des Sophokles”, Die Welt 22 (Abril 2005). 
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atesta um novo fim para a história mitológica de Narciso.6 Ainda se 

identificaram fragmentos de textos já conhecidos das Histórias de 

Heródoto, que, não trazendo qualquer revelação, podem no entanto 

ajudar à edição crítica da obra do historiador. Sabemos também que 

Dirk Obbink trabalha neste momento na reconstrução do Catálogo das 

Mulheres de Hesíodo, de quem, ao longo do último século, foram 

surgindo bastantes relíquias. 

Quando escrevemos este texto, acaba de sair o volume 69 dos 

papiros, onde o destaque pertence claramente ao papiro atribuído a 

Arquíloco (P. Oxy. LXIX. 4708). Podem no entanto ler-se textos de 

Hermas, textos poéticos adéspotas, de Lísias e Isócrates (o autor mais 

representado no volume, com 21 fragmentos) e uma pequena relíquia 

do Dialogi deorum de Luciano (P. Oxy. LXIX. 4738). A acrescentar a 

estes uma série de textos não literários, já habituais nestas colecções.7 

Quanto a nós, estamos já a trabalhar sobre o novo texto atri-

buído ao vate de Paros, artista conhecido por ser o primeiro cultor do 

género iâmbico, de quem em 1974 se publicou o famoso Epodo de 

Colónia.8 O texto tinha já sido anunciado em Março de 2004 no Mid-

West Consortium on Ancient Religions, por Dirk Obbink, o mesmo 

estudioso que o comentaria, ainda que brevemente, em Fevereiro de 

2005.9 A seu tempo publicaremos a sua tradução e análise. A imagem, 

o texto grego tal qual a edição de Obbink no volume 69 da EES, uma 

tradução em inglês e alguns tópicos para comentário, tudo isto se pode 
_________________ 

6 Vide: David KEYS, “The Ugly End of Narcissus”, BBC History 
Magazine 5 (Maio 2004). 

7 Sabe-se que é prática corrente em Oxford atribuir o estudo destes 
fragmentos literários a estudantes, jovens investigadores que assim se iniciam 
nos domínios sempre imprevisíveis da papirologia. 

8 Sobre o texto (P. Koln. II. 58 = inv. 7511 = fr. 196a West) vide o 
nosso estudo, “A Lolita de Arquíloco: Menina e Devassa”, BEC 42 (2004) 15-
33. 

9 Parodiando o famosíssimo artigo de Peter Green "The Last Tango on 
Paros", Times Literary Supplement (1975) 272, escrito a propósito do Papiro 
de Colónia, o autor deu ao seu novo artigo o título ‘The Last Tangle [rolo] of 
Paros’, Classical Studies Newsletter XII (Winter 2005) 6 e 15. 
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encontrar no site disponibilizado on-line pelos técnicos de Oxir-

rinco.10 Adiantamos apenas tratar-se de um fragmento elegíaco de 35 

versos (não completamente legíveis) relacionado com o ciclo troiano. 

Narra a paragem da armada grega na Mísia, então governada por 

Télefo, onde os gregos são desbaratados e forçados a regressar às suas 

naus. O tom é profundamente homérico, podendo o texto ajudar a 

explicar a até aqui tão polémica presença de Arquíloco no repertório 

dos rapsodos, atestada por diversas fontes, ao lado de Homero e 

Hesíodo, ou simplesmente ser visto como a mais extensa elegia mítica 

de symposium até agora conhecida do poeta de Paros. É ainda o único 

testemunho textual de uma antiga versão do mito, que até agora 

conhecíamos apenas pelos resumos de Proclo e Pausânias dos Cantos 

Cíprios.11  

Especial atenção parece estar a despertar um já publicado papiro 

onde as novas tecnologias de imagem permitiram agora ler o que se 

crê ser uma passagem de um evangelho atribuído a Maria Madalena 

(P. Oxy. LV. 3814).12 Não deixa de ser curioso que o texto, a incluir 

no conjunto dos evangelhos gnósticos, venha a público num momento 

em que a polémica se instalou à volta da verdadeira relação entre Jesus 

e Maria Madalena, em especial depois da publicação do best-seller O 

Código Da Vinci de Dan Brown. E isto porque o texto, ao qual 

tivemos apenas acesso em tradução inglesa,13 refere algo só 

identificável como uma lua-de-mel do casal (Jesus e Maria Madalena) 

que viaja de barco pelo mar Egeu. Dividido entre a missão de filho de 

Deus e a natureza de homem, Jesus quer cumprir a missão do pai; 

Maria não pára de se queixar, lamentando estarem a ser defraudadas as 

suas expectativas em relação àquele casamento. Foi em 1945 que o 

_________________ 

10 http://www.papyrology.ox.ac.uk/monster/demo/Page1.html 
11Para o texto grego de Proclo, com os acrescentos de Pausânias, vide 

Martin L. WEST (ed.), Greek Epic Fragments (Cambridge 2003) 66-81. 
12 Jonathan SHEEN, “Jesus and Mary Magdalene: A New Gospel 

Fragment Discovered”, The Liverpool Observer (19 Abril 2005). 
13 Vide supra n. 12. 
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camponês árabe fez aquela que muitos consideram a descoberta 

arqueológica mais valiosa do século XX, em Nag Hammadi, a 500 Km 

do Cairo: 13 papiros escritos em copta, datados do século III, 

contendo cópias do que se crê terem sido originais gregos de evange-

lhos não contemplados na tradição da exegese bíblica. Maioritaria-

mente de índole cristã, os manuscritos incluem ainda textos da 

tradição pagã e judaica.14 O Evangelho segundo Maria Madalena 

integrava já, no entanto, um códice papiráceo conservado no Departa-

mento de Egiptologia do Museu Nacional de Berlim (BG 8502). 

Durante o século passado foram ainda decifrados dois papiros prove-

nientes de Oxirrinco, rapidamente identificados com este evangelho 

apócrifo: P. Oxy. XLI. 2949 e P. Oxy. L. 3525. Datados do séc. III, o 

texto em grego que contêm não coincide por completo com a versão 

copta. Crê-se que o original grego remonte ao século II.15  

Longe quanto baste de Oxirrinco, na velha Europa, um novo 

achado está a fazer estudiosos perder noites um pouco por todo o 

mundo. Em Colónia, Alemanha, guarda-se uma valiosíssima colecção 

de papiros também provenientes das areias do Egipto, documentos 

escritos entre os séculos III a.C. e VII d.C.16 Albergando cerca de 

6000 restos de papiro, presenteou no ano passado os críticos com dois 

novos fragmentos (P. Koln. inv. 21351) que permitem a reconstituição 

de 12 linhas de um poema, identificado como pertencente ao IV livro 

da edição alexandrina de Safo (séc. VI a.C.), para quem Platão 

reclamava o estatuto da décima musa. O poema foi anunciado em 

_________________ 

14 Entre nós, foi recentemente publicado um artigo sobre estes textos: 
Helena BARBAS, “Gnose e gnosticismo: os manuscritos heréticos que estão a 
revolucionar o pensamento”, Actual, Expresso 1715 (10/09/2005). 

15 Sobre o Evangelho segundo Maria Madalena, em particular, vide: 
Antonio PIÑERO (et alii), Evangelhos Gnósticos – Biblioteca de Nag 
Hammadi II (trad. Luís Filipe Sarmento), Lisboa, 2005. Sobre a tradição dos 
textos gnósticos, em geral, vide o vol. I da colecção que ainda agora citámos. 

16 O site oficial da colecção: <www.uni-koeln.de/philfak/ifa/ 
NRwakademie/papyrologie/index.html.>  
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2004, ano em que teve a sua editio princeps.17 M. L. West publicou já 

este ano o texto, acompanhado de tradução e comentário, que recons-

tituiu com a ajuda do fr. 58 Lobel-Page da poetisa (P. Oxy. 1787       

fr. 1. 4-25, fr. 2. 1). Afirma o helenista que, com o novo achado, 

estamos na presença do quarto poema sáfico “com extensão suficiente 

para ser apreciado enquanto estrutura literária”: 18 
 

u[mme∫ peda; Moivsan ijok[ovlpwn kavla dw=ra, pai=de∫, 

spoudavsdete kai; ta;]n filavoidon liguvran celuvnnan: 

 

e[moi d! a[palon privn] pot! [e[]onta crova gh=ra∫ h[dh 

ejpevllabe, leu=kai d! ejg]evnonto trivce∫ ejk melaivnan: 

 

bavru∫ dev m! oj [q]u=mo∫ pepovhtai, govna d! [o]uj fevroisi, 

ta; dhv pota laivyhr! e[on o[rchsq! i[sa nebrivoisi. 

 

ta; me;n stenacivsdw qamevw∫: ajlla; tiv ken poeivhn; 

ajghvraon a[nqrwpon e[ont! ouj duvnaton gevnesqai. 

 

kai; gavr p[o]ta Tivqwnon e[fanto brodovpacun Au[wn 

e[rwi f. . aqeisan bavmen! eij∫ e[scata ga=∫ fevroisa[n, 

 

e[onta [k]avlon kai; nevon, ajll! au\ton u[mw∫ e[marye 

crovnwi povlion gh=ra∫, e[c[o]nt! ajqanavtan a[koitin. 

 

_________________ 

17 M. GRONEWALD & R. W. DANIEL, ZPE 147 (2004) 1-4. Sobre o 
novo texto vide ainda: V. Di BENEDETTO, ZPE 147 (2004) 5-6; W. LUPPE, 
ZPE 147 (2004) 7-9; BERNSDORFF, ZPE 150 (2004) 27-35; M. L. WEST, 
ZPE 151 (2005) 1-9. 
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Dado o estado já avançado da crítica textual, atrevemo-nos a 

avançar com a nossa tradução, que, essencialmente literal, julgamos 

ser a primeira em língua portuguesa: 

 

Vós,] donzelas, pelos belos dons [das Musas] de violeta cingidas 

zelai, bem assim na] lira melodiosa, dos poetas amante. 

 

Pois o meu outrora delicado] corpo, já a velhice 

me arrebatou, e brancos] se tornaram os cabelos negros. 

 

Pesado o meu coração se tornou, não me suportam já as pernas, 

em tempos eram ligeiras na dança, como pequenas corças. 

 

Isso lamento a toda a hora; mas que hei-de eu fazer? 

alguém que não envelhece é algo que não pode existir. 

 

Também em tempos Titono, diziam, a Aurora de róseos braços, 

levada pelo amor, consigo arrastou para o fim do mundo, 

 

sendo este belo e jovem; mas até dele se apoderou, 

com o tempo, a [grisalha] velhice, dele que tinha imortal esposa. 

 

O poema é uma extensa reflexão sobre a velhice e os efeitos 

desta no corpo e no espírito do sujeito, sempre habituados ao amor, à 

paixão, à beleza e à jovialidade. Numa poetisa onde abunda a frescura 

e o colorido, por um lado, a par da desmesura das sensações, por 

outro, uma tão amargurada expressão da dor pela idade avançada não 

pode deixar de soar estranha. No conhecido fr. 105 Lobel-Page, a 

noiva já fora da idade é, muito embora, apresentada ainda como uma 

peça de fruta apetecível, amadurecida pelo sol. Este tema da transito-

riedade da vida é, de resto, elemento central da poética arcaica, 

_________________ 
18 M. L. WEST, Times Literary Supplement 5334 (24/06/2005). 
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comum a todos os seus cultores desde Arquíloco. Quando à lingua-

gem, as marcas do eólico e do próprio dialecto lésbio são bem visíveis. 

O texto que agora podemos ler pode ainda ser valioso enquanto 

documento para a discussão do tão polémico círculo sáfico, ao que 

tudo indica uma escola de iniciação poética (e sexual, para alguns) de 

jovens filhas de grandes senhores. A poetisa começa por dirigir con-

selhos às donzelas (pai=de∫) para que se exercitem continuamente na 

música. A tónica é pois colocada no estudo e na arte, ao contrário de 

outros fragmentos onde a temática homo-erótica ocupa um lugar cen-

tral. O adjectivo ij]ok[ov]lpwn traz contudo para o texto o visualismo da 

cor violeta, tão frequentemente associado, na poesia de safo, ao 

erotismo.  

Mas o destinatário muda logo no segundo dístico; e[moi inicia a 

focalização poética no próprio sujeito, que lamenta as consequências 

da (grisalha) velhice no corpo e no espírito: o coração que endurece, 

ficando menos sensível ao amor – o mesmo coração que tantas vezes 

ardera de paixão e se consumira com o ciúme –, bem assim as pernas 

que fraquejam. Sintomas só comparáveis aos que atingem o sujeito 

apaixonado no famoso fragmento sobre o ciúme (fr. 31 L-P). 

Introduz-se depois um mito sobre a eterna juventude que não há, 

sobre a beleza imutável que não é aos mortais permitida. Titono, 

delícias da deusa Aurora, não morreria de facto, segundo o pedido da 

amante toda poderosa. Mas esquecera-se esta de pedir para ele a 

eterna beleza, e ele envelhecia, de dia para dia, ao lado de uma deusa 

sempre bela.19  

Nas restantes quatro linhas do papiro de Oxirrinco, não possí-

veis de reconstruir pelo novo achado, tudo indica que se poderia ler o 

final do poema. Depois da reflexão sobre a sua velhice, num tom, 

como vimos, algo pessimista, a poetisa parece encontrar ela própria, 

_________________ 

19 Sobre o mito vide: Il . XI. 1 sq; Od. V. 1; Hes. Theog. 984; Apollod. 
Bibl. III. 12. 3: Hyg. Fab. 270; Diod. Sic. III. 67 e IV. 75; Virg. Georg. I. 447 
e III. 48, 328; El. Nat. An. V. 1: Hymn. Hom. IV. 218 sq; Tzetz. ad. Lyc. 18. 
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por auto-reconhecimento, o fármaco para o seu mal. Uma solução que, 

em boa verdade, cultivou ao longo de toda a vida: 
 

]imevnan nomivsdei 

]ai∫ ojpavsdoi 

e[gw de; fivlhmm! ajbrosuvnan,              ]tou=to kaiv moi 

to; lav[mpron e[ro∫ twjelivw kai; to; kav]lon lev[l]ogce. 

 

… 

… 

mas eu amo a delicadeza (...) e esse amor 

o brilho do sol e a beleza me granjeou.  
 

O Amor e a arte, na vida como na obra nunca dissociados, são 

esse fármaco, o alívio para todas as dores impostas pela velhice a 

quem, no fundo, nunca seria velha, porque, mais do que Titono, há 

muito ganhara não só a imortalidade mas também a eterna beleza, 

sensação estética impossível de evitar para os seus leitores, em qual-

quer período temporal. Imortalidade que nela sempre fora uma autên-

tica consciência pragmática, que lamentara não ser atingida pelas 

donzelas a seu cargo, essas que tanto amava e não queria ver vencidas 

pela parca Atropos que todos os fios corta, indistintamente. Não todos: 

sobrevivem à sua navalha furiosa os cultores das musas, porque 

sempre perseguiram a verdadeira Beleza.  

Beleza que, no caso de Arquíloco, Safo, Hesíodo e tantos outros, 

as ironias da Fortuna – divindade superior mesmo aos Olímpicos – não 

querem manter obscura, relançando a cada passo a polémica sobre 

peças literárias que, graças a novíssimas técnicas agora aliadas aos 

estudos papirológicos, não mais podem ter-se como inevitavelmente 

perdidas. 

CARLOS A. MARTINS DE JESUS 


