
 

 

23

 
 
 

ÂNITE DE TÉGEA, A TERCEIRA MUSA II* 
 

 
Epigramas funerários dedicados a animais 

   
A Arcádia é, por excelência, o domicílio das divindades teriomórficas, 

cuja origem esteve sempre ligada a esta zona. Assim, não é de admirar que 
Ânite tivesse um interesse peculiar pelos animais, dado que estavam tão 
ligados à sua mundividência quotidiana. 

Ao dedicar epitáfios a animais, a poetisa exibe através deste género 
uma sensibilidade mais feminina e pessoal, pois não era habitual assinalar a 
morte de animais, a não ser que estes tivessem prestado um serviço valoroso 
ao seu dono ou à pátria.1 Os animais deveriam ser tratados como com-
panheiros do homem ou treinados para o desporto, sendo que a sua 
importância se esgotava nestas funções. Por outro lado, seria de esperar antes 
gestos de afeição por parte de mulheres e crianças.  

A nossa poetisa árcade terá sido a primeira a dedicar epitáfios a 
animais, desligando o epigrama da sua função mais utilitária, que seria 
reconhecer o valor do animal como mais um servo do homem2, não 
desprezando contudo o tom solene comummente associado ao epitáfio. Deste 
modo, estes epigramas revestem-se duma intencionalidade mais literária, 
reconhecendo a morte do animal como uma perda lamentável para o 
eukosmos natural, pois até o ente mais ínfimo tem um valor incalculável.        

A poetisa procura celebrar, através de epitáfios, mais a vida e a sua 
beleza do que propriamente a morte, que é sempre funesta, negra e lenta, 
________________ 

* O texto que aqui se apresenta constitui a segunda parte do estudo que 
dedicamos à produção poética preservada de Ânite, publicado no número anterior do 
BEC (pág.43-47). Novamente agradecemos o empenho dos Doutores José Ribeiro 
Ferreira e Luísa de Nazaré Ferreira na revisão do texto. 

1 Il . 23.171-174; Hdt. 6. 103. Cf. GUTZWILLER (1998: 61): “Additional evidence 
suggests that remembrance of an animal for any other reason violated the code of 
behavior that defined manhood in Greek Society.”  

2 CERIO DÍEZ (1998: 135) “(...) la temática animal parece una innovación 
helenística y, de hecho, se ha asociado para siempre al nombre de Ánite”. 
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sempre personificada através duma vasta gama de imagens, o que representa 
a anulação do prodígio que é a vida e a impossibilidade de não mais poder 
fruir as suas experiências. 

Uma das questões mais discutidas diz respeito à autenticidade destes 
epitáfios, problemática largamente explorada em CERIO DÍEZ (1998: 134), 
sobre a qual não existem mais do que suposições, pela falta óbvia de dados 
arqueológicos. 

Ânite tratou a morte de animais como o golfinho, a cadela, o cavalo, 
mas também de insectos, como a cigarra e o grilo. Destes animais só os 
insectos e os golfinhos acabariam por ser tratados posteriormente.  

Dos sete epitáfios que nos chegaram, seleccionámos três. Os restantes 
(AP 6.312, 9.745, 7.202; Pólux 5.48) apresentam mais rasgos da vida 
bucólica. De um modo geral, a poetisa segue um esquema fixo de 
enunciação, identificando o animal, as circunstâncias da sua morte, bem 
como o nome do dono.  

Mna=ma tovde fqimevnou menedai?ou ei{sato Da=miς  
i{ppou ejpei; stevrnon tou=de dafoino;n  [Arhς 

tuvye, mevlan dev oiJ ai|ma talaurivnou dia; crwto;ς 
zevss!, ejpi; d! �ajrgalevan bw=lon e[deuse fovnw/. 

(A.P. 7. 208 = IX Gow-Page) 

Este monumento dedicou-o Dâmis a um cavalo valoroso  
   que morreu quando Ares no peito fulvo 
o atingiu; negro, o sangue a escorrer pela dura pele 
    fervilhou e o seu rasto humedeceu o triste campo. 

O epitáfio recorda a morte de um cavalo que morreu em pleno combate, 
razão pela qual Dâmis ergueu um monumento em sua homenagem, pois 
executou nobremente o seu serviço ao dono e à pátria. Ao contrário dos 
restantes epigramas seleccionados, este poema apresenta um tom mais 
solene, não desvelando um ponto de vista pessoal, tal como acontecia no 
epitáfio arcaico. 

A influência épica revela-se na escolha dos adjectivos, como 
menedai?ou (‘valoroso’), que na Ilíada qualifica o guerreiro (12. 247 e 13. 
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228), dafoinovn (‘fulvo’, ‘sanguinário’3), aplicado à cor da pele da serpente e 
do leão (Il . 2. 308, 10. 23, respectivamente), e talaurivnou (‘espesso’), que 
naquele poema surge associado a Ares (5. 289). Neste caso, a referência à 
morte está condensada apenas na forma nominal fqimevnou.  

Oujkevti dh; plwtoi=sin ajgallovmenoς pelavgessin 
aujcevn! ajnarrivyw bussovqen ojrnuvmenoς, 

oujde; peri; skarqmoi=si new;ς perikalleva ceivlh 
poifuvxw tajma=/ terpovmenoς protoma=/, 

ajllav me porfureva povntou noti;ς w\s! ejpi; cevrson 
kei=mai de; rJadina;n tavnde par! ajiovna. 

(A.P. 7. 215 = XII Gow-Page) 
 

Não mais nadarei ufano nestes mares navegáveis 
   nem o colo levantarei, lançando-me do fundo do mar, 
nem sequer em redor dos formosos cascos da nau, com seus escalmos, 
   voltarei a bailar, deleitado com a minha imagem. 
É que a revoltosa água do mar lançou-me para terra 
   e aqui estou estendido nesta praia estreita. 

 

O epigrama apresenta uma característica muito peculiar: o sujeito da 
enunciação poética é o próprio golfinho. Contudo, nunca deixa de ser uma 
perspectiva humana, apesar de representar a voz do animal que parece contar 
a alguém que passa na praia o infortúnio da sua morte. 

É importante notar a selecção lexical da poetisa: a escolha dos 
particípios ajgallovmenoς e terpovmenoς para qualificar o golfinho, atribuindo-
lhe qualidades próprias dos seres humanos; a ênfase dada à negativa oujkevti a 
iniciar o epitáfio, que corrobora o sentido trágico desta morte, pois o 
golfinho, detentor de uma graça muito particular, deixou agora um profundo 
vazio – essencialmente estético – no seu habitat.  

O tratamento deste animal não será fortuito, pois além de ser muito 
amistoso, tem um estatuto especial entre os antigos, sendo conhecido como 

________________ 
3  No caso de se optar pela versão 

i{ppou ejpei; stevrnon tou=de dafoino"  [Arh", o adjectivo qualifica o deus da 
guerra, ‘Ares sanguinário’. 
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um companheiro dos navios do Mediterrâneo, como testemunham muitas 
lendas que nos chegaram (e.g. Hdt. 1. 23-24, sobre o salvamento de Aríon). 

 
 
 
Também os insectos, como o dissemos acima, são dignos de 

compaixão. Assim o demonstrou Ânite: 

Akrivdi ta=/ kat! a[rouran ajhdovni, kai; druokoivta/ 
tevttigi xuno;n tuvmbon e[teuxe Murwv 

parqevnion stavxasa kovra davkru, dissa; ga;r aujta=" 
paivgni! oJ duspeiqh;" w[/cet! e[cwn !Aivda". 

 (A.P. 7. 190 = XX Gow-Page) 

A um gafanhoto4, rouxinol do campo, a uma cigarra,  
   habitante do carvalho, Miro5 preparou um túmulo comum, 
derramando a jovem uma lágrima pura, pois foram dois 
   os deleites que o implacável Hades levou consigo. 

 
Encontra-se o epigrama entre aqueles cuja autenticidade se considera 

mais improvável. Ainda que o grilo e a cigarra possam ser animais de 
estimação, sobretudo para os mais novos, é discutível que o epitáfio diga 
respeito a uma situação real. 

A referência a estes insectos também não é fortuita, pois sabemos como 
eram valorizados na Antiguidade pelo som que produzem e pela sua 
omnipresença nos meios mais rústicos. Assim, Hesíodo num passo conhecido 
evocou “a sonora cigarra”: 

pousada na árvore, espalha o melodioso canto, 
pela fricção das asas, na penosa estação do calor6  

________________ 
4  A tradução de akriv∫ não é consensual, hesitando os estudiosos entre “grilo” e 

“gafanhoto”. À primeira vista, seríamos tentados a optar pela primeiro termo, mas os 
Antigos consideravam melodioso o som produzido pelo gafanhoto e as referências 
literárias a este insecto aconselham a segunda tradução. Cf. Il . 21. 12; Ar. Ach. 1116; 
Theoc. 7. 11; Mnasalc. 12. 

5 Esta personagem é muitas vezes confundida com a poetisa Mero dado que, em 
fontes mais antigas, o nome surge grafado como Miro. 

6 Hesíodo, Trabalhos e Dias 582-584, trad. J.R.F. (Lisboa, INCM, 2005). 
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O que a jovem lamenta realmente é a perda da sua música, a perda, 
mais uma vez, de uma sensação estética que provocava o deleite.  

A menção da morte também aparece sob a forma de uma imagem 
diferente das anteriores, oJ duspeiqh;" w[/cet! e[cwn !Aivda", que faz 
referência à divindade funesta do subterrâneo. Note-se o jogo antitético entre 
parqevneion ... davkru e duspeiqh;∫ ... !Aivda∫, que acaba por reforçar a 
injustiça que esta morte constitui. 
 
Epigramas bucólicos 

 
Teócrito, autor helenístico do século III a.C., é normalmente visto como 

pioneiro no género bucólico,7 no qual os pastores dialogam entre si sobre a 
pastorícia e o cultivo dos campos, entoam o canto amebeu e divagam sobre as 
suas vivências. De facto, ainda que este mundo bucólico, aprazível aos 
homens e propício à criação poética, tenha sido mais cultivado pelo siciliano, 
a construção do mundo mítico da Arcádia, que Teócrito usou como pano de 
fundo nos seus Idílios,8 devemo-la sobretudo a Ânite. Como sabemos, a 
Arcádia, local edénico, sonhado e perspectivado ao longo dos séculos como o 
eukosmos natural por excelência, convidativo à música e à meditação, era na 
realidade uma terra árida e inóspita, o que reforça a construção idealizada que 
a poetisa e os poetas subsequentes dela fizeram.9 Contudo, não devemos 
confundi-la com o locus amoenus, cuja concepção remonta à tradição 
homérica, nomeadamente à descrição da ilha de Calipso (Od. 5. 63-75) e dos 
jardins de Alcínoo (Od. 7. 112-132). 

Dos seis epigramas de Ânite que exploram esta temática, reunidos na 
Antologia Palatina e na de Planudes, seleccionámos apenas três: 

________________ 
7 O período helenístico, quando a vida literária se concentrou nas grandes 

cidades, proporcionou as condições favoráveis para o desenvolvimento do género 
bucólico. O mundo simples e campestre havia agora desaparecido, tendo continuado a 
sua existência apenas no plano da idealização. Cf. The Oxford Classical Dictionary, 
s.v. “Pastoral Poetry, Greek and Latin”. 

8 Para análise comparativa entre Teócrito e Ânite, vide GUTZWILLER (1998:     
71-72).  

9 Esta terra tinha de admirável na sua paisagem eram as grutas, nas quais 
existiam fontes e extraordinários jogos de água (note-se o epigrama da poetisa AP 
16.291). Daí que as fontes e corrente fossem um motivo muito recorrente na poesia 
bucólica.  
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Xei=n!, uJpo; ta;n pevtran tetrumevna gui=! ajnavpauson -  
   aJduv toi ejn clwroi=∫ pneu=ma qroei= petavloi∫ -  
pivdakav t! ejk paga=∫ yucro;n pive, dh; ga;r oJdivtai∫ 
   a[mpaum! ejn qermw=/ kauvmati tou=to fivlon. 

(A.P. 16. 228 = XVIII Gow-Page) 
Estrangeiro, repousa os teus membros fatigados sob esta rocha 
   -  tão doce murmura a brisa na verde folhagem - 
bebe água fresca da fonte, pois aos viajantes  
   agrada decerto esta pausa no calor ardente. 

 
-  Tivpte kat! oijovbaton, Pa;n ajgrovta, davskion u{lan 
 h{meno∫ aJdubova/ tw=/de krevkei∫ dovnaki_ 

-  [Ofra moi eJrshventa kat! ou[rea tau=ta nevmointo 
povrtie∫ hjukovmwn dreptovmenai stacuvwn. 

(A.P. 16. 231 = XIX Gow-Page) 
 

-  Afinal, ó agreste Pã, porque estás neste solitário bosque  
    o tocar uma cana melodiosa? 

-  Para que nos montes cobertos de orvalho, 
    os vitelos pastem os campos, comendo espigas de bela rama. 
 

@Erma=∫ ta=/d! e[staka par! o[rcaton ajnemoventa 
ejn triovdoi∫ polia=∫ ejgguvqen ajiovno∫ 

ajndravsin kekmhw=sin e[cwn a[mpausin oJdoi=o, 
yucro;n  d! �ajkrae;∫ kravna uJpoiavcei�. 

(A.P. 9. 314 = XVII Gow-Page) 
 

Eu, Hermes, que aqui estou junto a este arvoredo arejado, 
   na encruzilhada perto da branca praia, 
ofereço repouso aos homens cansados do caminho: 
   fresca e abundante uma fonte murmura. 

 
Nestes poemas constatamos a presença de motivos pastorais como a 

figura de Pã, o deus da Arcádia, Hermes, divindade pan-helénica, cuja estátua 
aparecia como marco nos caminhos, o imenso calor, as fontes de água que 
correm sempre e saciam a sede dos peregrinos, a sombra que convida ao 
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ócio, a música da flauta que ecoa dos recantos dos bosques. Todos estes 
elementos são referidos com insistência nos poemas dedicados a esta 
temática.  

 
Ânite de Tégea, uma voz outra que ecoa da pedra tumular, para sempre 

um silêncio ouvido e recordado. Trivialidades temporais, que já fizeram parte 
de um outro espaço e de um outro tempo. Coisas pequenas, femininas, coisas 
nossas, de todos nós. Palavras que nos chegaram com toda a pureza cristalina 
das águas correntes da Arcádia que tão bem terá conhecido. Versos que na 
pedra (ou na pena distraída de um qualquer copista) ganharam o dom de 
encantar para sempre os homens. 
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