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Abstract: —Sólon and Croesus: stages in the evolution ofaparadigm
The author of this study belongs to the group of scholars who believes
that the famous interview between Sólon and Croesus is historically
improbable; he recognizes nevertheless the great ethical interest of this literary
fiction. In fact, the diachronic analysis of the main testimonia related to the
meeting of the two statesmen shows that the ancient authors used the story with
different purposes. In Herodotus, the episode aims to define an universal
interpretation of ethics in what concerns the traditional aristocratic idea of
olbos, where Croesus is more important representing a powerful and rich
person than a barbarian king. In Plutarclfs version, however, the situation is
quite different, and in his account we find the strongest expression of the
opposition between Greek and Barbarian, although it also has similar ethical
implications. Other testimonia (like Plato, Diodorus and Diógenes Laertius) are
to be placed between these two interpretations.

O encontro entre Sólon e Creso constitui um dos episódios mais famosos e mais discutidos da história da cultura clássica. Embora estas duas personalidades tivessem captado a atenção dos antigos de forma independente, o
certo é que, depois de Heródoto haver narrado a conversa entre os dois
homens, eles ficariam ligados de forma indelével. O estado actual das fontes
leva a sustentar, com bastante segurança, que terá sido o historiador o primeiro a imaginar a entrevista entre Sólon e Creso, facultando assim quer o
relato mais completo quer o modelo para os tratamentos subsequentes. 1
1

As fontes antigas relativas a esta questão encontram-se reunidas em António
MARTINA, Sólon. Testimonia veterum (Roma, 1968) 32-50. Seguimos o texto desta
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A consciência desta realidade não obriga, naturalmente, a que os restantes
testemunhos descrevam o encontro de forma exactamente igual. De resto, se
as pequenas variantes na exposição reforçam a influência do padrão estabelecido por Heródoto, talvez ajudem, por outro lado, a esclarecer melhor o
objectivo que terá levado cada autor a retratar o famoso episódio. Na
verdade, acaba por ser esta, afinal, a razão que nos permite justificar que
retomemos um campo já tão explorado pelos estudiosos do mundo antigo.
Antes, porém, de avançarmos com a nossa análise, convém dedicar
alguma atenção a alguns problemas preliminares, cujo entendimento
influencia de forma determinante a leitura final da questão. O primeiro
consiste em recordar um facto bem conhecido, isto é, que tanto Sólon como
Creso constituem duas personalidades reais, de que possuímos dados
históricos relativamente precisos. Para o estabelecimento da cronologia
relativa entre estas duas figuras, o aspecto mais importante reside na
definição exacta do ano do arcontado de Sólon.2 Ora a tradição literária
faculta elementos bastante concretos no que se refere a esta questão; entre
eles, o passo mais elucidativo é fornecido por Diógenes Laércio, que se
baseia explicitamente em Sosícrates: Ήκμαζε μεν οΰν περϊ την
τεσσαρακοστήν έκτη ν 'Ολυμπιάδα, ή? τώι τρίτωι ετει ήρξεν
Άθήνησι, καθά φησι Σωσικράτης- οτε και τίθησι του? νόμου?.3 De
acordo com esta fonte, a akme de Sólon situa-se na 46a Olimpíada (= 596-592) e o arcontado no terceiro ano da mesma Olimpíada, portanto em 594/3.
Ainda segundo este testemunho, a nomothesia ou acção legislativa de Sólon
teria ocorrido durante o mesmo período de tempo. Contudo, não é totalmente
improvável que, no ano de arcontado, o estadista tenha procedido somente às
colectânea para os passos que forem citados ao longo do estudo, mas todas as
traduções serão da nossa autoria. Salvo expressa indicação em contrário, as datas
referidas remetem para um período anterior à nossa Era.
2
A discussão é demasiado complexa para a podermos analisar agora em
pormenor, sob pena de nos afastarmos dos nossos objectivos. Por isso, evocaremos
somente as conclusões que nos parecem mais defensáveis. A argumentação encontra-se desenvolvida na nossa dissertação de doutoramento, Sólon. Ética e política
(Coimbra, 2000) cap. II.2.5: "Datação do arcontado e da nomothesia".
3
1.62: '[Sólon] floresceu por alturas da quadragésima sexta Olimpíada, no
terceiro ano da qual foi arconte em Atenas, tal como afirma Sosícrates; foi então que
ele promulgou as leis.' Sosícrates era uma autoridade reconhecida na discussão da
vida e obra dos Sete Sábios, contemporâneo de Apolodoro, e parece ter tido a
preocupação de utilizar as melhores fontes ao seu dispor; assim, é provável que o
cálculo do mandato de Sólon assente na lista de arcontes epónimos. A conjugação
destes factores torna-o numa fonte bastante mais segura do que o próprio Diógenes, o
transmissor do seu testemunho. Vide observações de Salvatore ALESSANDRí, "I viaggi
diSolone", CCC 10 (1989) 191-224, p. 192 en. 4.
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disposições de emergência (a seisachtheia e a reforma das medidas, pesos e
moeda), que complementaria mais tarde (592/1) com o grosso da reforma
constitucional.4
Relativamente a Creso, a cronologia é menos polémica. Assim, aceita-se, geralmente, que o monarca lídio tenha subido ao trono cerca de 560,
governando durante catorze anos seguidos, até que Sardes caiu nas mãos de
Ciro, em 547/6. Com estes dados em mente, é chegada a altura de evocar os
elementos fornecidos pelo relato de Heródoto (1.29-30.1):
Κατεστραμμένων ôè τούτων και προσεπικτωμένου
Κροίσου Λυδοΐσι, άπικνέονται έ? Σάρδι? ακμάζουσα?
πλούτωι άλλοι τε οί πάντε? έκ τη? Έλλάδο? σοφισταί, οι
τούτον τον χρόνον έτύγχανον έόντε?, ω? έκαστο? αυτών
άπικνέοιτο, και δη και, Σόλων άνήρ 'Αθηναίο?, ό?
Άθηναίοισι νόμου? κελεύσασι ποίησα? άπεδήμησε έ'τεα
δέκα, κατά θεωρίη? πρόφασιν έκπλώσα?, 'ίνα δη μη τίνα των
νόμων άναγκασθήι λϋσαι των εθετο. Αυτοί γαρ ούκ οΐοί τε
ήσαν αυτό ποιήσαι 'Αθηναίοι• όρκίοισι γαρ μεγάλοισι
κατείχοντο δέκα ετεα χρήσεσθαι νόμοισι, του? αν σφι
Σόλων θήται. Αυτών δη ων τούτων και τη? θεωρίη?
έκδημήσα? ό Σόλων ε'ίνεκεν έ? Α'ίγυπτον άπίκετο παρά
"Αμασιν και δη και έ? Σάρδι? παρά Κροΐσον.
Depois de Creso dominar estes povos e de os anexar à Lídia,
passam por Sardes, então no cume da sua riqueza, todos os demais
sábios da Hélade que nessa altura viviam, levados cada um por seu
motivo. Foi também o caso do ateniense Sólon, que, depois de, a
pedido dos Atenienses, ter criado leis, se ausentou da pátria durante dez
anos; embarcou com o pretexto de ir conhecer outras terras, mas, na
verdade, fê-lo para não ser constrangido a revogar alguma das leis que
estabelecera. Ε que os Atenienses não o podiam fazer por si mesmos,
pois estavam vinculados por solenes juramentos a respeitar, pelo
período de dez anos, as leis que Sólon para eles instaurara. Ε assim por
estes motivos e para conhecer outras terras, Sólon abandonou o país e
encontrou-se com Âmasis no Egipto e com Creso em Sardes.

4

Esta possibilidade tem a vantagem de poder harmonizar o testemunho de
Diógenes, em análise, com o de Aristóteles (Ath. 10.1; 14.1). Ao que sabemos, esta
hipótese foi aventada, em primeiro lugar, por N.G.L. HAMMOND, "The seisachtheia
and the nomothesia of Sólon", JHS 60 (1940) 71-83.
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Heródoto informa que, logo após a nomothesia, Sólon se ausentou de
Atenas durante um período de dez anos, com o pretexto de ir conhecer outras
terras, embora o motivo real consistisse na vontade de evitar pressões para
alterar o código de leis que acabara de instaurar.5 Vimos, há pouco, que o
arcontado do estadista ocorreu em 594/3; ora mesmo admitindo que a
reforma legislativa o possa ter ocupado durante mais algum tempo, acontece
que o encontro com Creso teria de situar-se durante os dez anos seguintes,
portanto até cerca de 580, na melhor das concessões. Contudo, o monarca
lídio atingiu o trono somente em 560, o que inviabiliza a realização histórica
do seu encontro com Sólon. De facto, para se manter a hipótese da entrevista,
seria necessário alterar vários factores. Antes de mais, o início da viagem
decenal teria de ocorrer não depois do arcontado, mas sim a seguir à
instauração da tirania por Pisístrato (561/60). Ε se isso poderia fornecer um
bom motivo para a saída de Sólon,6 obrigaria, no entanto, a que se tivesse de
baixar consideravelmente a datação do arcontado, além de que levaria a pôr
em causa também a provável ocorrência da morte do legislador ateniense em
560/59.7 Perante estas múltiplas dificuldades cronológicas, partilhamos a
opinião dos estudiosos que se pronunciam pela inexistência histórica da
entrevista entre Creso e Sólon.8 Ainda assim, este episódio faz parte do
importante legado cultural grego, pelo que importa reflectir sobre as razões
da sua criação e do interesse que, desde então, atraiu.
5

Cf. também, a este respeito, os relatos de Aristóteles (Ath. 11.1) e de Plutarco
(Sol. 25.6). Em todo o caso, não deixa de ser significativo o facto de o Estagirita
referir a viagem decenal, mas não mencionar a visita à corte de Creso. Sophocles
S. MARKIANOS, "The chronology of the Herodotean Sólon", Historia 23 (1974) 1-20,
15 e n. 62, defende que há alusões implícitas ao episódio em E.E. (1219b) e E.N.
(1100a; 1179a), mas é uma hipótese remota.
6
Conforme sustenta Diógenes (1.50), que está empenhado em salientar o
desencanto do velho estadista com o rumo político que a sua cidade estava a tomar.
7
De facto, Heródoto informa que Sardes, na altura em que foi visitada por
Sólon, se encontrava no cume do seu poder; seria, portanto, depois da submissão das
cidades da Ásia Menor e da aliança com as ilhas gregas, programa que exigiu
certamente o decurso de vários anos até ser cumprido, o que equivale a dizer que o
encontro com Creso não poderia dar-se logo no início do reinado.
8
Que constituem, de resto, a grande maioria. Colocam-se as mesmas
dificuldades em relação à passagem pela corte de Âmasis, o último grande faraó da
dinastia saíta, pois o seu governo situa-se entre 569 e 525. Ainda assim, é segura a
tradição de que Sólon terá passado pelo Egipto, região que o próprio reformador
refere nos seus poemas. Cf. frg. 28 na colectânea de M.L. WEST, lambi et elegi
Graeci ante Alexandrum cantati. II vols. (Oxford, 1992). De resto, Heródoto é a única
fonte a referir o nome de Âmasis, cuja ligação a Sólon deve obedecer aos mesmos
propósitos éticos que analisaremos em Creso, embora não suscitem o mesmo
interesse.
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A ligação de Creso ao grupo dos Sete Sábios é uma constante na literatura posterior a Heródoto e Sardes (juntamente com Corinto e Delfos) era
frequentemente o local escolhido para situar os encontros das personalidades
que integravam aquele grupo.9 Em todo o caso, na obra de Heródoto o
cânone ainda não se encontra estabelecido, se bem que já existam claros
indícios da sua formação, conforme se pode ver no passo anteriormente
transcrito: άπικνέονται és Σάρδίΐ ακμάζουσα? πλούτωι άλλοι xe oi
πάντεϊ έκ τήϊ'Ελλάδο? σοφισταί, οϊ τούτον τον χρόνον έτύγχανον
έόντε?. Sólon é, portanto, um dos vários sophistai do seu tempo.10 Por outro
lado, o facto de, na tradição posterior, Delfos ser um dos lugares onde os
Sete Sábios se reuniam pode constituir um forte indicativo da forma como os
nomes de Creso e de Sólon foram associados. Na verdade, o interesse do
oráculo pela pessoa do monarca lídio é facilmente compreensível, se
aceitarmos a historicidade das magníficas oferendas a Apolo por ele feitas."
Além disso, não é improvável que o próprio Sólon tenha tido um papel de
destaque na Primeira Guerra Sacra, conflito que se deve ter iniciado pouco
antes do início do arcontado do legislador. De resto, alguns testemunhos
chegam mesmo a sustentar que terá cabido a Sólon a proposta de os
membros da Anfictionia irem em socorro do oráculo.12 Portanto, a
propaganda deifica teria todo o interesse em ligar entre si pessoas que
haviam desempenhado um papel de relevo na história do oráculo de Apolo.
Apesar de verosímil, esta hipótese não é absolutamente necessária, já que
bastaria a importância que rodeava aquelas duas personalidades para
justificar que elas fossem, de alguma forma, relacionadas.
Para além destes elementos que poderão ter influenciado as opções de
Heródoto, interessa agora reflectir, em especial, sobre a maneira como o
historiador imaginou a célebre entrevista entre os dois homens. O relato é tão
conhecido que dispensaria mais apresentações. Se insistimos em recordá-lo é
9

Vide Bruno SNELL, Leben und Meinangen der sieben Weisen (Miinchen,
1952) 42-65; Detlev FEHLING, Die sieben Weisen und die fríihgriechische
Chronologie. Eine traditionsgeschichtliche Studie (Bern, 1985) 10-12.
10
O termo sophistes é aqui usado com o sentido genérico de 'sábio1; mais
adiante (2.49), Heródoto utiliza a mesma palavra para designar o perito em
determinada arte, como a dos vizinhos. Somente para finais do séc. V é que o
vocábulo se especializa para designar o grupo de figuras (os "sofistas") que
cultivavam o enciclopedismo e faziam demonstrações públicas de oratória,
ministrando um ensino itinerante e remunerado, para grande escândalo dos
contemporâneos.
11
Ε que o mesmo Heródoto refere (1.50-51). As prodigalidades de Creso
encontram confirmação na Ode III de Baquílides.
12
Cf. Esquines, 3.108; Plutarco, Sol. 11.
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apenas para tornar mais evidentes certas diferenças de pormenor em relação
a outros autores antigos que hão-de basear-se no modelo do historiador.13
Ora Creso recebera Sólon no seu palácio e, no terceiro e quarto dias
após a sua chegada, havia instruído os servos no sentido de franquearem ao
ilustre hóspede as riquezas que possuía. Só então, e depois de acentuar a
sabedoria do interlocutor, em jeito de captado beneuolentiae, é que Creso
introduz a questão central do diálogo entre os dois homens, valendo-se destes
termos: νυν ών 'ίμερο? επειρέσθαι μοι επήλθε oe e'í τίνα ήδη
πάντων είδε? όλβιώτατον.14 Ο próprio Heródoto verbaliza aquela que
seria a expectativa de Creso, fácil de prever depois de o monarca ter feito
mostrar os seus tesouros ao visitante. No entanto, o historiador nota que
Sólon não se deixou impressionar, facto que, além de salientar o mundo de
valores mais elevados em que se move um sábio, faz pensar também que ele
irá propor uma redefinição do conceito de olbos, já que em Homero, Hesíodo
e poetas da Época Arcaica em geral, o uso dos termos olbos e olbios está
ligado sobretudo à riqueza material.15 Essa conjectura é confirmada logo pela
história daquele que ocupa o primeiro lugar na escala da felicidade, Telo de
Atenas (1.30.4-5):
Τέλλωι τοϋτο μέν τη? πόλιο? ευ ήκούση? παΐδε? ήσαν
καλοί τε κάγαθοί, καί σφι είδε άπασι τέκνα έκγενόμενα και
πάντα παραμείναντα, τοΰτο δε του βίου εΰ ήκοντι, ω? τα
παρ' ήμΐν, τελευτή του βίου λαμπρότατη έπεγενετογενομένη? γαρ Άθηναίοισι μάχη? προ? του? άστυγείτονα?
έν Έλευσΐνι βοήθησα? καί τροπήν ποίησα? των πολεμίων
απέθανε κάλλιστα, καί μι ν 'Αθηναίοι δημοσίηι τε έθαψαν
αύτου τήι περ έπεσε καί έτίμησαν μεγάλω?.
Por um lado, este Telo, natural de uma cidade próspera, teve
filhos belos e bons e a todos eles viu ter descendência e todos
permanecer com saúde; por outro, depois de levar uma boa existência,
na medida do possível, terminou a vida da forma mais brilhante: numa
ocasião em que os Atenienses entraram em conflito com os seus
13

Neste ponto, iremos retomar parte da argumentação que apresentámos na
nossa dissertação de Doutoramento, Sólon. Ética e política, cap. 1.1: "Heródoto".
14
1.30.2: 'Veio-me agora o desejo de te questionar se já viste alguém que fosse
o mais feliz dos homens.'
15
Ε importante salientar, desde já, o facto de a noção básica de riqueza que
subjaz à pergunta de Creso corresponder ao campo semântico tradicionalmente
sustentado pelos aristocratas gregos: a posse de bens materiais.
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vizinhos, em Elêusis, ele saiu a terreiro, pôs os inimigos em fuga e
pereceu de maneira gloriosa; os Atenienses sepultaram-no com
exéquias públicas, no próprio lugar onde caíra, e prestaram-lhe grandes
honras.
É este, portanto, o diagnóstico do olbiotatos: pertencer a uma cidade
digna e próspera; ter filhos de que se possa orgulhar e conhecer a
descendência deles, livre de perigo; levar uma existência moderada e —
aspecto determinante — ter um fim de vida glorioso, como representa o facto
de se perecer em defesa da pátria. Era de esperar a surpresa de Creso, perante
um quadro tão arredado das expectativas usuais. Mas o monarca insistiu,
esperando ocupar ao menos o segundo lugar. Idêntica decepção. Sólon
referia agora dois jovens argivos, que possuíam meios de subsistência
suficientes, eram dotados de grande força física e haviam sido mesmo atletas
vencedores. Até aqui, estão preenchidos os requisitos relativos à naturalidade, existência moderada, embora ainda curta, e já algumas proezas
dignas de nota.'6 Portanto, a diferença em relação ao caso de Telo deve
encontrar-se noutro aspecto. Ε então que Heródoto narra a história da mãe
que tinha de ser transportada num carro ao santuário de Hera; porém, como
os bois não chegassem a horas, os filhos ocuparam o lugar dos animais e
levaram-na ao templo. Até aqui, os dois jovens ainda estão a desempenhar o
papel de filhos dedicados e piedosos; a novidade deverá, portanto, buscar-se
no desfecho (1.31.3-5):
Ταϋτα ôé σφι ποιήσασι και όφθεΐσι υπό τη? πανηγύριο?
τελευτή τοΰ βίου αρίστη έπεγένετο, διέδεξέ τε εν τούτοισι ό
θεό? ώ? αμεινον εϊη άνθρώπωι τεθνάναι μάλλον ή ζώειν.
[...] Ή δέ μήτηρ περιχαρή? έοΰσα τώι τε εργωι και τήι
φήμηι, στάσα άντίον τοϋ άγάλματο? εύχετο Κλεόβι τε και
Βίτωνι τοισι έωυτήϊ τέκνοισι, ο'ί μιν έτίμησαν μεγάλω?,
την θεόν δοϋναι το άνθρώπωι τυχεΐν άριστον έστι. Μετά
ταύτην ôè την εύχήν ω? εθυσάν τε και εύωχήθησαν,
κατακοιμηθέντε? έν αύτώι τώι ίρώι οί νεηνίαι οΰκετι
άνέστησαν, άλλ ' έν τελεί τούτωι εσχοντο. Άργεΐοι δε
σφεων εικόνα? ποιησαμενοι ανέθεσαν és Δελφοί)? cós
ανδρών αρίστων γενομένων.

16

Que facilmente nos permitem identificá-los com o nível dos «filhos belos e
bons» do primeiro exemplo.
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Depois de assim procederem e perante o olhar da assembleia,
chegou-lhes o melhor termo da vida, neles demonstrando a divindade
como é melhor para o homem morrer que continuar vivo. [...] A mãe,
em júbilo pela empresa e pelo aplauso, de pé frente à estátua pediu à
deusa que concedesse aos seus filhos, Cléobis e Bíton, que tamanha
honra lhe haviam prestado, a melhor sorte que ao homem pode
caber. Depois desta prece, e assim que fizeram o sacrifício e o
banquete, os jovens adormeceram no próprio templo e não mais se
levantaram; pelo contrário, aí os alcançou o seu fim. Os Argivos
ergueram-lhes estátuas e consagraram-nas em Delfos, pois tinham sido
homens superiores.

Também no caso de Cléobis e Bíton a hora da morte é determinante,
pois os dois irmãos pereceram num momento de reconhecida glória. O motor
involuntário do seu falecimento prematuro foi a própria mãe, ao pedir para os
jovens a maior recompensa que ao homem se pode tributar; e assim, com a
sua morte, neles mostrou a divindade que, por vezes, é melhor perecer numa
boa altura do que enfrentar um futuro incerto.17 Ora a razão para se colocar
os dois jovens em segundo lugar na escala da felicidade parece caber a esta
morte extemporânea, já que, no essencial, a sua história é semelhante à de
Telo, na medida em que também perecem num momento de reconhecida
glória. Na verdade e contrariamente à tendência dominante na Época
Arcaica, Sólon sustentava, na sua poesia (e.g. frg. 18 WEST), que a idade
avançada também trazia benefícios, em especial no que diz respeito ao
progresso intelectual e à ponderação. De resto, um pouco adiante no
relato de Heródoto (1.32.2.), e embora com a intenção de demonstrar a
quantidade de males a que o homem está sujeito durante a existência,
o estadista coloca o termo da vida humana aos setenta anos.'8 Por

17
Heródoto não nos elucida sobre qual teria sido a reacção da mãe perante o
resultado da sua prece. Charles C. CHIASSON, "An ominous word in Herodotus",
Hermes \\\ (1983) 115-118, esp. 115-116, argumenta que o historiador possui muitas
palavras para designar a sensação de alegria, mas que apenas o adjectivo περιχαρή?,
com o significado de 'excessivamente feliz', 'rejubiloso', indica sempre a presença
iminente de um perigo sério que porá cobro a essa alegria efémera. De facto, o
regozijo da mãe dos jovens é classificado com esse adjectivo. CHIASSON pensa, com
alguma razão, que referir a dor dela a seguir à morte dos filhos seria enfraquecer o
argumento de Sólon; por esse motivo, Heródoto deixa a sugestão através do uso de
um termo que, em todas as outras ocorrências, denota a alegria passageira que
antecede uma contrariedade.
18
Ideal expresso também na poesia de Sólon (cf. frg. 27 WEST).
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conseguinte, a concepção de felicidade existencial do Sólon histórico
aproxima-se mais do exemplo de Telo e daí que este haja sido colocado em
primeiro lugar.19
Perante este segundo exemplo de olhos, Creso já deveria ter
compreendido que a essência do conceito não iria incidir sobre a riqueza
material, de que ele podia esperar ser um legítimo representante.20 Por
isso, deseja saber em que posição colocará Sólon a sua eudaimonie
('ventura'), expressão que denota um alargamento de horizontes e, de certa
forma, uma concessão, pela parte do rei, para quem a felicidade se
concentrava inicialmente apenas no conceito que ele (mas não Sólon)
tinha de olhos, enquanto mera abundância de bens materiais. O legislador esclarece a sua posição na resposta incisiva que dá ao rei, da qual
convém recordar os momentos mais significativos para a análise em curso
(1.32.1-9):
^Ω Κροίσε, έπιστάμενόν με το θείον πάν έον φθονερόν
τε και ταραχώδε? έπειρωται? άνθρωπηίων πρηγμάτων περί.
Έν γαρ τώι μακρώι χρόνωι πολλά μεν εστί ίδεΐν τα μ η TIS
έθέλει, πολλά ôè και παθεϊν. [...] Έμοι δε συ και πλουτέειν
μέγα φαίνεαι και βασιλεύ? πολλών είναι ανθρώπων εκείνο
δε το εϊρεό με οΰ κώ σε έγώ λέγω, πριν τελευτήσαντα
καλώ? τον αιώνα πύθωμαι. Ού γάρ τι ό μέγα πλούσιο?
μάλλον τοΰ έ π ' ήμερην έχοντος όλβιώτερόί έστι, ει μη οί
τύχη έπίσποιτο πάντα καλά έχοντα ευ τελευτήσαι τον βίον.
[...] Πριν δ' αν τελευτήσηι, έπισχεΐν μηδέ καλέειν κω
ολβιον, αλλ' εύτυχέα. [...] Πολλοΐσι γαρ δη ύποδέξα? ολβον
ό θεοί προρρίζου? ανέτρεψε.

19

Telo era originário da mesma cidade que o legislador, pelo que não é
improvável que a história seja de origem ateniense. Quanto ao relato de Cléobis e
Bíton, defende-se, com frequência, que tenha raízes argivas e um tratamento e difusão
délficos, hipótese reforçada pela descoberta de dois kouroi, por vezes identificados
com estes jovens. Vide, no entanto, as sérias reservas de Claude VATIN, "Monuments
votifs de Delphes", BCH 106 (1982) 509-525. Este estudioso afirma ter conseguido
identificar, na perna de uma das estátuas, a inscrição Πολυδεύκη]^], isto é 'Pólux1. Se
a leitura estiver correcta, então há fortes probabilidades de o outro jovem ser Castor.
As estátuas representariam, assim, os Dioscuros e não os dois argivos referidos por
Heródoto.
20
A riqueza dos monarcas lídios era proverbial e, antes de Creso, já em Giges
se via o símbolo da opulência oriental. Cf. Arquíloco, frg. 19 WEST.
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O Creso, tu interrogas-me sobre assuntos humanos e eu sei é que
a divindade é toda inveja e perturbação. Na verdade, com o decorrer do
tempo, há que ver muitas coisas sem vontade e outras tantas sofrer. [...]
De facto, pareces-me assaz rico e senhor de muitos homens; quanto ao
que me perguntavas, não to posso dizer por ora, antes de saber se
terminaste bem a vida. Em boa verdade, o dono de grandes fortunas
não é mais feliz do que o que possui apenas para o dia-a-dia, se não
tiver a sorte de, gozando dessas posses, terminar bem a vida. [...] Antes
de atingir o termo, aguarda e não o chames feliz, mas apenas
afortunado. [...] De facto, a muitos acenou o deus com a felicidade,
para depois os abater pela raiz.

A explicação de Sólon vem esclarecer a aparente injustiça da morte
prematura de Cléobis e Bíton. O exemplo de Telo mostra nitidamente que o
paradigma corresponde a levar uma vida modesta e saudável, conhecer a
descendência e, aspecto fundamental, ter uma boa morte, que infunda
respeito e admiração nos demais.21 Essa ideia está de acordo, como vimos,
com a poesia do estadista e é central na resposta agora facultada a Creso. Os
dois jovens atletas de Argos ocupam o segundo lugar porque não tiveram
uma vida longa e foram, por isso, privados da alegria de ter descendência;
mas, atendendo à instabilidade das coisas humanas, por vezes será melhor
perecer do que arriscar a perda daquilo que já se julgava seguro, como irá
acontecer a Creso. Neste sentido, o rico não se pode dizer mais feliz do que o
pobre.22
Que na poesia de Sólon encontremos reflexões frequentes sobre a
natureza e papel da riqueza não deve causar-nos surpresa. A sociedade da
Época Arcaica, dominada pela aristocracia terratenente, considerava a
riqueza um elemento essencial da arete. A novidade encontra-se em o
estadista admitir a disjunção destes valores, ao mesmo tempo que afirma a
superioridade do segundo.23 Naquele que é o seu poema mais extenso, e
também o mais complexo (frg. 13 WEST), usualmente conhecido por "Elegia
às Musas", Sólon pede às filhas de Zeus e de Mnemósine felicidade (ολβον)
da parte dos deuses e a graça de gozar de boa fama (δόξαν άγαθήν) junto
dos homens, aspecto que já vimos ser importante quer na história de Telo

21

Neste sentido aponta igualmente o frg. 21 WEST de Sólon.
Na pira mandada preparar por Ciro, Creso recorda a conversa com Sólon, de
que reteve o princípio básico de que, durante a vida, é prematuro considerar alguém
feliz (1.86.3).
22

23

Frg. 15 WEST.

SÓLON Ε CRESO: FASES DA EVOLUÇÃO DE UM PARADIGMA

37

como na dos jovens argivos. Na mesma elegia, torna claro que, apesar da
instabilidade dos bens materiais, ele não deixa de os desejar também para si,
mas com uma importante ressalva (vv. 7-13):
Χρήματα δ' ίμείρω μέν εχειν, άδίκω? δε πεπάσθαι
ούκ έθέλοτ πάντων ύστερον ήλθε δίκη.
Πλοϋτον δ' ον μέν δώσι θεοί, παραγίγνεται άνδρί
εμπεδος εκ νεάτου πυθμένο? és κορυφήν
δν δ' άνδρεϊ τιμώσιν ύφ' ύβρισα, ού κατά κόσμον
έρχεται, αλλ' άδίκοχ? εργμασι πειθόμενο?
ούκ έθέλων έπεται, ταχέως δ' άναμίσγεται άτηι.
Riquezas desejo possuir, mas adquiri-las injustamente
não pretendo: sempre, a seguir, vem a justiça.
A fortuna que os deuses dão fica ao lado do homem,
firme, desde os alicerces à cumeeira.
Porém, a que os homens honram, com insolência, a ordem devida
não segue, mas, levada por ímpias acções,
contrafeita vem atrás e, lesta, se lhe junta a perdição.
A riqueza é legítima quando emana da vontade divina, que lhe garante
firmeza e perenidade. Mas aquela que é fruto da insolência (ύφ' υβριο?) e
da injustiça (άδικοι? εργμασι) cedo arrasta o homem para as sendas da
perdição (άτηι). 24 Isso acontece porque a demanda desenfreada de riqueza
não respeita a ordem devida (ού κατά κόσμον έρχεται) e, assim, atrai o
golpe da justiça (πάντω? ύστερον ήλθε δίκη), que, como o poeta diz
mais adiante, é desferido por Zeus.25 Aplicados ao caso de Creso, estes
princípios mantêm-se operantes: o monarca, não contente com o seu poder,
deseja expandi-lo para além do razoável.26 Por outro lado, a riqueza inicial
de Creso, embora herdada, não é totalmente legítima, na medida em que

24

Charles C. CHIASSON, "The Herodotean Sólon", GRBS 27 (1986) 249-262,
salienta (p. 257) que na poesia de Sólon não se faz a distinção conceptual, presente no
relato de Heródoto (1.32.7), entre eutyches (afortunado, mas vulnerável ao desastre) e
olbios (detentor de uma felicidade perene). No entanto, pensamos que a oposição instabilidade/perenidade pressuposta por estes princípios se encontra implícita
na dupla emanação possível da riqueza, conforme acabámos de ver no passo
transcrito.
25
Vv. 17-25.
26
Como indica, simbolicamente, a travessia da fronteira natural que constitui o
rio Hális (1.72).
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Giges, o primeiro monarca da dinastia dos Mérmnadas, usurpou o trono aos
Heraclidas, depois de assassinar Candaules (1.7). Que este factor é
importante prova-o o oráculo de Apolo, a quem Creso, depois da queda, foi
pedir contas (1.91). A Pítia explicou que Lóxias se tinha esforçado por que o
castigo recaísse sobre os filhos de Creso e não sobre o próprio monarca, o
que prova o reconhecimento do deus pelas ofertas do rei da Lídia; porém,
não conseguiu demover o destino marcado pelas Moiras. Ainda assim, Apolo
retardou por três anos a queda de Sardes. Esta informação coloca-nos perante
a complexa questão das causas da desgraça de Creso, o que equivale a
perguntar se ele expiou uma culpa pessoal se hereditária. A resposta que
parece impor-se é a de que o monarca lídio incorreu em ambas.27 Ora o
Sólon dos poemas reconhece que a justiça de Zeus pode tardar, mas acaba
sempre por chegar: άλλ' ό μεν αΰτίκ' ετεισεν, ό δ' ύστερον οχ δε
φύγωσιν /αυτοί, μηδέ θεών μοϊρ' έπιοϋσα κίχηι, / ήλυθε πάντω?
αυτί?• αναίτιοι έργα τίνουσιν / ή παΐδε? τούτων ή γένο?
έξοπίσω. 28 Portanto, quando Creso paga pela falta do antepassado Giges, é
em obediência ao princípio de que a todo o culpado corresponde uma
expiação, ainda que esta possa recair apenas sobre a descendência.
Esta proximidade entre o ideário do Sólon histórico e o da personagem
recriada por Heródoto ajuda a entender as razões que levaram o historiador a
optar pela figura do estadista. No entanto, estudiosos há que sustentam que
os princípios enunciados exprimem apenas as convicções de Heródoto e não
as de Sólon.29 Efectivamente, o tema da instabilidade dos assuntos humanos
vem introduzido logo nos capítulos em que Heródoto enuncia a intenção de
considerar no seu relato quer as cidades grandes como as pequenas (1.5.4) e
é retomado, por exemplo, quando ele discute as causas da loucura de
Cambises (3.33). A mutabilidade da fortuna leva à suspensão do juízo sobre
a felicidade de alguém até que as condições da sua morte iluminem a nobreza
da existência que levou. O caso de Prexaspes, nobre persa, ilustra bem o

27

A análise da história de Creso em termos de enredo trágico encontra bastante
eco entre os estudiosos, que têm proposto aproximações sobretudo com o princípio do
pathei mathos esquiliano e com a irónica cegueira do protagonista do Rei Édipo de
Sófocles. E.g. Maria de Fátima SILVA, "II. Creso e Ciro. A figura do rei no Livro I de
Heródoto", in Heródoto. Histórias — Livro /"(Lisboa, 1994), 21-49, esp. 30-31.
28
Frg. 13.29-32 WEST: 'porém um logo expia a culpa, outro mais tarde; quem a
evitar / na sua pessoa, sem que o golpe dá moira dos deuses o alcance, / sempre
acabará por chegar. Inocentes, as faltas pagarão / os seus filhos ou os filhos destes,
mais tarde'.
29
E.g. Susan O. SHAPIRO, "Herodotus and Sólon", ClAnt 15 (1996) 348-364,
trabalho que está orientado no sentido de comprovar esse pressuposto.
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paradigma enunciado. 30 A contingência de a vida humana estar sujeita às
variações da sorte prende-se com o facto de, como Sólon explica a Creso, το
θ ε ί ο ν πάν éòv φθονερόν τ ε και ταραχώδε?. Ο conceito de phthonos
divino não aparece na poesia de Sólon, enquanto em Heródoto detém uma
grande importância. É central na relação entre Âmasis e Polícrates e encontra
uma das suas expressões mais claras nas palavras de Artábano ao sobrinho
Xerxes, ao mostrar-lhe como são os animais, as árvores e as casas mais
imponentes que atraem o raio divino. A razão aponta-a logo a seguir: φ ι λ έ ε ι
31
γαρ ό θεό? τα υπερέχοντα πάντα κολούειν. Portanto, ο phthonos
dos deuses recai sobre tudo o que ameace ultrapassar o seu natural limite,
sejam os animais, as plantas ou as acções humanas, pois apenas a si mesma
a divindade permite alimentar pensamentos de grandeza. Há, assim, uma
relação directa entre hybris e phthonos e a consequência provável será a
desgraça do infractor, pois, para Heródoto, os deuses têm a função de manter
a ordem e o equilíbrio do mundo. 32 Assim se explica o castigo terrível que
tombará sobre Creso em embates sucessivos, até ao dia em que terá de subir
à pira preparada pelo vencedor, Ciro. 33 Portanto, há que reconhecer que,
basicamente, as ideias veiculadas pelo Sólon das Histórias também
exprimem noções de Heródoto. 34

30

3.75.3. Mais exemplos em SHAPIRO (1996) 358.
7.10e: 'pois a divindade gosta de abater tudo o que se levanta.'
32
Nick R. E. FlSHER, Hybris. A study in the values of honour and shame in
ancient Greece (Warminster, 1992), 357-360, reage contra a ideia de se considerar
como hybris toda a actuação de Creso; de resto, o termo nunca é usado por Heródoto
em relação ao monarca lídio. Segundo o estudioso, a única acção que se enquadra
verdadeiramente no domínio da hybris é o imperialismo do rei, que o leva a
atravessar o Hális e a escravizar injustamente os Sírios (1.76). A queda de Sardes
corresponde à punição de uma culpa hereditária (foi Giges a cometer o acto de hybris)
e a morte do filho Átis é uma expiação excessiva, atendendo à falta cometida
(considerar-se olbiotatos e não aceitar os conselhos de Sólon), que mais inspira a
comiseração trágica do que o sentido de justiça.
33
Que este tema já tinha uma tradição anterior a Heródoto mostram-no uma
ânfora de figuras vermelhas (datada dos inícios do séc. V) e cinco fragmentos de uma
hídria de Corinto, também de figuras vermelhas (cerca de 480-450 a.C), que parecem
representar Creso na pira, e ainda o tratamento que dele faz Baquílides na ode (3.15-62) composta em honra de Hierão de Siracusa, que ganhou a corrida de carros nos
Jogos Olímpicos de 468. Na versão de Baquílides, é Creso a decidir sacrificar-se,
juntamente com a esposa e as filhas, quando a queda da cidade estava iminente;
porém, no derradeiro momento, Zeus extingue as chamas e Apolo leva-os para os
Hiperbóreos, graças à piedade do monarca.
34
Em todo o caso, não deixamos de considerar excessivo o juízo de Plutarco ou
Pseudo-PIutarco (Moralia 857f-858a), segundo o qual Heródoto (1.32), ao projectar
sobre Sólon as suas concepções religiosas, teria aliado a maldade à blasfémia. Como
31
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Falta, no entanto, analisar uma questão de fundo, muito importante para
o entendimento das restantes fontes, que consiste em procurar saber se as
considerações trocadas entre Sólon e Creso se inserem apenas no quadro da
oposição grego/bárbaro ou se visam apontar as limitações de determinado
universo axiológico próprio também da sociedade grega. Entre os estudiosos modernos prevalece a primeira interpretação e Heródoto parece
sustentar essa hipótese, na forma como introduz o logos do monarca lídio
(1.6.2-3):
Οΰτο? ó Κροίσο? βαρβάρων πρώτο?, των ήμεΐ? ϊδμεν,
του? μέν κατεστρεψατο 'Ελλήνων έ? φόρου άπαγωγήν, του?
ôè φίλου? προσεποιήσατο. Κατεστρέψατο μέν "Ιωνά? τε και
Αίολέα? και Δωριέα? του? έν τήι Άσίηι, φίλου? δε
προσεποιήσατο Λακεδαιμονίου?. Προ δε τη? Κροίσου αρχή?
πάντε? "Ελληνε? ήσαν ελεύθεροι.
Foi este Creso, pelo que sabemos, o primeiro entre os bárbaros a
submeter ao pagamento de tributo alguns Helenos e a fazer amizade
com outros. Submeteu, portanto, os Iónios, os Eólios e os Dórios que
moravam na Ásia e fez amizade com os Lacedemónios. Antes do
governo de Creso, todos os Helenos eram livres.
Heródoto parece contradizer a afirmação de que teria sido Creso o
primeiro a atentar contra a liberdade helénica, ao afirmar que Giges (1.14.4),
Ardis (1.15) e Aliates (1.16-22) já tinham, durante o seu reinado, atacado e
até mesmo dominado algumas cidades gregas asiáticas (como Mileto,
Esmirna, Cólofon, Priene e Clazómenas). Uma forma possível de explicar
essa aparente contradição residirá na distinção a estabelecer entre operações
de razia (ou incursões temporárias) e o domínio definitivo.35 De momento,
porém, este aspecto tem um interesse marginal para os nossos objectivos.
Digno de maior nota é o facto de Heródoto apresentar Creso na qualidade de
um bárbaro, como, de resto, se esperaria, já que, sendo ele rei da Lídia, não
poderia integrar o grupo dos Gregos. Contudo, esta informação, que serve ao

vimos, à parte a noção de phthonos divino, as ideias expressas nos poemas do
legislador concordam, globalmente, com a recriação literária de Heródoto.
35
Das campanhas realizadas pelos outros monarcas não tinha resultado uma
submissão efectiva e duradoira, como no caso de Creso, de que a obrigação ao
pagamento de um tributo, estabelecida por este rei, seria o símbolo visível. Vide
observações de David ASHERl , Erodoto. Le Storie. Libro I — La Lidia e la Pérsia
(Milano, 1989) ciii-cv.
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historiador para preparar o relato das Guerras Medo-Persas, não é explorada
no encontro entre Creso e Sólon. O traço do soberano de Sardes que vem
repetidamente sublinhado é a sua enorme fortuna, que tanto pode ser positiva
(como acontece nas dádivas feitas a Delfos) como negativa, ao despertar
sentimentos de hybris. No entanto, já atrás dissemos que esta noção de
felicidade assente na posse de bens materiais acaba por ser característica do
ideário partilhado, em termos gerais, pelos aristocratas gregos.36 Daí que
ganhe pertinência a interpretação que vê nas palavras de Sólon não tanto o
espelho da oposição grego/bárbaro, mas antes uma crítica generalizante à
concepção mais usual de felicidade, e que encontra apoio, conforme vimos,
nos poemas do legislador.37 De resto, mais adiante, ao narrar a queda de
Sardes às mãos de Ciro, o próprio Heródoto esclarece, pela boca de Creso, o
real alcance das palavras de Sólon (1.86.5): ουδέν τι μάλλον és έωυτον
λέγων ή ès άπαν το άνθρώπινον και μάλιστα του? παρά σφίσι
αύτοΐσι ολβίου? δοκέοντα? eivai. 3 8 Portanto, analisar a conversa entre
Sólon e Creso à luz da relação grego/bárbaro é reduzir o peso ético de um
episódio que detém, declaradamente, objectivos muito mais vastos. Heródoto
denuncia as limitações de certa concepção de felicidade, que não é exclusiva
de um bárbaro, mas pode estender-se à própria aristocracia grega e ao género
humano em geral. Serve-se, para isso, de duas figuras históricas que recria no
sentido de acentuar os dois aspectos em debate: por um lado, a enorme
riqueza de um monarca, que pode levar à cegueira arrogante; por outro, a
ponderada visão de um estadista e pensador que teve a preocupação de evitar
os caminhos do excesso e da perdição, que geralmente lhe anda associada.
Creso e Sólon acabam, assim, por ultrapassar as fronteiras da sua existência
histórica para atingirem o estatuto de paradigma.39

36

Passos exemplificativos deste universo de valores em C. DE HEER, MAKAP ΕΤΔΑΙΜΩΝ - ΟΛΒΙΟΣ - ΕΪΤΤΧΗΣ. A study ofthe semanticfielddenoting happiness in
ancient Greek to the end of the 5 th centwy B.C. (Amsterdam, 1969): 12-15
(Homero), 32-38 (Época Arcaica), 67-72 (Época Clássica), só no que diz respeito ao
termo oíbos.
37
Em alguns dos seus versos (em especial no frg. 23 WEST), Sólon também
regista algumas notas que se situam na perspectiva tradicional, mas estes parcos
exemplos não são característicos do pensamento do estadista.
38
'Falando não tanto para si [Creso], mas antes para todo o género humano e,
em especial, para aqueles que, no seu íntimo, se julgavam felizes.'
39
Na parte final da interpretação do relato de Heródoto, aceitamos o essencial
do interessante estudo de Alain DUPLOUY, "Lutilization de la figure de Crésus dans
1'idéologie aristocratique athénienne. Sólon, Alcméon, Miltiade et le dernier roi de
Lydie", AC 68 (1999) 1-22, esp. 1-9 e 21-22.
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Depois de analisarmos o relato que servirá de modelo às abordagens
subsequentes, interessa agora reflectir sobre alguns dos testemunhos mais
dignos de nota e ponderar as semelhanças e diferenças relativamente a Heródoto. O próxima fonte a relacionar expressamente as duas personalidades em
análise é da responsabilidade de Platão, numa altura em que fala da tendência
natural que a sabedoria (φρόνησ?) e o poder (δύναμι?) têm para se associarem. No seguimento, o autor ilustra o que acabara de afirmar com vários
exemplos, que iremos recordar em parte (Ep. 2.311a):
Οίον και περϊ Ίέρωνο? όταν διαλέγωνται άνθρωποι και
Παυσανίου τοϋ Λακεδαιμονίου, χαίρουσι την Σιμωνίδου
συνουσίαν παραφέροντε?, α τε επραξεν και ειπεν προ?
αυτού?• και Περίανδρον τον Κορίνθιον και Θαλήν τον
Μιλήσιον ύμνεΐν
είώθασιν άμα, και Περικλεα και
Άναξαγόραν, και Κροισον αΰ και Σόλωνα ω? σοφού? και
Κΰρον cos δυνάστην.
Assim, também quando as pessoas falam de Hierão e do lacedemónio Pausânias, fazem questão de referir a sua ligação a Simónides,
bem como o que este fez e disse a respeito deles. Costumam, ainda,
fazer o elogio conjunto de Periandro de Corinto e de Tales de Mileto,
de Péricles e Anaxágoras, de Creso e Sólon, na qualidade de sábios, e
de Ciro, na de soberano.
De momento, deixamos para segundo plano os restantes pares de
exemplos para nos centrarmos em Creso e Sólon. Seria possível evocá-los a
ambos como símbolo de poder ou então referir o primeiro enquanto homem
de Estado e o segundo no papel de sábio, como acontece no relato de
Heródoto. No entanto, Platão prefere atribuir aos dois o papel de sapiente
40
(ώ? σοφού?); assim, cabe ao persa Ciro a representação do poder (cós
δυνάστην). Este pormenor vem acentuar a ideia de que o rei da Lídia não
era visto pelos Gregos como um simples bárbaro. De resto, com o historiador
de Halicarnasso Creso assumira também, por várias vezes, o papel de
conselheiro.41

40

Daí que não haja motivo para Platão referir os pormenores da conversa entre
Creso e Sólon.
41
Precisamente junto de Ciro (e.g. 1.155-156; 207-208).
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Ora quando Diodoro aborda este mesmo episódio, havia muito tempo
já que os elementos fundamentais da tradição relativa aos Sete Sábios se
encontravam fixados; aliás, o autor atribui muita importância à vertente
sapiencial da existência de Sólon, quer ao falar da formação do estadista quer
ao referir os aspectos mais importantes da sua actividade. Diodoro menciona
a relação entre o legislador ateniense e Creso por três vezes, com algumas
variantes dignas de nota. Na primeira delas (9.2.1-4), Sólon aparece como o
único interlocutor do monarca lidio cuja resposta é reproduzida. Ora a forma
como ambos os homens aí são apresentados merece ser recordada, ao menos
em parte (9.2.1-2):
"Οτι Κροίσο? ό Λυδών βασιλεύς μεγάλα? κεκτημένο?
δυνάμει? και, πολύν έκ παρασκευή? σεσωρευκώ? άργυρόν τε
και χρυσόν, μετεπέμπετο των 'Ελλήνων τού? σοφωτάτου?,
και. συνδιατρίβων αύτοι? μετά πολλών δώρων εξέπεμψε και
αυτό? προ? άρετήν ώφελειτο πολλά. Ποτέ δέ τούτον
μεταπεμψάμενο? και τα? δυνάμει? και τον πλοΰτον
έπιδειξάμενο?, ήρώτησεν ει τι? έτερο? αύτώι δοκεΐ
μακαριώτερο? είναι. [...] Σκοπειν οΰν εφησε δεΐν την του
βίου τελευτήν και τον διευτυχήσαντα τότε προσηκόντω?
λέγειν μακάριον.
Ora Creso, rei dos Lídios, que era possuidor de grandes recursos e
havia acumulado, de forma deliberada, muita prata e ouro, costumava
convocar os mais sábios de entre os Helenos e, depois de com eles
conviver, despedia-os com muitos presentes e ele próprio lhes ficava a
dever muito na busca da virtude. Em certa altura, mandou chamá-lo
[scil. a Sólon] e, depois de lhe ter mostrado os seus recursos e riqueza,
perguntou-Ihe se lhe parecia que existia alguém que fosse mais feliz do
que ele próprio. [...] Ele respondeu-lhe que, na verdade, era necessário
ver o fim da vida, e somente a pessoa que, até então, continuasse a ser
afortunada é que poderia, com propriedade, dizer-se feliz.
Diodoro começa por acentuar a enorme dimensão do poder e riqueza de
Creso (μεγάλα? κεκτημένο? δυνάμει? και πολύν ... άργυρόν τε και,
χρυσόν), cuja acumulação obedecera a um projecto deliberado (έκ
παρασκευή? σεσωρευκώ?) que, sem ser claramente identificado, deve
corresponder à vontade de impressionar as pessoas que o rei convocava para
a sua corte. Ora esses ilustres visitantes eram os mais sábios de entre os
Helenos (των 'Ελλήνων τού? σοφωτάτου?), facto que vem acentuar a
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pertinência da interpretação da troca de impressões com Sólon à luz da
oposição grego/bárbaro. Contudo, esta leitura, que tenderia a ser
desfavorável ao monarca lídio, encontra-se mitigada por vários elementos.
Antes de mais, pelo pormenor significativo de, no convívio com os
sophotatoi, Creso não buscar propriamente a adulação, mas antes a
possibilidade de aperfeiçoar o conhecimento da virtude (και αυτό? προ?
άρετήν ώφελεΐτο πολλά).42 Esta atitude louvável do monarca é reforçada
pelo contexto que antecede o passo transcrito, onde se descreve a forma
como Sólon terá procurado disciplinar o espírito indolente dos seus
concidadãos (9.1.4). Quanto à pergunta de Creso e à resposta que lhe é
facultada pelo legislador ateniense, nela se reconhecem claramente as linhas
essenciais do relato de Heródoto: a concepção diferente de riqueza/felicidade
que assiste aos dois homens e a necessidade de esperar pelo fim da vida até
se fazer um diagnóstico seguro da existência. Contudo, Diodoro não regista
os exempla fornecidos por Sólon (relativos a Telo e a Cléobis e Bíton),
omissão que se verifica, de resto, em todos os passos onde o autor evoca este
episódio.43 Diodoro encerra (9.2.3-4) com a descrição sumária da sorte de
Creso às mãos de Ciro, segundo os parâmetros usuais, se bem que registe
uma oscilação que derivará, provavelmente, de um desdobramento da mesma
tradição. Segundo Heródoto (1.86.5-87.2), Ciro terá ordenado que fossem
extintas as chamas da pira; perante a impossibilidade de controle do fogo,
seguiu-se a invocação de Creso e a tempestade salvadora enviada por Apolo.
Diodoro começa por afirmar somente que as chamas foram extintas por
ordem de Ciro (9.2.4); mais adiante (9.34), porém, refere apenas a
tempestade, onde vê a marca da piedade de Creso, facto que leva Ciro a fazer
dele seu conselheiro e a contá-lo entre os sábios.44
À parte o interesse destes pormenores, acabam por ser mais significativas as diferenças registadas no passo mais extenso que o mesmo Diodoro
dedica ao célebre episódio. Destaca-se, desde logo, a forma contrastante
como é feita a apresentação do monarca e dos seus propósitos (9.26.1):
"Οτι ό Κροίσο? μετεπέμπετο έκ τήϊ Έλλάδο? του? έπί
σοφίαι πρωτεύοντα?, επιδεικνύμενο? το μεγεθο? τη?
ευδαιμονία?, και του? έξυμνοΰντα? την εύτυχίαν αύτοϋ έτίμα
42

Ο que ajuda a compreender que Diodoro não registe, neste passo, qualquer
reacção negativa do tirano perante a resposta de Sólon.
43
Facto que talvez se justifique por esses elementos serem já muito conhecidos,
como afirma Diógenes Laércio, em passo que adiante discutiremos (1.50).
44
Elemento que, conforme vimos, também já se encontra presente em
Heródoto.
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μεγάλαι? δωρεά!?. Μετεπέμψατο ôè και Σόλωνα, όμοίω? ôè
και των άλλων των έπι φιλοσοφίαι μεγίστην δόξαν εχόντων,
τήν Ιδίαν εύδαιμονίαν δια τη? τούτων των ανδρών
μαρτυρία? έπισφραγίζεσθαι βουλόμενο?.
Ora Creso costumava convocar da Hélade as pessoas que mais se
distinguiam pela sabedoria e, ao exibir-Ihes a magnitude da sua
felicidade, honrava, com esplêndidas dádivas, quem celebrasse a sua
boa fortuna. Mandou, então, chamar Sólon, bem como os outros que
gozavam de maior fama na dedicação à sabedoria, com a intenção de,
com o testemunho destes homens, ver aplicado o selo do reconhecimento sobre a sua própria felicidade.
No primeiro passo que comentámos, Diodoro acenava à vaidade de
Creso com uma nota breve e discreta; agora, porém, este elemento torna-se
central na caracterização do monarca. Na verdade, Diodoro dissera antes que
o rei da Lídia recompensava os ilustres visitantes que convocava, mas fazia-o
em troca da oportunidade para aprofundar o conhecimento da virtude.
Contudo, no texto em análise, os presentes de hospitalidade, embora
igualmente magníficos (έτίμα μεγάλαι? δωρεαΐ.?), destinam-se a premiar
somente quem adular a riqueza que o tirano possui (του? εξυμνούνται τήν
ευτυχία ν αύτοϋ). Este Creso não deseja aprender nada; pretende somente
"comprar" a opinião de mensageiros afamados que confirmem, no exterior, a
grandeza do seu poder (τήν ιδίαν εύδαιμονίαν δια τη? τούτων των
ανδρών μαρτυρία? έπισφραγίζεσθαι βουλόμενο?). Ο monarca
assume, desta forma, os traços do bárbaro arrogante que espera deslumbrar,
com a exibição do seu poder, os representantes do ponderado civismo
helénico. Por tal motivo, não surpreende agora que Creso interrogue,
sucessivamente, vários dos Sábios, na expectativa de obter uma resposta
lisonjeira. Sofre, no entanto, idêntica decepção com Anacársis, Sólon, Bias e
Pítaco. As palavras de Sólon correspondem, no essencial, às linhas básicas
analisadas já em Heródoto: porque a fortuna é mutável, há que esperar pelo
fim da vida para avaliar correctamente a existência de alguém. Ainda assim,
Diodoro não refere, uma vez mais, o caso probatório de Telo e dos dois
jovens argivos. Regista (9.27.1-2), no entanto, uma significativa inversão do
caminho descrito pelo Creso de Heródoto. Quando, no relato do historiador,
ele questionava Sólon sobre a felicidade, começou por acentuar a noção de
riqueza material (όλβιώτατον), para dar lugar a um alargamento de
horizontes (εύδαιμονίη), que anunciava, de alguma forma, a futura
evolução do pensamento do monarca. Em Diodoro, porém, ocorre o processo
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contrário, facto que mais acentua a mesquinhez de entendimento do
monarca lídio: começa por colocar a tónica da noção de felicidade
(εύδαιμονέστατον), mas acaba por confiná-la à abundância dos bens
materiais (πλουσιώτατον).45 A oposição grego/bárbaro é acentuada,
também, quando Creso interroga Pítaco sobre qual será a melhor forma
de governo, ao que o sábio responde: την τοϋ ποικίλου ξύλου,
διασημαίνοντα τούί νόμου?.46 Como facilmente se depreende, na base
desta resposta encontra-se a ideia de que Creso, sendo um tirano, se julgaria
acima da lei, ao contrário de um cidadão grego, para quem as normas da
polis eram o verdadeiro governante.
Por conseguinte, do testemunho de Diodoro pudemos constatar, no
primeiro passo comentado, que ainda nos é apresentada uma imagem de
Creso permeada de conotações positivas, onde facilmente se adivinha o papel
de conselheiro. Contudo, o extracto mais extenso deste autor mostra como, a
par da fixação dos elementos relativos à tradição dos Sete Sábios, se
acentuava também a tendência para tipificar os dados relativos à entrevista
entre Sólon e Creso, bem como a sua leitura dentro da lógica de oposição
grego/bárbaro.47
De acordo com o estado actual das fontes, cabe a Plutarco não só o
maior número de referências ao episódio que nos tem ocupado, como ainda a
sua abordagem mais elaborada e completa a seguir Heródoto. Algumas das
referências ocorrem de forma dispersa nos Moralia;AZ detêm, no entanto, um
carácter generalizante e, por esse motivo, não justificam uma atenção
demorada, sobretudo quando comparadas com o espaço que, na Vida de
Sólon, o polígrafo de Queroneia dedica à celebrada conversa entre Sólon e

45

Contrariamente ainda ao Sólon de Heródoto, a personagem de Diodoro tende
a rejeitar toda a riqueza material, por considerá-la imoral. Conforme vimos, o Sólon
histórico não sustentava esta perspectiva. Não é improvável que a versão de Diodoro
acuse a influência recente da filosofia cínica, conforme sustenta Anna SANTONI,
"Temi e motivi di interesse socio-economico nella leggenda dei 'Sette Sapienti"',
ASNP 13 (1983) 91-160, esp. 136-138. Ainda segundo esta estudiosa, a dupla forma
como Creso interroga Sólon ajuda a acentuar a total separação entre bens espirituais
(a verdadeira felicidade interior) e posses materiais.
46
9.27.4: '«A da madeira pintada», referindo-se às leis.'
47
À presença destas duas vertentes no testemunho de Diodoro talvez não seja
alheio, também, o uso de fontes distintas relativamente ao tema dos Sete Sábios.
SANTONI, "Temi e motivi di interesse socio-economico...", 134 n. 159, encontra-se
entre os estudiosos que aventam a dupla influência de Éforo e de Hermipo.
48
58e; 69e; 155b; 857f-858a; já nos referimos ao último passo, ao discutirmos a
proximidade entre o Sólon histórico e a personalidade recriada por Heródoto.
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Creso. O relato ocupa dois longos capítulos, que representam um dos
momentos em que Plutarco trabalhou com mais cuidado a forma de
expressão, claro indício do interesse que o episódio nele havia despertado.
Em termos latos, pode dizer-se que a exposição segue as linhas essenciais
presentes na versão de Heródoto, com a amplificação de alguns elementos e
resumo de outros, como é prática corrente em autores que tratam um tema
comum. No entanto, o aspecto mais digno de nota reside nas profundas
diferenças que ocorrem na apresentação da figura do monarca lídio.
Efectivamente, depois de acentuar a simplicidade de gostos de Sólon perante
o fausto da corte lídia, Plutarco introduz a figura do rei nestes termos (Sol.
27.3-4):
Πάν δσον év λίθοι?, έν βαφαΐ? έσθήτο?, év τέχναι?
χρυσοϋ περί κόσμον έκπρεπέ? έχειν ή περιττόν ή ζηλωτον
έδόκει περικείμενον, ώ? δη θέαμα σεμνότατον όφθείη και
ποικιλώτατον. Έπει δ' ό Σόλων αντίκρυ? καταστάΐ οΰτ'
επαθεν ουδέν οΰτ ' είπε προ? την όψιν ών ό Κροίσο?
κροσεδόκησεν, άλλα και δήλο? ην τοΐ? ευ φρονοΰσι τη?
άπειροκαλία? και μικροπρέπεια? καταφρονών.
[Creso apresentou-se] coberto de pedrarias, de vestes coloridas,
de artísticos ornamentos de ouro, de todo o atavio que possuía e
considerava distinto, magnífico e invejável, de forma que a sua
contemplação fosse o espectáculo mais venerável e variegado de todos.
Sólon, porém, depois de estacar diante dele, não sentiu nem exclamou,
perante tal visão, nada do que Creso esperava. Pelo contrário, era
notório, a quem tivesse bom entendimento, que ele desprezava esta
falta de gosto e mesquinhez.
É curioso notar que Plutarco, ao contrário de Heródoto, faz com que a
própria aparição de Creso seja deliberadamente retardada, acentuando a
vaidade do monarca com a acumulação de pormenores ligados à descrição do
seu rico vestuário, antes mesmo de franquear os tesouros ao hóspede
ateniense. O objectivo do rei é fazer de si mesmo o mais deslumbrante dos
espectáculos (ώ? δη θέαμα σεμνότατον όφθείη και ποικιλώτατον).
Esta intenção é confirmada pelo próprio Creso, mais tarde, ao esclarecer a
Ciro o sentido da evocação do nome de Sólon. Quando, no passado, o
convidara a estanciar junto de si, não o fizera com o intuito de aprender, mas
antes com propósitos bem menos elevados: ώ? δη μοι θεατή? γένοιτο
και μάρτυ? άπίοι τη? ευδαιμονία? εκείνη?, ην άποβαλεΐν άρα

48

DELFIM F. LEÃO

μείζον ην κακόν ή λαβείν αγαθόν. 49 Ora ainda antes de Plutarco
colocar na boca de Creso a famosa pergunta, já a atitude de Sólon visualizava
o fosso de entendimento que existia entre si e o tirano. A exuberância do
monarca oriental mais não era, para quem tivesse espírito avisado (eu
φρονοϋσι), do que a expressão visível da limitação dos seus sentimentos
interiores (τη? απειροκαλία? και μικροπρέπεια? καταφρονών).
Α narrativa sugeria assim, com intensidade crescente, o que o legislador
ateniense acabará por explicar, de forma clara, a um soberano já visivelmente
contrariado {Sol. 27.8-9):
Και ó Σόλων, ούτε κολακεύειν βουλόμενο? αυτόν ούτε
περαιτέρω παροξυνειν,' "Ελλησιν' εΐπεν 'ω βασιλεΰ Λυδών,
πρό? τε τάλλα μετρίω? εχειν εδωκεν ό θεό?, και σοφία?
τινά? άθαρσοΰ? ω? έοικε και, δημοτική?, ού βασιλική? ούδε
λαμπρά?, ύπό μετριότητο? ήμΐν μέτεστιν, ή τύχαι? όρώσα
παντοδαπαΐ? χρώμενον αεί τον βίον, ούκ έαι τόι? παροϋσιν
αγαθοί? μέγα φρονεΐν ουδέ θαυμάζειν άνδρό? εϋτυχίαν
μεταβολή? χρόνον εχουσαν. "Επεισι γαρ έκάστωι ποικίλον
έξ άδηλου το μέλλον. ^Ωι δ ' ε ί ? τέλο? ό δαίμων εθετο την
εύπραξίαν, τούτον εύδαίμονα νομίζομεν.'
Sólon, que ο não queria adular nem aumentar-lhe a irritação,
retorquiu: «Aos Helenos, rei dos Lídios, concedeu o deus em tudo
observar a justa medida e a esta moderação devemos uma sabedoria
prudente — como convém — e plebeia, não real ou resplandecente. Ε à
vista das vicissitudes de todo o género a que sempre anda sujeita a vida,
não permite ter em grande conta os bens presentes nem admirar a
fortuna de um homem quando ela ainda está a tempo de se alterar. Em
boa verdade, a cada um reserva o futuro sorte vária e desconhecida.
Aquele a quem até ao fim a divindade concedeu o sucesso, a esse
consideramos feliz.»
A noção de mutabilidade da fortuna e a necessidade de suspensão do
juízo sobre a felicidade de alguém até se conhecer o final da sua existência
49
Sol. 28.4: 'para ser espectador da minha pessoa e, ao partir, testemunha
daquela felicidade, cuja perda é mais dolorosa do que o gosto de a possuir.' Esta ideia
encontra-se igualmente expressa nos Moralia (155b), conforme ilustra a própria
afinidade vocabular (γενέσθαι θεατή?). Já encontrámos tal perspectiva em Diodoro
(9.26.1), se bem que, conforme vimos, neste autor ela coexista ainda com a noção de
que Creso, ao conviver com os sábios da Hélade, também procurava aperfeiçoar-se no
caminho da virtude (9.2.1).
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estão, efectivamente, no relato de Heródoto, mas o objectivo das palavras de
Sólon é bastante diferente. Para Plutarco, não se trata apenas de enunciar um
princípio aplicável a todo o género humano. O biógrafo pretende salientar
também a diferente capacidade de percepção que existe entre um grego
("Ελλησιν) e um bárbaro (ώ βασιλεϋ Λυδών). Faz, assim, o elogio da
sábia consciência da justa medida (πρό? τε ταλλα μετρίω? εχειν
εδωκεν ό θεό?, και σοφία? τινο? άθαρσοϋ?) — própria do cidadão de
uma polis (δημοτική?) — perante a cega exuberância de um monarca
oriental (ού βασιλική? ουδέ λαμπρά?). Nenhum dos testemunhos até
agora analisados havia chegado a este ponto. De facto, é neste passo de
Plutarco que encontramos a expressão mais clara e inequívoca da oposição
grego/bárbaro no contexto da célebre entrevista que tem motivado as nossas
indagações.
Comentaremos apenas mais um autor, Diógenes Laércio, não só por ser
uma das fontes mais extensas sobre Sólon, como ainda por representar um
estádio da tradição onde os elementos relativos ao legislador ateniense e ao
monarca lídio já se encontravam bem cristalizados. Esta realidade detém, por
si só, algum interesse, mas o aspecto mais revelador reside, novamente, no
significado a atribuir às diferenças de pormenor presentes na abordagem de
Diógenes. O primeiro aspecto a merecer reflexão prende-se com o facto de o
doxógrafo colocar a viagem de Sólon no período imediatamente a seguir ao
início da tirania de Pisístrato, portanto cerca de 560. Já atrás nos pronunciámos pela improbabilidade desta leitura que viria somente acrescentar ainda
mais problemas à tabela cronológica de Heródoto, que suscitava, por si só,
fundamentadas reservas. É, no entanto, reveladora das intenções de Diógenes
(e, certamente, de algumas das suas fontes), uma vez que esta datação permitiria enquadrar o exílio voluntário do velho legislador (e primeiro "democrata") dentro da oposição ao regime tirânico de Pisístrato. No mesmo passo
onde sustenta esta perspectiva (1.50), Diógenes menciona a deslocação ao
Egipto, a Chipre e, finalmente, a Sardes. A conversa com Creso vem então
referida de forma sintética e nela não figura, sequer, um traço como a riqueza
do monarca oriental — determinante na evolução do relato. À esperada indagação sobre a felicidade, Sólon responde apenas com a referência aos nomes
de Telo, Cléobis e Bíton. Os outros pormenores são resumidos com uma
expressão vaga, claro indicativo de que faziam parte de um património cultu50
ral bem familiar: και τα θρυλούμενα. Em vez desses elementos tradicio
nais, Diógenes opta por facultar outros dados pitorescos que foram transformando o modelo fornecido por Heródoto, conforme acontece usualmente no
Έ o resto, que toda a gente conhece.'
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processo de amplificação lendária. Entre eles, encontra-se a correspondência
que Sólon teria trocado com personalidades como Periandro (1.64), Epiménides (1.64-66), Pisístrato (1.66-67). Estas cartas constituem, seguramente,
documentos forjados, que devem ser lidos à luz da tradição dos Sete Sábios e
das discussões sobre a melhor forma de governo. Pode, por conseguinte,
adiantar-se a mesma explicação para a missiva destinada a Creso; no entanto,
valerá a pena recordá-la, por nela se detectarem as marcas do problema que
temos procurado analisar (1.67):
Σόλων Κροίσωι
Άγαμαί σε τη? περί ήμα? φιλοφροσύνη?• και νή την
Άθηνάν, ei μη περί παντός μοι ην οίκεΐν έν δημοκρατίαι,
έδεξάμην αν μάλλον την δίαιταν εχειν έν τήι παρά σοι
βασιλείαι ή Άθήνησι, τυραννοϋντο? βιαίω? Πεισιστράτου.
Άλλα και ήδίων ήμΐν ή βιοτή ένθα πασι τα δίκαια και ίσα.
Άφίξομαι δ' οΰν παρά σε, σπεύδων τοι ξένο? γενέσθαι.
Sólon a Creso
Admiro-te pela bondade demonstrada em relação à minha pessoa
e, por Atena, não colocasse eu acima de tudo o desejo de viver em
democracia, e mostraria como é preferível fixar residência no teu
palácio a fazê-lo em Atenas, onde Pisístrato procura exercer pela força
o poder absoluto. É-me, porém, mais agradável a vida onde todos
partilham a justiça e a igualdade. Ainda assim, conto visitar-te, pois
desejo profundamente tornar-me teu hóspede.
Neste bilhete, não encontramos sinais que sugiram, de fornia clara, uma
caracterização negativa de Creso. Pelo contrário, Sólon confessa-se honrado
pela atenção que despertara em Creso (άγαμαί σε τη? περϊ ήμα?
φιλοφροσύνη?) e até mostra sentir-se atraído pela ideia de viver em
Sardes.51 O motivo reside no facto de Atenas estar a ponto de ser dominada
por um governo tirânico.52 Ora é somente esta sugestão que permite enquadrar as palavras de Sólon dentro do espírito da oposição grego/ bárbaro. Não
5
' Teoricamente, a carta em análise havia sido escrita antes da visita à corte de
Creso, pelo que, depois de conhecer pessoalmente o monarca, Sólon poderia ter
mudado de opinião. Contudo, há que reconhecer que esta hipótese é um simples
exercício de especulação, que não encontra apoio no texto de Diógenes.
52
Apesar de a missiva destinada a Creso ser a última que Diógenes transcreve,
essa carta deveria figurar em primeiro lugar, pois Sólon encontra-se em Atenas e a
tirania de Pisístrato ainda não é um facto consumado.
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fosse a preferência pelo regime democrático (οικείν έν δημοκρατίαι),
onde todos partilham a mesma noção de justiça e de igualdade (ένθα πασι
τα δίκαια και, Ισα), e Sólon teria preferido a corte do rei (έδεξάμην αν
μάλλον την δίαιταν εχειν εν τήι παρά σοι βασιλείαι). Na base da
argumentação, identifica-se com facilidade a noção da supremacia de certas
conquistas civilizacionais gregas (como a soberania da lei) sobre o regime
autocrático aceite pelos bárbaros. No entanto, esta ideia é remetida para
segundo plano e desautorizada, em grande parte, pelo facto de Atenas estar
também às portas da tirania.53 Por conseguinte, a caracterização de Creso
acaba por ser maioritariamente favorável ao rei da Lídia.
A análise diacrónica dos principais testemunhos relativos à entrevista
entre Sólon e Creso mostra que este relato foi aproveitado de maneira
diferente ao longo dos tempos. Se, em Heródoto, o episódio se destina
sobretudo a definir uma ética de aplicação universal, já em Plutarco
encontramos a expressão mais enérgica da oposição grego/bárbaro, ainda que
dela resultem, igualmente, significativas implicações morais. As restantes
fontes movimentam-se entre estas duas perspectivas, que privilegiam de
forma variável. Na verdade, a correcta interpretação daquele encontro já
dividia os antigos, como nos mostra o elucidativo testemunho de Plutarco,
que nos parece vantajoso recordar no encerramento deste estudo (Sol. 27.1):
Την ôè προ? Κροΐσον εντευξιν αύτοϋ δοκοΰσιν ενιοι
τοΐ? χρόνοι? ώ? πεπλασμένην εξελέγχει ν. 'Εγώ ôè λόγον
ενδοξον ούτω και τοσούτου? μάρτυρα? έχοντα και, ο μείζον
έστι, πρέποντα τώι Σόλωνο? ήθει και τη? εκείνου
μεγαλοφροσύνης και σοφία? άξιον, ου μοι δοκώ προήσεσθαι
χρονικοί? τισι λεγόμενοι? κανόσιν, οϋ? μυρίοι διορθοΰντε?,
άχρι σήμερον εί? ουδέν αυτοί? όμολογούμενον δύνανται
καταστήσαι τα? άντιλογία?.
Quanto ao seu encontro com Creso, alguns são de opinião que
não passa de uma invenção, argumentando com a cronologia. Pela
minha parte, contudo, um relato assim famoso, atestado por tantos
testemunhos e, o que é mais importante, conforme ao carácter de Sólon
e digno da sua magnanimidade e sabedoria, não me parece que seja de
53

Ainda assim, Diógenes não acentua muito o carácter negativo do governo de
Pisístrato, talvez por este último ocupar também, por vezes, o posto de sábio,
conforme regista o mesmo Diógenes (1.122). Aliás, esta noção concorda, em termos
gerais, com o retrato da tirania de Pisístrato facultado, a título de exemplo, por
Aristóteles (Ath. 16), que compara esse período a uma nova idade de Cronos.
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o pôr de lado à conta de uns quadros cronológicos, que um ror de
estudiosos procurou, até hoje, corrigir, sem que tenham conseguido
reduzir as contradições a algum resultado que eles próprios aceitem.

Quando refere a polémica que envolvia a célebre conversa entre Sólon
e Creso, o biógrafo de Queroneia acaba por dar, igualmente, a justificação
para o seu estudo, ao mencionar o elevado interesse moral do episódio. De
resto, terá sido esse motivo que o levou a alongar-se na descrição da lendária
visita à corte de Creso. Ora é o reconhecimento dessa elevada mensagem
ética que nos deve impelir, também hoje, a seguir a argumentação do
legislador ateniense e a surpresa crescente do monarca lídio, pois nelas
encontramos uma das mais felizes expressões do valor paradigmático da
cultura clássica.

