
 

ÂNITE DE TÉGEA, A TERCEIRA MUSA I ∗∗∗∗ 

“In the imagination I saw you, Anyte, chaste, frail 
and fierce, a huntress on the hills of Tegea, 
crowned with cold  violets, a lover of lonely 
forests...” 

Richard Aldington, 
Medallions in Clay (1921) 

 

Uma voz outra que ecoa da pedra tumular, um lamento 

feminino: ou é um golfinho que chora, uma cigarra que deixou de 

deleitar os ouvidos humanos com o seu canto doce, ou é a funesta 

Parca que cortou o fio vital de uma donzela que nunca casará. Para 

sempre um silêncio ouvido e recordado. Trivialidades temporais, que 

já fizeram parte dum outro espaço e dum outro tempo. Coisas 

pequenas, femininas, coisas nossas. 

Uma das vozes que celebrou estas trivialidades foi Ânite de 

Tégea,1 da Arcádia. Uma poetisa que terá vivido entre os finais do 

século IV e os inícios do século III a.C., em pleno período helenístico, 

palco de mudanças em todos os domínios, onde se esboçou uma 

mundividência nova e mais cosmopolita no que toca à expressão 

literária. 

Os testemunhos mais antigos acerca desta autora encontram-se 

em Pólux (c. 138-188 d.C.), gramático e retórico alexandrino que nos 

_________________ 
∗ O texto que agora se apresenta constitui a primeira parte de um 

estudo da produção conservada da poetisa. Cumpre-nos dirigir uma palavra de 
gratidão aos nossos professores da cadeira de Literatura Grega II (2004/2005), 
Prof. Doutor José Ribeiro Ferreira e Dra. Luísa de Nazaré Ferreira, por todo o 
empenho na sugestão e revisão do texto que agora se publica. 

1 A sua origem é confirmada em Poll. 5. 48 e em Steph. Byz. 610. 16. A 
poetisa não esclarece nada sobre a sua biografia, apenas existem alguns 
epigramas que sugerem a sua proveniência. Por exemplo, o epigrama II é 
dedicado a um habitante de Tégea e a referência a Pã, o deus da Arcádia, em 
dois poemas confirmam a sua origem.  
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transmite o epigrama X da poetisa, e em Pausânias,2 que no fim do 

livro X nos relata que Ânite chegou a viajar até Naupacto. O periegeta 

refere-se à poetisa como aquela que 

pevmpei qeo;∫ !Anuvth th;n poihvsasan ta; e[ph fevpousan seshmasm

evnhn devlton, podendo isto significar que Ânite compôs uma inscrição 

em hexâmetros dedicada ao templo de Asclépio, ou então th;n 
poihvsasan ta; e[ph quer simplesmente dizer “a epigramatista”.  

Antípatro de Tessalonica (século I), um cultor do epigrama 

político, elogiou as poetisas mais célebres da Antiguidade que 

nasceram para o deleite dos mortais, enquanto que as outras nove 

musas da tradição hesiódica têm como função deliciar os deuses (A.P. 

9.26). Neste panegírico às poetisas-musas, Ânite é considerada a 

terceira musa e a “qhvlun JvOmeron”,3 elogio que para além de 

evidenciar a admiração que os autores antigos teriam pela poetisa, 

pode dar a ideia de que a autora terá igualado o poeta de Quios no 

tema épico. Esta hipótese não é de todo irreal, pois sabemos que Ânite 

escreveu um poema épico que não chegou até nós (SH 80 f.). Contudo 

é visível o uso de fórmulas homéricas no seu dialecto dórico. 

_________________ 
2 Paus. X.38.13. Descreve o santuário de Asclépio em Naupacto, que 

encontrara em ruínas e tinha sido originalmente construído por um único 
homem chamado Falísio. Este lamentava-se de ver muito mal, e quando estava 
quase cego o deus de Epidauro enviou-lhe a poetisa Ânite, que lhe trouxe uma 
tábua selada. A poetisa teve uma aparição do deus, que lhe entregou em mãos 
a dita tábua. Nisto, ela viaja até Naupacto e convida Falísio para tirar o selo da 
tábua e ler o que estava escrito. Embora não pudesse ver nada, pensou que se 
tratasse dum sinal divino e ao olhar para a cera,  voltou novamente a ver e deu 
a Ânite o que estava lá escrito, duas mil barras de ouro. Além disso, o nome 
!Anuvth é tão raro na antiguidade, que não é conhecido mais ninguém com 
este nome. 

3 Alguns autores consideram que esta expressão se refere a Safo, 
poetisa mencionada em quarto lugar. Pensamos contudo que não seria lógico, 
pois a expressão parece estar numa situação de aposto em relação ao seu 
antecedente, como que obedecendo à forma de composição em catálogo, 
semelhante àquela que aparece precisamente em Hesíodo, quando faz a 
enumeração das musas. 
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A poetisa foi muito estimada na sua terra natal, tendo sido 

distinguida com uma estátua de Eutícrates e Cefisódoto, que teriam 

sido seus contemporâneos, pois a estátua data talvez do ano de       290 

a.C. e sabemos que o seu floruit teve lugar no ano de 300 a.C. 

Distinguiu-se sobretudo como epigramatista e pertenceu à primeira 

geração de poetas helenísticos, tendo sido a primeira representante da 

chamada escola dórica ou peloponésia.4 A sua obra encontra-se 

compilada na Anthologia Palatina (a maior parte), na Anthologia 

Planudea  e em Pólux. Dos vinte e quatro epigramas que lhe são 

atribuídos, somente três são considerados dúbios. Gow e Page 

defendem que Ânite nos terá legado vinte epigramas, sendo que cinco 

destes se consideram espúrios, entre os quais o epigrama 7. 215 [XII] 

dedicado ao golfinho, que pertence ao sub-género dos animais. Esta é 

a selecção que mais limita o corpus da poetisa. 

Assim sendo, não podendo tratar toda a sua produção poética 

conhecida, dadas as limitações dum trabalho desta natureza, 

seleccionámos apenas onze epigramas. O nosso objectivo será tratar as 

principais linhas temáticas da poetisa,5 sendo o epigrama funerário o 

sub-género mais cultivado pela nossa autora. 

_________________ 
4 Devido a um imperativo mais didáctico do que científico,  surgiu a 

necessidade de agrupar em escolas as diversas tendências estilísticas no 
período helenístico: a peloponésia, iónico-alexandrina e a fenícia. A primeira 
é vulgarmente caracterizada pelas representações da natureza, pelo gosto das 
imagens, pelo predomínio dos epigramas fúnebres e votivos e dos temas 
bucólicos; já a segunda está mais ligada aos temas eróticos e simposíacos. 
Crê-se que a tradição da Arcádia pastoral deriva da poesia de Ânite. Sabemos 
contudo que a conceptualização do género bucólico só surgiu em 
consequência da poesia de Teócrito. Ânite deu sim um valioso contributo no 
que toca à construção da Arcádia como espaço mítico e idealizado.  

5 Não serão tratadas duas temáticas: o tema votivo e a morte enquanto 
niveladora de estratos sociais pois, de facto, tanto o escravo como o seu 
senhor têm, para a poetisa, a mesma condição. Deste último tema existe 
apenas um dístico (A.P. 7.538) e do primeiro temos somente dois epigramas 
(A.P. 6.123, 6.153 ), pelo que não considerámos pertinentes as suas 
abordagens. Não será também analisado o epigrama A.P. 6.312 que trata de 
crianças a brincarem com um bode em redor dum santuário. Ainda que este 
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Para isso, procurámos agrupar os epigramas do ponto de vista 

temático, permitindo assim explorar o mais latamente possível cada 

tema. A selecção de cada um obedeceu a critérios de diversidade e de 

sensibilidade pessoal. Assim, não atendemos ao critério de autentici-

dade de cada epigrama, até porque não existe unanimidade a esse 

respeito e não nos cumpre aqui debruçarmo-nos sobre este ponto 

controverso da sua obra.  

Neste trabalho, vamos ocupar-nos sobretudo do tratamento dos 

epigramas funerários relativos a donzelas: A.P. 7.646, 7.490, 7.486 e 

dos epitáfios a guerreiros, A.P. 7.724, 7.232, deixando para um 

segundo número os epitáfios a animais A.P. 7.190, 7.208, 7.215 e 

aqueles epigramas onde é possível analisar um conjunto de topoi 

bucólicos que se julga terem influenciado bastante os Idílios de 

Teócrito: A.P. 9. 314, 16.228, 16.231. Para a citação do texto grego 

seguimos a edição de Neil Hopkinson (1988). 

 

O epigrama funerário e suas vicissitudes no período 
helenístico 

O epigrama arcaico não era mais que uma simples inscrição, 

normalmente associada ao epitáfio e às oferendas votivas, sendo 

apresentado em dísticos que, segundo Lesky (1995: 777), tiveram 

provavelmente origem na Ásia Menor, tendo sido posteriormente 

desenvolvidos na Grécia. Estes epigramas em dísticos são breves 

elegias e supõe-se que este género, enquanto lamento fúnebre, terá 

influenciado o epigrama sepulcral, também designado por elegeion. 

Os epigramas antigos eram originariamente anónimos,6 tendo surgido 

_________________ 
epigrama se revista de muito interesse, decidimos não inclui-lo na nossa 
análise por uma questão de unidade temática. 

6 Os que eram melhor conseguidos eram atribuídos a grandes poetas, 
inclusive a Homero. Alguns autores chamam a atenção para o facto de o 
epigramatista ser primeiramente uma mera voz anónima, procurando evitar 
sempre qualquer ponto de vista pessoal ou expressão de sentimentos. Mas à 
medida que a elaboração de poemas se tornou mais complexa, encontramos 
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identificados pela primeira vez em Simónides, num epitáfio dedicado 

ao adivinho Megístias (epigr.VI FGE). O lírico de Ceos é também o 

primeiro a fazer uma paródia ao epigrama funerário através do epitáfio 

a Timocreonte de Rodes (fr. 99 Diehl), no qual é o próprio morto que 

fala e se gaba de ter gozado sem qualquer pudor todos os prazeres que 

a vida lhe ofereceu, o que subverte o tom de lamento e o tema do 

elogio dignificante daquele que morre. 

Contudo, a antiga inscrição,7 que tinha como função primeira ser 

confinada ao respectivo monumento ou ser gravada na oferenda votiva 

e no túmulo, começou a libertar-se da inscripcionalidade para a qual 

era concebida. Na verdade, esta forma havia alcançado um estatuto 

literário, perdendo muito do carácter espontâneo que antes a 

caracterizava, rumo a uma artificialidade cada vez mais acentuada. 

Esta evolução ocorre principalmente no século IV a.C., advento da 

época helenística, período onde se deu um florescimento literário e 

onde o epigrama se tornou a forma literária predilecta para tratar os 

mais diversos temas, o que contribuiu muito para a sua elevação a um 

género literário independente. O que não impediu que se produzissem 

epigramas para serem inscritos na pedra, mas também começaram a 

ser fixados onde o discurso literário era vulgarmente apresentado. 

Muitos poetas helenísticos publicaram os seus próprios florilégios, 

prática essa que seria já antiga entre os Helenos. 

Esta época foi marcada sobretudo pela emergência dum novo 

individualismo, consequência da colecção de epigramas em livros, 

duma sensibilidade que é já distante daquela homérica, de temas e 

motivos diferentes, tais como o lamento, o amor, a morte de animais 

de estimação ou tão simplesmente a problemática das relações 

_________________ 
no século IV a ruptura com esta tradição, pela identificação da autoria dos 
epigramas.  

7 Gutzwiller (1998:3) refere que “as long as the epigram was confined 
to its monument, it was excluded from the arena of oral discourse where 
poetry could obtain rank and status by performance, and reperformance, 
before a collective audience.” 
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humanas. Subjectividades que ascenderam à categoria de objectos     

de tratamento literário. Assim, as vozes ancestrais que enaltecem 

tradicionalmente as virtudes guerreiras, símbolos essencialmente 

masculinos, deixam de ter eco em benefício dos motivos provenientes 

da vida quotidiana, tornando-se a arte mais sentimental, mais lírica.  

Na verdade, o realismo é uma característica essencial no que toca à 

criação artística no período helenístico8 e a flexibilidade formal do 

epigrama permitia exprimir fielmente a mundividência deste tempo 

“because of its brevity and conciseness, its necessary concerns with the 

personal and the particular.”9 As linhas com que se tecia um texto 

literário eram também outras, pois generalizou-se aquilo que mais 

tarde se viria a designar por “arte da alusão”, como se o epigrama se 

tornasse uma espécie de receptáculo do poeta doctus onde eram 

actualizadas fórmulas literárias tradicionalmente conhecidas e invoca-

ções topológicas e históricas, por vezes pouco inteligíveis para o leitor 

moderno, mas que serviam para evidenciar a erudição do artista. De 

facto, eram comuns os encontros entre amigos onde os poetas decla-

mavam os seus próprios epigramas, tendo-se assim perdido o sentido 

original do género. 

As personagens ou acontecimentos mencionados no epigrama 

também não têm de ser verdadeiros, pois o leitor erudito entra neste 

jogo ficcional realizando a reposição mental da circunstância e 

empregando estratégias interpretativas que lhe permitem descodificar 

os topoi, sendo que o epigrama fixado num livro confere verosimi-

lhança aos seus referentes através da exemplificação. Na verdade, a 

ekphrasis também se vulgarizou no modo de enunciação do epigrama.   

Ânite soube compactuar com os tradicionais cânones literários 

masculinos, mas também inovou dentro das expectativas genealógicas 

do epigrama funerário: ao invocar a morte de animais ou ao lamentar a 
_________________ 

8 Cf. Snyder (1989: 65): “If the art of classical Greece can be described 
as idealistic, the art produced for the new markets after Alexander’s conquests 
must be called realistic.” 

9 Gutzwiller (1998:3). 
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morte duma donzela, quando seria esperado o louvor do guerreiro ou o 

elogio duma vitória desportiva. A sensibilidade feminina que abomina 

os valores bélicos enaltecidos pela tradição homérica está com efeito 

mais próxima daquela contemplação gratuita de tudo o que vive e da 

compaixão pelo mais pequeno, o que tem um valor infinito para a 

vida.  

Na verdade, os lamentos de Ânite dizem muitas vezes respeito a 

vivências femininas e, tendo adquirido o estatuto literário, acabam por 

dissolver as fronteiras entre as esferas pública e privada, pois o facto 

de as mulheres estarem afastadas do discurso público e do campo de 

acção masculino faz com que existam dois espaços diferentes de 

socialização, o que origina estilos linguísticos de comunicação distin-

tos entre si.10 

A nossa digressão pela obra de Ânite principiará pela análise de 

epigramas cuja temática está tradicionalmente consagrada pela tradi-

ção, para depois observarmos as variações temáticas desta mesma 

tradição, o que representa uma das conquistas da nossa poetisa. 
 

Epigramas funerários dedicados a guerreiros 

Chegaram até nós dois epigramas, de atribuição porém duvi-

dosa, que celebram temas como a morte em batalha e sua dignificação 

_________________ 

10 Maclure (1999:35) salienta que como os homens e as mulheres vivem 
em diferentes esferas em muitas sociedades, particularmente na Grécia Antiga, 
os géneros do discurso que lhes estão associados tendem a diferenciar-se.  E 
nota que estudos etnográficos acerca da pragmática linguística concluem que 
comunidades que apresentam uma grande segregação ao nível do género 
exibem uma forte distinção entre os géneros público e privado, enquanto que, 
em sociedades onde homens e mulheres participam em ambas as esferas, a 
diferença entre práticas linguísticas no domínio privado e público é atenuada.  
Bowman (2004:3) aponta para o facto de existir entre as mulheres uma 
verdadeira sub-cultura, que teria a sua própria tradição musical “(...) ancient 
Greek women’s subculture had an internal tradition of song, the existence of 
this tradition is, for lack of evidence, difficult to demonstrate.” 
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(AP 7. 490 e AP 7. 236), a importância do valor da amizade no com-

bate (AP 7. 232), nos quais se baseia a crítica para afirmar que a nossa 

autora apenas imitou a tradição literária dominante. 

O primeiro destes epigramas é dedicado a um jovem que morreu 

na batalha, Amintor, filho de Filipe, que teve uma morte nobre pois foi 

atingido ao ter coberto o seu amigo com o próprio escudo11. 

 

Luvdion ou\da∫ e[cei tovd! !Amuvntora, pai=da filivppou, 

polla; sidhreivh∫ cersi; qigovnta mavch∫, 

oujdev min ajlginovessa novso∫ dovmon a[gage nuktov∫ 

ajll! o[let! ajmf! eJtavrw/ scw;n kuklovessan i[tun. 

                                                                   (A.P. 7.232 = XXI) 

 

A terra da Lídia detém Amintor, filho de Filipe,  

que com seu braço em tantos cruéis combates pelejou  

não o levou uma enfermidade funesta para a morada da noite, 

mas pereceu ao cobrir um companheiro com o escudo 

[redondo. 

 

Constatamos a presença de lexemas que apontam para uma 

esfera semântica bélica, sidhreivh∫, (...) mavch∫, kuklovessan i[tun - 

para além de o próprio facto de celebrar a morte de um homem em 

batalha apontar para esta mesma realidade. 

Contudo, parece-nos que a poetisa procura enaltecer não o valor 

da guerra, mas antes a atitude nobre deste guerreiro, que morreu 

quando procurava salvar da morte o companheiro (ou dignificá-lo, se 

_________________ 

11 Este epigrama, como outros, é muitas vezes atribuído a Antípatro de 
Tessalonica. Esta confusão pode explicar-se, segundo os estudiosos Gow e 
Page, pelo próprio nome que devido à sua semelhança gráfica pode suscitar 
dúvida: !Antip, e  jAnut. Contudo, os autores não oferecem uma solução, 
propondo apenas que parece pertencer a Ânite, pois o emprego de quadras é 
mais comum nesta autora e mais raro em Antípatro. Para melhor elucidação 
sobre esta questão vide Gow e Page (1965: 102).  
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morto já estivesse). Assim, pensamos que a autora consegue, dentro 

duma temática canonizada pelo género épico, encontrar novos motivos 

merecedores de celebração heróica.  

$Hba mevn se provarce e;san: paivdwn a{te matrov∫ 

feidiva ejn dnoferw/= pevnqei e[qou fqivmeno∫, 

ajlla; kalo;n toi u{perqen e[po∫ tovde pevtro∫ ajeivdei 

wJ∫ e[qane∫ pro; fivla∫ marnavmeno∫ patrivdo∫. 

(A.P. 7. 724 = IV) 

 

A juventude te deu sepultura; como faz a mãe aos filhos,  

Fídias, não foste sepultado com luto e dor, ao morrer 

mas belo canto entoa a pedra que está sobre ti,  

já que morreste lutando pela tua pátria amada. 

 

GREENE (2000:1) sublinha que o epigrama oferece um exemplo 

interessante da inversão de género e revela a artificialidade do ponto 

de vista feminino, já que se tratam temas e valores relacionados com o 

mundo masculino. O epitáfio assinala a morte dum cidadão caído em 

combate e enaltece a sua virtude. Ainda que a sua morte seja 

lamentada por todos, a sua coragem vai ser sempre recordada. Note-se 

a adversativa, em posição inicial, no terceiro verso. Contudo, este 

jovem é lembrado como provarce uma entidade cívica e anónima,     e 

não como uma individualidade original e insubstituível, como 

encontraremos nos epitáfios que mais adiante analisaremos. Ânite 

transforma ainda a posição da mãe, que já não surge como uma vítima 

passiva, antes alguém com uma elevada importância social. A 

metáfora da pedra cantante, que também parece ser inovação de Ânite 

(GEOGHEGAN, 1979: 62), expressa somente um e[po∫ que só é 

kalovn em virtude do serviço que prestou à pátria. Note-se também o 

último verso, onde ressoa a fórmula homérica fivla∫ patrivdo∫. 

 

Epigramas funerários dedicados a donzelas  
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Uma das inovações da nossa poetisa foi, como já vimos, o facto 

de ter criado um diálogo entre as formas de lamento públicas/mas-

culinas e privadas/femininas, empregando fórmulas épicas tradicionais 

e a forma literária do epigrama e associando-lhes conteúdos diferentes. 

Neste caso a voz que manifesta a sua dor é feminina.12.  

Nos poemas que seleccionámos constatamos que se trata de 

jovens que morreram ante nuptias (exceptuando o A.P. 7. 646), que 

são agora lamentadas pela mãe (como também o AP. 7. 649) ou são 

fruto da criação poética da nossa autora, tema que não era muito 

vulgar na época. 

Não deixa de ser curioso a ênfase que alguns destes epitáfios 

conferem ao casamento (cf. AP. 7. 486, 490). Na verdade, o 

casamento e a procriação seriam as funções inscritas no papel social 

feminino, e o facto de uma jovem morrer sem ter cumprido esta pré-

destinação cultural seria algo frustrante para a família e para a 

comunidade.  Contudo, a mãe – o membro da família com o qual teria 

uma relação mais próxima – Cleina, no poema que se segue, lamenta a 

sua própria perda; isto é, a mulher é vista como uma individualidade 

autonóma, que como tal merece o devido respeito e reconhecimento, 

aqui residindo o seu klevo∫. 
Na verdade, durante o período clássico não eram permitidas 

manifestações públicas de lamento relacionadas com a morte de 

mulheres, 13 e no que toca a donzelas o silêncio deveria ser ainda mais 

pesado. Assim, o lamento da mãe pela sua filha deveria ter lugar 

apenas num âmbito privado. Ele seria responsabilidade das mulheres, 

_________________ 
12 Ânite terá dedicado quatro epitáfios a donzelas, dos quais 

seleccionámos três. Ficou por tratar o epigrama dedicado às três jovens 
suicidas de Mileto (AP. 7. 492) 

13 Cf. Greene (2000: 24): “Plutarch, for example, described mourning 
as “something feminine, weak and ignoble; women are more inclined to it 
than men, barbarians more than Hellenes...” 

Além disso, as orações fúnebres teriam mais uma função panegírica ao 
morto do que propriamente de lamento. 
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daí que não seja difícil para o leitor da época imaginar a imagem da 

mãe Cleina debruçada sobre a sepultura da filha.14  

Pollavki tw=/d! ojlofudna; kovra∫ ejpi; savmati Kleivna 

mavthr wjkuvmoron pai=d! ejbovase fivlan, 

yuca;n ajgkalevousa filainivdo∫, aJ pro; gavmoio 

clwro;n uJpe;r potamou= ceu=m! !Acevronto∫ e[ba.15 
(A.P. 7. 486 = V) 

 

Muitas vezes com lamentos neste túmulo da donzela, Cleina, 

sua mãe, apregoa a morte precoce da filha querida,   

invoca o espírito de Filénide, que antes do casamento  

atravessou a pálida corrente do rio Aqueronte. 

 

A referência à morte é concretizada na imagem da travessia do 

rio Aqueronte,16 que parece invocar o mito de Deméter e Perséfone, 

_________________ 
14 Maclure (1999: 40) refere que o lamento, única forma de 

manifestação feminina, assumia muitas vezes a forma de protesto pelas 
injustiças   

sociais,   
nomeadamente   

a   
guerra,   

onde   
morriam  os  filhos  e  o   

 
marido. As mulheres lamentariam não só a perda destes entes queridos, mas 
também a perda da própria individualidade, uma vez que a sua identidade 
cívica dependia destas figuras masculinas. A autora salienta ainda que “(...) 
the predominant (...) speech genre assigned to female characters in both 
archaic and classical literature is lamentation.” A questão faz igualmente 
sentido se pensarmos nos coros femininos das tragédias áticas do século V, 
onde a voz de mulheres entoava considerações cívicas e políticas que, ao 
certo, não seriam os seus interesses primeiros. 

15 Este epitáfio é referido no estudo de Alexiou (1974: 109) como 
exemplo duma prática muito antiga de invocação, marcada pelo verbo 
ajnakalei=sqai. Este verbo era usado “of the persistent calling of the dead by 
offerings and libations” e tinha como função fazer erguer o espírito do túmulo 
. O verbo era também muitas vezes usado para invocar os deuses que morriam 
para voltarem de novo à vida. A autora salienta que desde que estes lamentos 
começaram a florescer na poesia lírica, os poetas passaram a explorar os 
termos mais tradicionais nesta área, tendo atingido o auge durante a época 
helenística. Assim, é inevitável a confusão com a terminologia mais antiga.  
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também ela uma mãe em pranto pela filha que morreu demasiado 

cedo. Tal como no mito, Ânite centra a sua atenção na relação mãe-     

-filha, uma mãe que não pode voltar a ver a filha depois de levada para 

o Hades. 

Este lamento parece ter sido colhido directamente da vida real e 

não duma realidade imaginada. É possível observar neste epitáfio um 

crescendo de pathos, marcado sobretudo pelos verbos empregados, 

sendo o último composto. Note-se também a posição inicial absoluta 

do advérbio pollavki, que reforça a ideia de obstinação da mãe em não 

aceitar aquele luto. 

 

Parqevnon !Antibivan katoduvromai, a| ejpi; polloiv 

numfivoi iJevmenoi patro;∫ i{konto dovmon 

kavlleu∫ kai; pinuta=to∫ ajna; klevo∫: ajll! ejpipavntwn 

ejlpivda∫ oujlomevna Moi=r! ejkuvlise provsw. 

(A.P. 7. 490 = V) 

 

A donzela Antibia17 lamento. Por ela muitos 

noivos, ansiosos, acorreram a casa de seu pai, 

face à fama da sua beleza e sabedoria; mas a todos  

as esperanças o destino funesto fez rojar aos pés. 

 

Este epigrama (tal como o AP. 7. 649) é enunciado na primeira 

pessoa do singular, como se a poetisa desvelasse a sua própria voz.18 

Outra hipótese, comum nos epigramas helenísticos, é que o sujeito da 

enunciação fosse a pedra tumular ou uma estátua dedicada ao morto. 

No terceiro verso, observamos um eco homérico, pois a frase 

_________________ 
16 Acerca das referências à morte nos epigramas de Ânite veja-se Cerio 

Díez (1998: 49-73).  

17 Este nome próprio é tão raro, que não é conhecido mais ninguém 
assim chamado a não ser a filha de Anfidamas (Il.  10.269). 

18 Bowman (2004: 20) salienta: “...Anyte’s epigram collection, which 
was perhaps the first to construct coherent persona for an author of epigrams”. 
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kavlleu∫ kai; pinuta=to∫ ajna; klevo∫ parece ser a substituição da 

homérica polevmoio meta; klevo∫ (Il . 13. 364; Od. 20. 70-71).19 Assim, 

o klevo∫ de Antibia residiria na reputação da sua beleza e sabedoria. 

Além disso, este termo não parece ter o estrito sentido homérico, 

estando mais associado à ideia de “fama” ou “reputação”. Assim, 

parece elevar as virtudes da jovem ao estatuto heróico, pois aquelas 

torná-la-ão imortal. 

A invocação da morte encontra-se concretizada desta vez na 

imagem da tirania funesta do destino: oujlomevna20 Moi=ra. Chama-

mos sobretudo à atenção para a intensidade do último verso, marcado 

pela adversativa e pelo verbo ejkulise, que significa “fazer rolar”, 

reforço para a decepção que a sua morte provocou no meio 

envolvente. 

 

Loivsqia dh; tavde patri; fivlw/ peri; cei=re balou=sa 

ei\p! !Eratw; clwroi=∫ davkrusi leibomevna, 

&W pavter, ou[ toi e[t! eijmiv, mevla∫ d! ejmo;n o[mma kaluvptei 

h[dh ajpofqimevna∫ kuavneo∫ qavnato∫. 

(A.P. 7.646 = VII) 

 

Estas derradeiras palavras, abraçada ao pai querido 

disse Erato, derramando amargas lágrimas: 

“Pai, não mais contigo estarei. Negra, meus olhos cobre 

já a sombra da morte que me perde.” 

 

Neste último epigrama, a referência à morte é corporizada na 

imagem da sombra negra/morte versus luz/vida e na perda do sentido 

da visão/lucidez, que é mais perifrástica, pois ocupa quase dois versos. 

Os dois últimos versos, que representam supostamente uma fala da 

jovem, serão como uma extensão da voz da poetisa, ou melhor, do seu eu 
_________________ 

19 Cf. Ellen Greene (2000:22). 

20 Esta forma aparece em Il .19. 92, Od. 10. 394, Hes. Th. 802 e somente 
nos dois trágicos: Aesch. Pr. 399 e Eur. Ph. 1529. 
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lírico. A adjectivação que precede cada substantivo encarece o seu 

significado, tornando o discurso mais impressivo: note-se que as 

expressões clwroi=∫ davkrusi e fivlwÔ se encontram em posição 

central. Este pathos atinge o seu ápice quando a jovem exclama 

ou[ toi e[t! eijmi, artifício literário que enfatiza a comoção do 

momento, parecendo que a voz já  ecoa do outro lado, que já não   é 

real. 

(Continua) 
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