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ECOS DE UM SUCESSO

Distante ia já o ano de 467 a.C, em que Esquilo alcançara um
estrondoso sucesso e o galardão da vitória, ao retomar, para tema de
uma tetralogia, o mito bem conhecido dos Labdácidas. Das peças que
então apresentou — Laio, Édipo, Sete contra Tebas e o drama satírico
Esfinge—-pode o espectador medir o impacto pelos Sete, a única
do conjunto que sobreviveu até aos nossos dias, e o êxito obtido pelo
eco que se projecta da própria Antiguidade. Parece certo que, com o
fluir por demais rápido dos gostos culturais e estéticos do mundo
intelectual do séc. V a.C. ateniense, Esquilo se tornou, volvidas apenas
escassas décadas, um poeta de sabor algo antiquado e distante, na
apreciação das gerações que viveram os conflitos sociais e humanos
da Guerra do Peloponeso. É essa a impressão denunciada pelo Euripides cómico, quando, em Rãs, comenta a produção do adversário:
de que os heróis grandiosos, 'de penacho e sobrolho', a ênfase dramática e o estilo empolado, que constituíram os principais sustentáculos
do teatro de Esquilo, eram já, em 405, ano da representação da referida
comédia, sentidos como envelhecidos e ultrapassados *. Mas nem por

1
Apesar disso, a comédia não deixa de dar testemunho do impacto que
a mesma grandeza tinha ainda o poder de despertar; o Diceópolis de Acarnenses,
alguns anos antes, confessava o seu entusiasmo por Esquilo e o desapontamento
que sofrera quando, em vez do famoso poeta, lhe saiu um Teógnis, trágico de
segunda categoria (vv. 9-11). Doutros passos cómicos se infere uma interpretação
de Esquilo como um autor já clássico, aceite como uma autoridade {Av. 807,
Lys. 188 sq., Th. 134 sq.). Os mais velhos sobretudo sentiam-se ainda atraídos

50

MARIA DE FÁTIMA SILVA

isso deixou o velho tragediógrafo de merecer, como galardão de mérito,
a honra de ver repostas nos concursos, a expensas públicas, as suas
criações, como homenagem da cidade ao poeta e ao seu talento 2.
A crer no testemunho de Plutarco {Mordia 715e), pertencia a
Górgias um comentário sobre Sete como 'um drama cheio de Ares',
rótulo que convém a uma tragédia onde domina uma atmosfera de
carácter marcial, cruzada de visões e de ruídos de combate. O mesmo
comentário é reproduzido no v. 1021 de Rãs, onde Aristófanes, ao
dirigir-se a um público amplo e diversificado, toma os Sete como
exemplo característico da preferência de Esquilo por temas bélicos,
de feição patriótica. São estas provas que abonam da popularidade de
Sete contra Tebas corno paradigma de uma fase determinada na evolução do género trágico.
Quando, em 409 a.C, Euripides regressava, em Fenícias, ao assunto
de Sete, não podia desconhecer o lastro de fama deixado pela peça de
Esquilo, de cujas potencialidades dramáticas teria um conhecimento
directo na qualidade de espectador e eventualmente de leitor. Mas
face ao modelo esquiliano, Euripides adoptou uma atitude simultaneamente atenta e crítica; posto diante da criação do seu antecessor,
o poeta de Fenícias assumiu-lhe várias sugestões, mas com uma liberdade e talento capazes de conferirem ao tema comum novas intenções e
efeitos. De onde resulta que as duas peças, fundamentalmente inspiradas no mesmo mito, se concretizaram, por força de um entendimento
trágico diverso, em duas realizações de estrutura, expressão e sentido
diametralmente opostos.
Dos vários aspectos em que se determinam as divergências no
aproveitamento euripidiano do fratricídio perpetrado pelos filhos de
Édipo, em relação a Sete, vamos cingir-nos àquelas que respeitam à
personalidade de Etéocles e à intervenção dramática que lhe é atribuída
por cada um dos tragediógrafos. E ao centrarmos a nossa atenção
sobre esta personagem, não é apenas o conjunto de traços psicológicos
ou a intervenção que lhe cabe em cada leitura do mito que temos em
vista; importante será também ponderar os aspectos de comportamento
dramático da figura, o seu relacionamento com os outros intervenientes
na acção, os recursos técnicos para a sua delineação utilizados, de modo

por uns bons versos de Esquilo, que os mais jovens, aliciados pela retórica e pelas
ousadias temáticas de Euripides, recusavam como bombásticos e dissonantes
(Nu. 1364-1367).
2 Cf. Philostr. V. A. 6.11; Vit. Aesch. 12. Vide Pickard-Cambridge, The
Dramatic Festivals of Athens, 2 ed. rev. T. B. L. Webster, 1962, ;p. 86.
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a avaliar, num plano mais aprofundado, o verdadeiro relacionamento,
por semelhança ou antítese, das duas criações deste filho de Édipo.
Surpreende a figura esquiliana pelo porte consistente e complexo
que lhe define o carácter. Dividido entre a personalidade austera, enérgica e responsável do general a quem incumbe a defesa de Tebas sitiada,
e o estigma de uma terrível maldição, o Etéocles de Sete funciona como
um elo de coesão intrínseca da estrutura dramática. Sempre presente
em cena, ele é o elemento que funde, numa sequência inquebrantável,
os episódios em que domina a marca épica — a imagem da invasão de
Tebas — com aqueles em que terá cumprimento a maldição trágica
por Édipo lançada. Esta articulação parece contrariar a opinião de
alguns conceituados estudiosos da peça (na esteira de Wilamowitz),
para quem unidade e coerência são características que escasseiam em
Sete; na sua perspectiva, tal facto constitui um ponto débil na coesão
de possíveis fontes divergentes, colhidas no ciclo épico, a Tebaida e a
Edipodia.
A rhesis é, em Sete, a forma natural de expressão de Etéocles,
no seu papel de rei e general. Cabe-lhe proferir o monólogo de abertura, que, mais do que informativo, se distingue por uma real qualidade
dramática e poética. O homem que o profere é o cidadão, ao leme
de uma comunidade de cidadãos, cuja sobrevivência depende da valentia
dos seus defensores, rentabilizada por uma estratégia bem medida;
sem este empenhamento responsável, nem a própria ajuda divina
será suficiente para ultrapassar a crise 3. Desde o primeiro momento
que a peça é a montagem contínua de um sistema de defesa contra a
iminência de um ataque exterior. Dirigido a todo o povo de Tebas,
o discurso de Etéocles veicula as ordens que emanam da vontade de
um chefe, desejoso de contagiar os homens sob seu comando de um
mesmo fogo, que mantém viva e premente a ligação do ser humano
com a terra que o viu nascer. É portanto num cenário público que este
cidadão se movimenta, como homem de estado que é, antes de mais,

3

Manuel Pulquério ('A personalidade de Etéocles nos Sete contra Tebas
de Esquilo', Mathesis 1, 1992, pp. 11 sq.) regista neslas palavras de Etéocles 'uma
vontade geral de afrontamento que não escolhe adversários' e que se traduz, logo
no prólogo, por 'uma competição absurda com os deuses'; em consequência acentua
no chefe de Tebas a atitude de 'cegueira trágica, que acompanha a hybris'. Da
minha parte, sou mais tentada a valorizar o lado positivo do monarca, que recusa
a espera passiva da ajuda divina e assume, sem omitir ou recusar esse apoio indispensável, o papel activo de guardião empenhado da cidade. Esta é também a posição
de E. Jackson, 'The argument of Septem contra Thebas', Phoenix 42.4, 1988, p. 291.
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consciente, activo, empreendedor, patriota na preocupação prioritária
que o domina de servir os interesses de Tebas.
É, por outro lado, sintomática a sensibilidade que este orador
público manifesta em relação à potência do logos. Não apenas o vemos
usá-lo com mestria em horas determinantes para a peça e para o destino de Tebas — na iminência do ataque espelhada desde o prólogo,
ou na hora de ditar uma estratégia que irá condicionar o desfecho dos
acontecimentos ; mas, sobretudo, vemo-lo consciente, nos momentos cruciais, do poder da palavra, da força que possui para convencer ou
dominar os espíritos, e não menos da intervenção que tem na própria
condução do destino. Pelas palavras que pronuncia, o homem impõe-se,
domina, governa; mas também pelas palavras é capaz, ora de disseminar fraqueza ou derrota, ora de ultrapassar os seus próprios limites, e,
de uma ou de outra forma, atrair sobre si o efeito inexorável da destruição. Se perturbadora da ordem natural, em vez de fomentadora
da disciplina e do equilíbrio, a palavra é erro e condena aquele que
impensadamente a pronuncia. Xqrj Xéyeiv rà xaígia (v. 1) ganha a
força de um propósito, determinante em toda a actuação do monarca.
Este é talvez o momento de registar a ausência de Polinices do
cenário de Sete. Etéocles preenche o espaço completo e o diferendo
que separa os dois irmãos torna-se eficaz nesta dimensão assimétrica.
Dela resulta a noção bem esquiliana de que o destino humano se mede
na relação que tem com os deuses, e não no seu relacionamento com os
outros homens. No dizer de Kitto 4 , 'a solidão de Etéocles é magnífica,
porque total' ; e não é só o seu opositor directo a recuar para a penumbra da distância; toda a família real tebana está ausente, ou silenciada
pela morte (Édipo, Jocasta), ou pela simples omissão dramática 5.
Toda a prudência que conduz Etéocles na organização da resistência
sobressai, desde logo, das investigações que mandou fazer em terreno
inimigo, face às quais irá ordenar uma estratégia. Este momento,
que se centra na famosa cena dos escudos 6, é, no conjunto de rheseis
que o integra, a exibição da subtileza, finura, pragmatismo que sobejam
ao general à frente do destino de Tebas. Perante a descrição de cada
chefe, determinado pelo capricho da sorte, o monarca pronuncia um
4 Greek tragedy, London, reimpr. 1966, p. 48.
s Sobre os problemas de autenticidade suscitados pelo êxodo da peça, onde
surge, na versão que temos, a figura de Antígona, vide Aélion, Euripide héritier
d'Eschyle, I, Paris, 1983, pp. 219-222; U. Albini, 'Aspetti dei Sette a Tebe', PP146,
1972, pp. 298-300.
6
Sobre esta cena, vide E. Fraenkel, Die sieben Redepaare im Thebanerdrama
des Aeschylus, Miinchen, 1957.
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discurso, em que, à interpretação profética de cada guerreiro e do
simbolismo do escudo que o protege, contrapõe o defensor mais capaz.
A identificação de cada guerreiro, na versão transmitida pelo arauto,
privilegia os sons inarticulados que ele produz, ou. as palavras, orais ou
escritas, que profere; uns e outras são o extravasar do seu estado de
alma e a denúncia do ímpeto excessivo de violência por que está dominado. Tideu ressoa (figé/isi, v. 378) e uiva como uma serpente (mç
òqáxmv /?oã, v. 381, cf. v. 392); Hipómedon avança em grita {£vv ftofj
Tiagíararm, v. 487) e solta um enorme clamor {ênrjXáXa^sv, v. 497);
Capaneu profere {(prjaiv, v. 428) palavras de desafio à vontade de Zeus
e, em letras de oiro gravadas sobre o escudo, proclama (cpœveï, v. 434)
o seu propósito de incendiar Tebas. Etéoclo, através de uma legenda
gravada no escudo, grita (/?oã yoa/j,fi,átwv êv Çvllaficãç, v. 468) uma
ameaça ao poder de Ares; enfim Partenopeu jura (õ/uvvoi, v. 529) e
brada (avôã, v. 532) vitória, mau grado a oposição do próprio Zeus.
Se inarticulados, os uivos e os gritos exprimem a bestialidade mais
feroz, a sede de sangue que a razão não controla; se determinadas
pelo espírito, quer proferidas quer gravadas sobre os escudos, as palavras são, nesta cena, uma confissão de hybris, de desmedida ânsia de
vitória. Etéocles dá voz a essa realidade: 'Quando os homens se deixam possuir por um orgulho insensato, a língua torna-se para eles um
verdadeiro delator' (vv. 438 sq.); como reconhece a moderação de
Anfiarau, que o distingue dos companheiros, um justo entre insensatos, que 'ou diz o que convém dizer, ou prefere calar-se' (cpiÀeï ôè
atyãv fj Xêyeiv xà xaíoia, v. 619), e procura opor, à arrogância inimiga,
a moderação do discurso (qualidade do opositor escolhido para defrontar o excesso verbal de Tideu, v. 410). Mais do que a resistência tebana,
são os próprios gritos argivos que destroem o exército. Na interpretação que faz dos brados inimigos, Etéocles exibe o espírito de quem,
para além das linhas, compreende também as entrelinhas, por saber
medir os actos e atitudes e ter padrões claros de equilíbrio e moderação. Esta sequência define um momento de poderosa tensão dramática a antecipar a hora climática em que Etéocles decide enfrentar o
irmão.
O encontro entre os dois dá-se, em Sete, por antecipação, quando
o mensageiro anuncia a presença de Polinices na sétima porta e as disposições que o animam: ou matar o irmão em duelo, após a vitória
obtida pelo exército que comanda numa luta em campo aberto, ou
puni-lo com o exílio, que lhe dê a satisfação da vingança. Sem que
Esquilo dê uma real importância à forma por que se despoletou a
repartição violenta do poder de Tebas entre os dois filhos de Édipo
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(o que talvez tivesse feito nas peças anteriores da trilogia, para nós
perdidas), insinua, no entanto, a ideia de privação de direitos políticos
e exílio de Polinices, que este deseja transferir para o irmão. É o que
se infere das palavras do mensageiro : 'Ou se deixar viver aquele que o
privou dos seus direitos, que, pelo menos, pelo exílio que te afaste por
tua vez da cidade, possa tirar a justa vingança' (vv. 637 sq.). A convicção de Polinices da razão que lhe assiste espelha-se no símbolo que
lhe ornamenta o escudo: um guerreiro que uma mulher, figuração da
Justiça, conduz pela mão (vv. 646-648). Parece, portanto, implícita
uma versão da história próxima daquela que Euripides vai usar em
Fenícias (cf. Apollod. 3. 6. 1), embora o autor de Sete, para manter
incólume a grandeza de que impregnou o seu Eteocles, tenha de ser
discreto nesta matéria. Cameron 7 desconhece estas palavras, ao afirmar
que 'Esquilo nada sabe desta história, e o tratamento de Eteocles em
Sete não permite esta interpretação'. Parece-me a leitura do conhecido estudioso apenas parcialmente correcta; que Esquilo nada saiba
deste episódio é uma afirmação que os vv. 637 sq. de Sete contrariam;
que o perfil dado a Eteocles nesta peça não contempla essa faceta negativa é um facto, que justifica a forma diluída por que o motivo é referenciado. Sem dúvida que o poeta se empenha por elevar a figura de
Eteocles em luta pela defesa da sua terra, e por condenar a pretensa
razão que lança Polinices em armas contra a cidade materna, no falso
convencimento de que a Justiça o apoia 8.
O discurso que Eteocles contrapõe a este relato do mensageiro
constitui, na peça, um momento crucial: aquele em que as duas linhas
de acção se entrelaçam na actuação de um Eteocles, que funde, com
plena consciência, o seu papel de chefe com a herança dolorosa de uma
família maldita. Na iminência dos acontecimentos anunciados, Eteocles denuncia, de imediato, o cumprimento do destino: 'Ai de mim,
eis chegada a hora de se cumprirem as maldições de um pai' (v. 655).
Essa consciência isenta-o de qualquer embaraço ou sequer hesitação 9.
7

Studies on the Seven against Thebes of Aeschylus, Paris, 1971, p. 26.
O público que acabara de ouvir, pela boca do profeta Anfiarau, atacante
da sexta porta, condenar a causa dos Argivos e de Polinices, reconhece a cegueira
destas palavras e símbolos; sem propriamente afirmar que a razão assiste a Eteocles,
o profeta alinhado no exército atacante deixa, porém, essa conclusão implícita.
9
F. Maltomini, 'La necessita nella decisione di Eteocle', ASNP, IV. 4, 1974,
p. 1266, confronta a atitude do rei de Tebas com a de outras figuras de soberano,
Agamémnon ou Pelasgo, criadas por Esquilo ; e conclui que a ã/j,rj%avía que, naqueles
casos, antecede a adesão voluntária das personagens aos imperativos que sobre elas
impendem, não existe para Eteocles, cuja adesão à força dos acontecimentos é ime8
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Antes, de acordo com o comportamento do herói esquiliano em geral,
também o senhor de Tebas associa ao destino a vontade, de modo a
fazer da sua concretização o cumprimento da vontade dos deuses e do
seu próprio querer. À inevitabilidade da sorte acrescenta Etéocles a
lógica da sua opção: '... serei eu próprio a ir defrontá-lo. Que outro
guerreiro seria mais adequado? Rei contra rei, irmão contra irmão,
inimigo contra inimigo, serei eu a medir forças com ele'. Apesar de
toda a controvérsia gerada em volta da interpretação da decisão do
monarca 10, nesta opção parece assentar, segundo a hipótese atraente
de Kirkwood n , a coerência da arquitectura estrutural da peça e da
personalidade do seu protagonista: que Etéocles possa encarnar o
homem maldito, sem renegar a lucidez que sobretudo justifica a imagem
de grandeza que até agora nos deixou. Acresce o sentimento de honra e
de vergonha (cf. vv. 683 sq.), que o impede de recuar mesmo diante
de um. crime de sangue, na linha da determinação inquebrantável do
herói homérico.
Terminada a cena dos escudos, o público sente que acaba de assistir ao desenrolar de uma batalha, que, na realidade, mal vai ainda
iniciar-se, através de uma testemunha, não de factos concretos, mas
da ordem divina que rege o destino dos homens. Quando, portanto,
após a partida de Etéocles, um arauto se apresenta com notícias do
campo de luta, as suas palavras, lacónicas, concisas, são a simples
confirmação das nossas expectativas. Tebas está salva, o rei jaz por
terra, ferido de morte.
Senhor de uma mente fria e de uma lógica inabalável, Etéocles tem
também, em Esquilo, os seus lampejos de irritabilidade e impaciência,
que se desencadeiam face às mulheres tebanas, que constituem o coro.
Se até este momento o mensageiro, na sua função meramente informativa, tinha deixado incólume a grandeza do herói, o coro vem opor a
diata. Tal comportamento é, afinal, coeso com a personalidade responsável e pragmática do monarca de Tebas.
Não é sem alguma emoção que Etéocles ouve do mensageiro a identidade do
atacante da sétima porta. As suas palavras (vv. 653-655), carregadas de interjeições
— & deo/Liavèç (...), ã> navôáxQvrov ... yévoç, CL/LWI—, são disso prova suficiente.
Mas logo a serenidade procura impor-se e calar choros e lamentos. E o discurso
de Etéocles, bem como a altercação com o coro que se segue, demonstra raciocínio,
controlo de sentimentos, tendência, na observação interessante de Maltomini
(op. cit., p. 1274), para o uso de elementos causais (cf. êneí, v. 689, yáq, v. 695, 790),
demonstrativos do desejo de justificar as posições assumidas.
10
Uma síntese das múltiplas teorias interpretativas sugeridas por este momento
é dada por Aélion, Euripide héritier d'Eschyle, I, Paris, 1983, pp. 213-216.
11
Kirkwood, 'Etéocles oiakostrophos', Phoenix 23, 1969, pp. 9-25.
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Etéocles uma outra força, a do medo colectivo; do diálogo pom o
mensageiro resultara para o soberano a oportunidade de agir e ordenar, do contencioso com as mulheres projecta-se o primeiro conflito
da sequência dramática. Esta barreira, nas palavras lúcidas de Kitto 12,
'não compete com a personalidade do rei, antes o enquadra numa
trama onde ele fica mais isolado e por isso mesmo mais impressivo'.
De modo hábil, o dramaturgo insere na personagem uma faceta de
natureza mais pessoal, sem lhe retirar, mesmo assim, aquela que é a
sua face permanente na peça: a do homem público, ao leme de uma
colectividade que é feita de elementos antagónicos e de naturais assimetrias humanas. O contencioso que opõe Etéocles às mulheres de
Tebas situa-se ainda no terreno 'político', onde Etéocles continua a
ser o soberano que se empenha pela salvação dos seus concidadãos e
o guerreiro norteado por ideais heróicos. Mas o grupo feminino abre
aqui o espaço do doméstico, da piedade para com os deuses, e sobretudo da debilidade que faz das mulheres e crianças vítimas indefesas
da guerra, depois que os varões tiverem gloriosamente perecido. Como
bem observa M. Gagarin 13, 'a censura de Etéocles às mulheres atinge
não a histeria, mas um conjunto de valores, particularmente entendidos
como femininos, que estão em conflito directo com os princípios másculos e militares'. Mais do que opor a emotividade feminina à frieza
viril, a questão de fundo é de uma amplitude muito maior; trata-se de
relativizar o campo da intervenção divina e humana. No entanto, um
traço de carácter se manifesta também agora: uma certa impaciência
máscula contra a emotividade da actuação mulheril. Inseguras, atemorizadas, as cidadãs de Tebas apelam aos deuses como única salvação,
extravasando, na sua impotência, um inoportuno sentimento derrotista.
Nas suas adversárias Etéocles repudia um comportamento anárquico,
adverso à disciplina para que tende todo o procedimento do comandante
do exército tebano. Nesta sua atitude, elas são um termo de oposição
claro ao monarca e contribuem para iluminar, por contraste, as traves
mestras do seu carácter; são também um estímulo que serve para
denunciar alguma irritabilidade em Etéocles; se tocado nos seus pontos
sensíveis, o monarca é capaz de abdicar da sua habitual frieza e de
agir debaixo da pressão do sentimento. O futuro se encarregará de
comprovar esta tendência.
Também neste momento de tensão regressa o tema da importância
do Àéyeiv rà xaÍQia. As mulheres temem a ameaça do cerco que lhes
12 Op. cit., p. 52.
!3 Aeschylean drama, Univ. of California Press, 1976, p. 151.
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lhes chega através de um mensageiro sem voz (ãvavôoç ... ãyysÀoç, v. 82),
a poeira que de súbito envolve a cidade. E o poder sugestivo do estrépito de guerra que chega de fora parece rasgar, através da espessura das
muralhas, uma fresta sobre o campo ocupado; 'vejo este ruído' (v. 103),
confessam, alucinadas, as Tebanas. O receio extravasa em palavras,
de apelo aos deuses, de registo da presença do inimigo, de humana
impotência. É contra elas que sobretudo se insurge Etéocles, palavras
que desmoralizam os soldados, que favorecem o inimigo, que transportam o assalto para dentro dos muros e dos corações (vv. 191 sq.);
palavras que lembram derrota, morte e destruição, e, por isso, são
inoportunas e ameaçadoras. Urge calá-las e Etéocles não cessa de
impor silêncio (vv. 232, 250, 252, 262). O coro receia o brado que
cerca Tebas, lá fora, o rei teme o clamor dos lamentos que se ergue
do interior dos muros, porque é nesse que reside o verdadeiro perigo.
A mesma cadência, a que a esticomitia dá a necessária expressividade dramática, renova-se num segundo conflito entre o rei e o coro.
Etéocles acaba de decidir defrontar com as armas seu irmão Polinices,
decisão consciente e ponderada, que resulta da certeza de que é chegada a hora do cumprimento de um destino a que é utópico tentar
escapar: 'Eis que a odiosa, a negra imprecação de um pai, sem uma
lágrima nos olhos secos, se aproxima e me diz: Mais vale morrer cedo
do que tarde' (vv. 695-697). O coro, porém, contesta-lhe o propósito,
atento ao horror do fratricídio; para a decisão iminente só encontra o
motivo da ira, do delírio assassino, da loucura. Como antes Etéocles
procurara alterar as disposições das mulheres, cabe a estas agora fazer
um esforço para inverter a determinação real. O insucesso alcançado
por ambas as tentativas demarca a oposição radical entre as duas
partes e a permanência das suas opções. Assim, deste momento tão
controverso na interpretação da figura do rei, que a alguns estudiosos
da peça parece redundar em inversão do anterior confronto monarca/
/ coro, eu relevo sobretudo a coerência de sentido : Etéocles continua
ainda no papel do homem racional, que sabe descortinar a hora exacta
em que resistir deixa de fazer sentido; então cede ao imperativo do
destino, sem, no entanto, abdicar dos seus brios de soldado (vv. 716 sq.);
nas mulheres tebanas domina mais uma vez a emoção, a acuidade para
os sentimentos de natureza pessoal, o repúdio pela ideia de fratricídio.
Essa a impressão que fica a pairar dos dois últimos versos da esticomitia que de novo separa os dois contendores:
'Corifeu — Desejas então derramar o sangue do teu próprio irmão?
Etéocles — Às infelicidades que os deuses nos enviam, quem poderá escapar?!'
(vv. 718 sq.).
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Que o rei de Tebas se entregue a uma certa exaltação é inegável,
sem deixar de ser natural face à situação; mas logo o nervosismo é controlado pela lógica e pela lucidez natural de Etéocles. Não se trata,
para o monarca, de ceder ou combater uma paixão desenfreada, como
é entendimento do coro; na sua frente perfila-se o destino, e esse,
Etéocles sabe-o bem, é inútil tentar contrariá-lo.
Depois que o soberano parte para a luta, o coro detém-se no tema
maldição e as palavras que profere são o adensar profético de um desfecho sobre o qual não restam expectativas. As mulheres antevêem a
imagem dos dois cadáveres que mordem o pó, então irmanados por
um mesmo destino maldito 14, para que enfim se cumpra a vontade
de Apolo contra urna família que ousara contrariar os seus desígnios.
Mais uma vez, como na cena dos escudos, as palavras precedem os
acontecimentos, a verdade instala-se antes que os factos ocorram. Em
consequência, ao mensageiro que, enfim, relata as ocorrências, bastam
lacónicas palavras para constatar uma realidade que o era já em todos
os espíritos. Desse momento derradeiro, a testemunha devolve-nos um
Etéocles que continua, até ao final, o chefe bem sucedido, cuja estratégia resultou na libertação de Tebas, mas ainda o homem que trava,
com o seu destino, um combate fatal.
Este vulto impressionante de um general, que sobressaía de uma
peça 'cheia de Ares', continuava a empolgar o auditório do teatro de
Dioniso. Euripides assistira, sem dúvida, à sua representação, conhecia
a personagem, vibrara com. ela; verdade que se patenteia indubitável
de Fenícias. Mas com toda a criatividade de que era dotado, o poeta
olhou o modelo e fez a sua própria recriação, com olhos de um Ateniense situado a meio século de distância do herói, épico e trágico,
de Sete.
O mesmo episódio em que assentara a estrutura sóbria da peça
esquiliana, desdobra-se agora numa multiplicidade infindável e variada
de cenas 15. A atenção concentra-se mais nos incidentes e menos nas
personagens, também elas numerosas, que lhes dão vida. O grande
plano em que Esquilo expandira a majestade da sua figura, fecha-se

14
Tomada, com plena consciência, a decisão de se aceitar como fratricida,
Etéocles vai adoptar o comportamento natural nas circunstâncias; não admira,
portanto, que o coro, no III estásimo e no treno final, iguale os dois filhos de Édipo,
possuídos pela mesma demência criminosa.
15
De resto, a própria natureza multifacetada da estrutura da peça foi responsável por inúmeras dúvidas surgidas no que respeita à autenticidade do texto,
questão que não abordaremos nestas páginas.
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agora às dimensões mais estreitas de um mundo animado de acontecimentos e de um ser humano entre outros, com os seus limites, os
seus fracassos, as suas ambições ao mesmo tempo desmedidas e mesquinhas. Este novo Etéocles desce, na sua dimensão pessoal, ao nível
do homem comum, ao mesmo tempo que se equilibra na proporção
que o relaciona com os seus iguais, sobretudo no plano familiar, onde
a cena agora se foca. O Etéocles de Fenícias centra as suas atenções
no contexto doméstico, num domínio particularmente coerente com os
olxeia Tiçtáy/nam tipicamente euripidianos.
Dentro deste outro enquadramento, Etéocles tornava-se símbolo
de uma nova época, onde as ambições desenfreadas dos chefes conduziam os acontecimentos da vida grega, sem o mais leve respeito pelos
interesses do cidadão comum. Atento ao modelo esquiliano, Euripides
adapta a personagem, de que Etéocles é símbolo a uma outra cena e a
um outro mundo. Na versão realista que então adopta, despe o monarca
da grandeza épica de que a tradição o revestira, para o contaminar dos
vícios e virtudes que integram a alma do ser humano autêntico.
Do seu antecessor conserva o novo Etéocles alguns traços de carácter: obstinação, exaltação, irritabilidade, dedicação, apenas orientados
e motivados por estímulos diversos. Também o herói de Euripides é
confrontado, antes de mais, com uma oposição feminina à sua obstinação. É ela veiculada já não pela população mulheril da cidade, mas por
uma só mulher, velha e lutuosa, mãe dorida de dois irmãos inimigos.
Com esta substituição, o assunto da peça passa em definitivo do público
para o privado, valorizando os motivos que condicionam os homens
nas suas relações pessoais com outros homens. À sua velha mãe,
Etéocles cede, para comparecer a uma última tentativa de conciliação
que, embora frustrada, desvenda algumas das fibras principais que
orientam as personagens ao leme dos acontecimentos. Embora céptico
e obstinado, Etéocles deixa-se demover e esta cedência não denuncia
fraqueza, antes representa uma vitória do lado bom, daquele sentimento devotado e quase infantil, que um homem frio e ambicioso
conserva, nas tormentas da vida, pela velha mãe. O que em Esquilo
se saldara por um conflito inconciliável entre o rei e a presença do
privado veiculada pelas mulheres, salda-se agora num ponto a favor
deste filho, apesar de tudo devotado.
Garantida pela intervenção de Jocasta uma última tentativa de
ultrapassar a crise, Euripides proporciona o encontro entre os dois
irmãos. O conflito ganha um cunho novo ; por trás do véu, agora leve,
da maldição, brilham, com força maior, outros motivos que os dois
inimigos irão debater diante do público. Mais do que dependente do
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desígnio divino, a sorte de Tebas joga-se na relação entre os dois irmãos;
e o conflito que os divide pessoaliza-se e justifica-se por argumentos
concretos e individuais 16. Polinices sai da sombra e vem a cena para
justificar a sua vinda em armas contra a cidade materna. Etéocles dá,
desta vez, um desafogo externo e patente aos sentimentos que o movem,
atitude que Esquilo não consentira à sua personagem. O discurso que
pronuncia reduz a amplitude da questão à medida do novo orador.
Não é mais o rei-general que usa a palavra num encorajamento público
e responsável ao seu povo. O discurso projecta aqui, antes de mais,
o sentir de quem o pronuncia, além de ser um exercício, regulamentado
por regras definidas, de reflexão e argumentação; mas, para além da
função pragmática de defender e levar à vitória uma causa, mesmo se
injusta, o discurso despiu-se, em Fenícias, de carga simbólica e profética,
que permitia a um espírito avisado 1er a vontade dos deuses e do destino.
Esgrimem-se agora meros argumentos sobre questões de direito de família, que abrem diante do espectador uma réplica da barra do tribunal,
onde Atenas vibrava cada dia com o empolamento dos processos.
Também aqui as personagens comentam o efeito e o poder do discurso, como o rei tebano em Sete, mas são bem outros os critérios
de avaliação aplicados. Polinices justifica, com valores de um retórico,
o seu discurso simples e directo, onde todos poderão julgar o rigor e a
razão (vv. 494-496).
O quadro é, desta vez, familiar, e a rhesis um exetcicio dialéctico de base jurídica, que polemiza uma causa, arbitrada por Jocasta,
onde Polinices se situa no lado da acusação. Motivos legais justificam,
acima de tudo, este diferendo: a reclamação, feita por Polinices, do
cumprimento de um pacto de rotatividade no exercício do poder, que
Etéocles assumiu e perverteu: 'Depois de ter concordado e prestado
um juramento diante dos deuses, não cumpriu nenhuma das suas
promessas' (w. 481 sq.; cf. vv. 74-76). E a legitimidade que assiste a
esta reclamação vai sendo por todos reconhecida; por Jocasta que
recorda, no prólogo, a recusa de Etéocles de cumprir o acordo (vv. 74-76),
pelo velho pedagogo, que, apreensivo, do alto das muralhas assiste à
aproximação do inimigo (w. 154 sq.), pelo coro, retido por acaso numa
cidade conturbada (vv. 258 sqq.).
Etéocles é acusado de ambição, de injustiça, por um Polinices disposto a abandonar as armas desde que veja satisfeita a sua reivindicação
e repostas as regras estipuladas pelo acordo. Afinal a sorte de Tebas
16

cap. V.

Sobre este assunto, vide M. Lloyd, The agon of Euripides, Oxford, 1992,
• •
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está nas mãos de Etéocles e o que se lhe pede não é o sacrifício de
nenhum direito, mas o simples cumprimento da sua palavra. O rei de
Tebas é chamado a usar por sua vez do discurso e vai exibir as suas
qualidades de hábil sofista em defesa de uma causa injusta. Escudado
na premissa sofística da relatividade do conhecimento e dos valores,
Etéocles repudia a opinião do adversário a que o coro dera força.
O belo e o justo só como palavras são iguais para todos, porque muito
subjectiva é a realidade que encobrem (vv. 499-502). E o novo Etéocles
revela-se com uma identidade de homem egoísta e mesquinho, que, à
frente dos interesses dos concidadãos, põe os próprios, e sobre o pedestal da sua veneração não a pátria, mas TVQOLVVíç 'O Poder', a mais
poderosa das divindades. Por esse outro deus, o monarca é capaz
de todos os impossíveis, numa manifestação de empenho e denodo que
retém da figura esquiliana, mas que aplica numa luta por ideal inferior
e individualista. Se para deter o poder for necessário cometer um
crime, pois será belo cometê-lo em nome de um objectivo que lhe parece
tão nobre. 'Aôixeïv torna-se y.áXhaxov, se em causa estiver o poder,
Tvgavvíôoç TISQI (VV. 524 sq.). O discurso que faz empenha-o, conscientemente, numa causa injusta; e apesar, ou por força, dos sofismas
que não poupa, consegue ainda reclamar aquilo que o seu comportamento claramente repudia: a conciliação pelo diálogo (vv. 516 sq.).
No debate insere-se, como bem assinala Aélion 17, uma problemática
sugerida a Euripides pela própria experiência contemporânea: 'trata-se
da ambição, fonte da tirania, que rompe com a justiça e com a igualdade necessária ao equilíbrio do mundo. (...) Euripides pode inspirar-se
em Esquilo, ou antecipar Platão, mas não é daqueles que defendem
sistemas teológicos ou filosóficos coerentes, mas dos que reagem com
emoção ao espectáculo angustiante do mundo' u.
O desejo de matar o irmão que, através de um mensageiro, o Polinices distante de Sete fizera vibrar aos nossos ouvidos, apodera-se
agora da cena, depois que Jocasta, sem sucesso, procura refrear a
paixão que anima cada um dos seus filhos. Em violenta estieomitia,.
os dois irmãos trocam desta vez terríveis ameaças, identificados num
mesmo propósito de fazerem jorrar o sangue, a um tempo fraterno e
inimigo. O sentido de um desfecho predeterminado pelo destino, que
sustentava a peça de Esquilo, desaparece por -completo em Euripides;
apenas empolgados pelo calor do ódio, ambos perdem qualquer lampejo de lucidez e vibram face à esperança estimulante do fratricídio,
17

is

Euripide héritier d'Eschyle, II, Paris, 1983, p. 72.
Cf. PI., Grg., passim, R. 338c-354e; Th. 5.84-113.
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como meio de concretizar ambições e anseios pessoais. Por estranha
ironia, o esforço desenvolvido por Jocasta para unir os filhos resulta
numa ruptura definitiva.
Decisivo para a tonalidade diferente que Euripides imprime à sua
tragédia, este agôn circunscreve a actuação directa de Eteocles, que
esgota, na contenda que o defronta com o irmão, todas as energias de
que é capaz. Os acontecimentos se encarregarão de mostrar que aquelas que eram as qualidades mais enobrecedoras do protagonista de Sete
— o dom do estratega e a firmeza do verdadeiro patriota —• lhe são
totalmente alheias. Elas estão, no entanto, presentes no espírito de
Euripides, que, nos dois episódios seguintes, as desvincula do monarca
de forma sugestiva e radical. O teatro de Esquilo dera, com frequência,
a imagem do rvgavvoç, opondo o bom rei, que conduz a cidade que
governa ao sucesso ou à salvação (Eteocles, por exemplo), ao soberano
ambicioso e inconsciente, que, em nome de uma ânsia de poder desenfreada, arrasta para a ruína o povo que comanda (Xerxes ou Agamemnon). Euripides foca de novo o mau tirano, denuncia-lhe os vícios,
incapacidades ou fraquezas, não já pelo contraste com a virtude dos
seus iguais, mas por oposição à sensatez de um cortesão ou ainda à
simplicidade do cidadão comum, movido pelos mais puros sentimentos,
generosidade e patriotismo. E são os jovens, não maculados pela experiência da vida humana, aqueles que em grau mais elevado possuem
esses dons, em cujo altar tudo sacrificam, até o bem mais precioso,
a própria vida.
A estratégia necessária ao combate discute-a agora o soberano com
Creonte, numa cena que Grube 19 considera a réplica daquela outra
que aproximara Jocasta de Polinices; ambas contíguas ao momento
climático do agôn, alargam a dimensão de cada um dos contendores
nele implicados. A substituição do irmão de Jocasta a um mensageiro
situa a questão num outro nível, que reduz, à partida, o peso da autoridade do monarca. Não se trata de dar ordens a um subalterno ou de
assumir por inteiro o peso de uma decisão difícil, mas de discutir com
um cortesão experimentado o melhor plano. Eteocles arrisca propostas
sem fundamento, que, para além de não responderem à avaliação concreta de uma situação, se mostram descabidas e perigosas. Arriscar
uma luta em campo aberto (v. 712) ou uma incursão nocturna em terreno inimigo (v. 724) são hipóteses que Creonte repudia. E a estratégia final, de opor sete campeões aos sete chefes invasores, é afinal
adiantada pelo próprio Creonte, que chama a si a responsabilidade
19 The drama of Euripides, London, reimpr, 1961, p. 369.
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de organizar a defesa eficaz da cidade invadida. O fracasso de Etéocles é, neste ponto, total; o carácter impulsivo e falho de prudência
precipita-o num completo insucesso. Tanto mais irónicos os seus apelos a Precaução, a mais útil das deusas (v. 782), no momento de partir para o campo de batalha. Mas Euripides vai mais longe na desmontagem que faz da estrutura esquiliana, ao referir-se à cena dos
escudos que, em Fenícias, não teria cabimento: 'vou à cidade das sete
torres dispor, pelas portas, os guerreiros, de acordo com a tua sugestão;
mas nomear cada um deles levaria tempo, quando o adversário se comprime já contra as muralhas' (vv. 748-752). Por trás da razão aludida
de falta de oportunidade dramática, omitem-se motivos que sentimos
de maior relevância. À profecia, Euripides substitui o posterior relato
dos factos, aos símbolos prefere a descrição agressiva e visual da situação concreta. Sobretudo porque a lucidez que permitira ao guerreiro
esquiliano assumir-se como intérprete da semiótica argiva desapareceu
desta réplica euripidiana.
;;•
Resta o patriotismo que movia o Etéocles de Sete e o transforma,
apesar de maldito, no defensor de Tebas. A um tempo a cidade é salva
e o rei aniquilado. Também essa glória é negada ao Etéocles de Fenícias.
A ameaça de destruição que paira sobre a família dos Labdácidas é
saldada com o preço de uma vida, cedida pela generosidade responsável e altruísta de um cidadão. Mas esse mérito não cabe aos legítimos
herdeiros da terra tebana, Etéocles e Polinices, empenhados em disputas
ambiciosas, nem a um cortesão consciente, mas sem generosidade,
como Creonte 20 . O altruísmo em Euripides não é dom dos poderosos
ou dos heróis, brota espontâneo das almas jovens, as únicas capazes
de vibrarem com ideais sinceros e desinteressados. Meneceu, o frágil
filho de Creonte, toma conhecimento de que a salvação de Tebas
depende da sua vida e do seu sangue, em troca daquele que um dia
Cadmo fizera jorrar do dragão de Ares, no tempo remoto da fundação
de Tebas. E não hesita em saldar essa dívida para com Ares e asse20

A mesma consciência política que se tornara patente no confronto com
Etéocles, identifica o Creonte que questiona Tirésias sobre as condições impostas
pelos deuses como preço da salvação de Tebas. O empenho irritado com que censura as hesitações do adivinho (w. 892 sq., 900), dá lugar à perturbação egoísta,
à busca de um subterfúgio, que condenam a pátria, diante de outros interesses.
A clarividência natural de que é dotado, não a põe o cortesão incondicionalmente ao
serviço da pátria; a essa antepõe a família, quando as circunstâncias lhe são adversas.
Sem deixar de ser humano e real no sentimento paternal que o move, Creonte funciona, no entanto, como termo de oposição ao altruísmo de que o seu filho se torna
paradigma.
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gurar a sobrevivência da sua cidade. Seguro de si, capaz de iludir até
a renitência paterna, avesso à hipótese de uma fuga cobarde, Meneceu
afirma, em palavras de profunda generosidade, o sentimento que o
anima, o imico capaz de salvar os homens e as cidades em perigo:
'Se cada um tomasse aquilo que de bom possui e o pusesse ao serviço
da pátria, doravante as cidades experimentariam menos males e seriam
felizes' (vv. 1015-1018). Talvez nestas palavras se encontre o sentido
profundo desta tragédia, algo difusa e complexa, mas onde subsiste
um pano de fundo constante, o destino de uma cidade em perigo,
cuja salvação depende, antes de mais, da actuação dos seus filhos.
Definida a personalidade daqueles que detêm a sorte de Tebas,
torna-se evidente que Etéocles deixou de ser o sustentáculo da acção
e o apoio seguro da sua cidade, para que outros — Jocasta, Creonte,
Meneceu — se cotizam. Etéocles esse dobra-se sobre si mesmo, freneticamente rendido a uma paixão que o domina, a ânsia de poder
pessoal, que a todos traz apenas sofrimento e morte.
Segue-se enfim o relato dos acontecimentos no campo de batalha,
agora posposto para o final da peça e aí largamente desenvolvido.
Mais aberta ao pormenor realista, a tragédia euripidiana desenvolve-se
em longas rheseis, confiadas a testemunhas directas dos factos. A descrição valoriza o pormenor, o concreto, o visual, alimentada pela própria emotividade, a tocar as raias do patético, do seu relator. A coerência psicológica não é iludida; o Etéocles que nos é mostrado, pelo
testemunho dos mensageiros, em plena refrega, faz jus ao seu propósito de lutar com denodo e de ferir traiçoeiramente Polinices. O sucesso
do exército de Cadmo estava garantido, depois que Meneceu dele pagou
o preço com o próprio sangue 21. O relato do mensageiro começa para
além desse momento, quando junto de cada porta os guerreiros repudiam o inimigo e garantem a vitória 22 . É chegada a hora de discutir,
pela força das armas — gorada a anterior disputa verbal —, os objectivos pessoais dos herdeiros de Édipo, e esses vão resolver-se num duelo.
Neste desdobramento de situações — batalha e duelo — Euripides

21

Não há, no entanto, que exagerar a intervenção, no desfecho dos acontecimentos, do sacrifício de Meneceu que, depois de consumado, só de passagem
volta a ser referido (vv. 1090-1092). A sorte da guerra irá ser resolvida de armas
na mão. O sacrifício de Meneceu esse tem o seu sentido mitológico e patriótico,
para além de constituir um espectacular momento de teatro.
22
Sobre os motivos homéricos explorados na descrição da luta, quer colectiva, quer individual, cf. J. de Romiíly, Histoire et raison chez Thucydide, Paris,
1967, pp. 116-120.

ETEOCLES DE FENÍCIAS

65

separa a sorte de Tebas da dos dois filhos de Édipo. Primeiro por
palavras, depois por golpes ousados, cada um espreita qualquer fraqueza no adversário, sedento de o derrubar e de eliminar o rival do
poder que deseja. Mais uma vez Jocasta é chamada a intervir, numa
derradeira tentativa de chamar à razão os dois adversários. Tarde
porém; chegada ao campo de batalha, à sofredora mãe e esposa de
Édipo mais não resta do que recolher o último sinal de vida dos dois
guerreiros. Euripides enriquece este momento, tradicional na literatura
bélica, da morte no campo de batalha, com dados psicológicos que
rematam o perfil dos dois contendores. Vista à distância através dos
olhos e da voz de uma testemunha, nem por isso a cena é menos impressiva. Moribundo, incapaz de quebrar o silêncio da morte, Etéocles
reage ainda ao apelo materno. Uma mão desfalecente que a custo se
estende, uns olhos rasos de água são um último sinal de ternura, e talvez de consciencialização do valor correcto da vida e da morte. Nesta
hora suprema, Etéocles traduz, em débil pranto, a sua impotência e,
acima de tudo, uma dedicação inabalável pela mulher que lhe deu a vida
prestes a findar. Polinices, ainda capaz de um ténue fio de voz, eleva
uma palavra de lamento, pela irmã, pela mãe, e até pelo irmão, que o
destino transformou, de amigo, no pior dos inimigos. O tom que persiste, nesta cena final, é aquele que preponderara na confrontação dos
filhos de Édipo, pessoal e familiar. Esquecidos dos anteriores anseios,
Etéocles e Polinices volvem para os parentes o derradeiro lampejo de
lucidez, que a morte se apressa a roubar-lhes. Nos seus gestos, atitudes e palavras, enquadrados numa acção ritmada, rica de peripécias e
contrastes, os heróis euripidianos revelam-se como indivíduos, explicam-se e exibem algo da sua privacidade interior. Torna-se, por isso,
patente o conflito de sentimentos que os agita, ternura ou ódio, sede de
vingança, ambição, alegria e tristeza, desespero e esperança. Mais
humanizadas e próximas, estas figuras comportam uma fraqueza e
vulnerabilidade, que Esquilo em geral não consentiu aos seus heróis,
firmes e enérgicos face ao destino e ao sofrimento. Todos eles, no
entanto, senhores de um poderoso fascínio, que aqueles conquistam
pela compreensão, estes pela admiração.
Esquilo oferecera ao seu público a visão final dos dois corpos,
acompanhada de longos lamentos do coro. Na morte, Etéocles e Polinices são ainda as figuras públicas, choradas pela comunidade tebana
a que pertenceram. Também Euripides não privou o seu auditório
deste mesmo final patético, oferecendo-lhe, em vez de dois, três cadáveres para chorar. Os lamentos persistem, mas, em vez do coro, são
as lágrimas de Antígona e Édipo que ecoam. A contento com a tonali-
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dade geral da peça, o lamento pela desgraça ressoa dos familiares,
mantendo até final o mesmo enleio de consanguinidade entre as personagens. A individualização do sofrimento permite traços de patético também mais pessoais: Antígona, empolgada, pelo luto, canta,
desnuda o seio, soltos os cabelos, a dor patente no rosto oferecida a
todos os olhares, qual 'bacante dos mortos'. A ela se une Édipo, enfim
regressado da penumbra discreta do palácio, para patentear o sofrimento diante do espectáculo de que também ele foi autor. Hesitante
nos seus passos de velho e cego, fantasma do passado, o rei junta os
seus aos choros de Antígona, para por fim aflorar, com mão trémula,
o corpo daqueles que partiram vítimas, mais do que de uma impiedosa
maldição, de uma indomável sede de poder. Feita de lágrimas e contactos físicos 23 , fortalecida pela riqueza melódica do canto 24 esta longa
despedida é marcada por uma emotividade que só a voz do sangue
justifica. Os laços de família aproximam, diante da morte, os que
ainda vivos são a derradeira esperança de futuro. Mas o que prepondera, em Fenícias, neste quadro final, é a extinção: mortos Etéocles e
Polinices, o que resta da poderosa casa real tebana? A fragilidade
irreparável de Édipo, ditada pela velhice e pela desgraça, e a desprotecção de Antígona, apesar de tudo senhora de uma força insuspeitada,
que os acontecimentos se encarregarão de despertar.
Têm os críticos da tragédia grega, desde a própria antiguidade,
vindo a acentuar sobretudo as diferenças e a radicalizar oposições entre
a criação teatral de Esquilo e de Euripides. Já Aristófanes, o mais
antigo nesta linha diacrónica, assumira tal posição, ao fazer dos dois
trágicos partes rivais numa disputa acesa pelo trono de honra da tragédia. Contendores em vigoroso agón, Esquilo e Euripides encarnaram
um antagonismo, que muitos, passivamente, passaram a aceitar.
A análise feita em Rãs da produção de cada poeta, dicotómica na sua
natureza, tem-se revelado aguda nos processos detectados; mas a radicalização sugerida é exagerada, como, de resto, é apanágio de uma
caricatura bem sucedida e do carácter agonístico do género cómico.
23

S. Said, 'Euripide ou l'attente du déçu: l'exemple des Phéniciennes',
ASNP XV. 2, 1985, pp. 525 sq., regista a relação entre esta mão trémula, que une
vivos e mortos na hora da despedida, agora exibida diante do público, com aquelas
outras mãos, de Etéocles, Polinices e Jocasta, que o testemunho do mensageiro
captara em equivalentes gestos de adeus (vv. 1439 sq., 1451 sq., 1459).
24
Sobre as novidades líricas introduzidas por Euripides neste momento,
vide E. Cerbo, 'Due scene linche délie Fenicie di Euripide', QUCC 32 (61). 2, 1989
pp. 67-75.
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Afinal Euripides divergiu de Esquilo no pensamento, conduziu o teatro, em temas e formas, poi novos caminhos, mas não renegou o passado. A sua tragédia retoma os modelos tradicionais, buscados no mito,
muitos deles filtrados pelo tratamento dramático de Esquilo, e, a partir desse estádio, inova. O seu mais glorioso antecessor, tomou-o como
um modelo, manteve-o diante dos olhos, e foi retocando as personagens,
esquemas, processos, histórias, sobretudo condicionado pelo contexto
histórico e cultural seu contemporâneo. Aí residiu essencialmente a
novidade de Euripides, nunca por demais louvada: em atender ao passado para o focar numa perspectiva actualizada, a que não faltou
perspicácia e sensibilidade. Esta a origem de um sucesso, que lhe
garantiu, mais do que a perenidade, a eterna juventude.

