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Prefácio do autor

Durante muitos anos, trabalhei com zelo para incrementar o material que serve de 
base à história do pensamento grego e para sondar os problemas que essa história 

levanta. Empreendo hoje a composição de um novo quadro geral desse grande tema. Esta 
obra, que compreenderá três volumes e na qual eu resumo a atividade de minha vida 
inteira, será, assim espero, acessível ao círculo estendido das pessoas cultas. O ponto de 
vista que adotei não é o de nenhuma escola e não tem nada de excludente. Esforcei-me para 
considerar sem parcialidade as diversas tendências do pensamento antigo, cada uma das 
quais contribuiu com seu quinhão para erguer o edifício da cultura intelectual moderna, 
e para prestar a todas elas uma justiça igual e imparcial. Minha exposição ater-se-á antes 
de mais nada ao desenvolvimento histórico do pensamento, e só assumirá um caráter 
subjetivo quando for necessário salientar os pontos essenciais, distinguir tão nitidamente 
quanto for preciso o que é duradouro e importante do que é apenas indiferente e pas-
sageiro. Da história da religião, da literatura e das ciências especiais, inserirei na minha 
obra as partes necessárias à compreensão do movimento especulativo, de suas causas e 
efeitos. Os limites que separam esses campos parecem-me inteiramente fl uidos. O ideal 
que tenho em mente só poderia ser realizado completamente numa obra que abarcasse e 
esgotasse a história da vida intelectual e moral da Antiguidade na sua totalidade. Se algum 
dia uma empreitada tão vasta for concebida e dignamente executada, considerarei que o 
presente ensaio, infi nitamente mais modesto, se tornou ultrapassado e datado.
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No meu plano primitivo, o segundo volume devia compreender, como este, três 
livros: Sócrates e os socráticos, Platão e a Academia, Aristóteles e seus sucessores. O terceiro 
volume estava reservado ao antigo Pórtico, ao jardim de Epicuro, às escolas místicas, 
céticas e sincréticas. Os desenvolvimentos que julguei dever dar ao meu estudo sobre 
Platão, cujas razões indico no lugar apropriado, não me permitiram abordar a história 
do Liceu no segundo volume. Para não conferir uma extensão exagerada à obra, fui 
também obrigado a reduzir ao estrito necessário a indicação das fontes e de só remeter 
aos trabalhos modernos nas passagens em que minha exposição menos se afasta deles – 
e nas quais eu tinha a obrigação de reconhecer minha dependência com relação aos 
meus predecessores – e naquelas em que ela mais se afasta deles – e nas quais eu tinha 
o dever de dizer por que eu não podia me ater às opiniões tradicionais.

A segunda edição não difere sensivelmente da primeira. Alguns pequenos erros foram 
retifi cados; duas ou três asserções que reconheci serem insustentáveis foram suprimidas; 
uma quantidade bastante grande de adjunções foi feita às notas. Trata-se essencialmente 
de material novo divulgado há pouco tempo; assim, por exemplo, as coleções de frag-
mentos de Heráclito, de Ferécides e de Demócrito enriqueceram-se muito recentemente 
com descobertas das quais algumas são muito importantes. A terceira edição está 
mais ou menos para a segunda como a segunda estava para a primeira. Mas há uma 
diferença. Desta vez, tive a oportunidade de fazer mais retifi cações e melhoramentos; 
em contrapartida, os trabalhos dos últimos anos pouco enriqueceram o material das 
fontes e deram ensejo a poucas adjunções. Quanto às polêmicas, o autor evitou-as 
tanto quanto possível, embora não lhe tenha faltado a vontade de entregar-se a elas.

Para terminar, permito-me, não para paliar mas para desculpar as imperfeições desta 
obra, apropriar-me da frase que um dia Gustave Flaubert dirigiu a George Sand: “Faço 
continuamente tudo que posso para alargar meu cérebro e trabalho com a sinceridade 
do meu coração; o resto não depende de mim”.

Viena, 1895-1902-1910.
Th. Gomperz
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Prefácio à ª edição

Theodor Gomperz morreu em 29 de agosto de 1912 e, nas suas disposições de 
última vontade, encarregou-me de cuidar dos seus trabalhos literários e científi cos.

Como uma nova edição dos Pensadores da Grécia se tornou necessária, penso atender 
plenamente os desejos frequentemente expressos por meu pai ao realizar somente as 
modifi cações com as quais creio estar seguro que ele mesmo teria concordado.

Por conseguinte, antes de mais nada introduzi no texto da obra as modifi cações 
que ele mesmo havia anotado no seu exemplar de trabalho. Depois corrigi algumas 
inadvertências evidentes, tornei mais claras algumas passagens que podiam dar margem 
a equívocos e suprimi aqui ou ali algumas observações que não me pareciam baseadas 
em nenhum testemunho antigo.

Orientei-me pelos mesmos princípios no que diz respeito à revisão das notas. (A nota 
1 da página 430 e a nota 2 da página 333¹ – esta última combate a opinião de Roscher 
acerca da data do escrito hipocrático Sobre o número sete – ainda foram desenvolvidas 
pelo próprio autor.) Além disso, esforcei-me para facilitar sua utilização indicando as 
referências até nos casos em que meu pai as havia dispensado. Verifi quei todas as citações 

₁ Da edição francesa.
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dos escritores antigos e, em todos os lugares em que isso me pareceu necessário, remeti 
às últimas edições. Remeti, em particular, aos Fragmente der Vorsokratiker de Diels 
para todos os textos que foram publicados nessa importante obra². Procedi da mesma 
maneira no que diz respeito às citações de escritores modernos, salvo nos casos em 
que isso teria exigido tempo e esforço demasiados. As adjunções às notas que provêm 
de mim foram assinaladas entre colchetes.

Não discuti intencionalmente as publicações recentes sobre os pensadores estu-
dados neste volume, publicações que meu pai não conheceu ou que só vieram à luz 
após sua morte, mesmo quando elas traziam fatos novos tão importantes quanto o 
novo fragmento do livro de Antífon Sobre a verdade, que Diels estudou nos Berliner 
Sitzungsberichte de 1916, p. 931 ss., ou a nova interpretação dada por Karl Reinhardt 
ao Caminho da Opinião de Parmênides (Parmenides und die Geschichte der griechischen 
Philosophie, Bonn, 1916). De fato, não pretendo adivinhar qual teria sido a opinião de 
Th . Gomperz sobre esses pontos. Aqueles entre os leitores que quiserem ter uma ideia 
sumária dessas publicações ou informar-se rapidamente sobre o seu conteúdo poderão 
consultar as obras de Uberweg-Prächter e de Zeller-Nestle.

Viena, 8 de setembro de 1921.
H. Gomperz

₂ Indicada pela abreviação FVS.
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L i v ro  Pr i m e i ro
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Os Primórdios

É a um pequeno povo […] que foi dado criar 
o princípio do progresso. Esse povo foi o povo 
grego. Exceto as forças cegas da natureza, nada 
se move neste universo que não seja grego em 
sua origem.

Sir Henri-Sumner Maine

(Th e Rede-Lecture of May 22, 1875, p. 38)
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Introdução

I. País e habitantes. Importância das colônias.

II. Época da tirania. Transformações sociais. Novos gêneros literários.

III. Alargamento do horizonte. Oráculos e jogos 
nacionais. Empréstimo da escrita. 

IV. Situação e destinos da Jônia.

V. Origem das ideias religiosas. Personifi cação da natureza. Espíritos 
e demônios. Almas das coisas, almas humanas. Sobrevivência da 

alma. Culto dos ancestrais. Tripla série de objetos de adoração.

VI. As divindades naturalistas da Grécia. Transformação dos deuses 
por antropomorfi smo. Vitória do politeísmo. Crenças homéricas. 

Laicização das ideias religiosas. Raridade dos sacrifícios humanos.

VII. Sacrifícios em honra dos mortos. Culto 

pré-histórico das almas. Despreocupação jônica.

VIII. Explicação da natureza pelos mitos. Processo de personifi cação.

IX. Hesíodo de Ascra. Sua Teogonia. Conteúdo intelectual 

da Teogonia. O caos. Abstrações personifi cadas.
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16 Os Pensadores da Grécia – Tomo I  Os Primórdios

I

Todos os primórdios são obscuros porque são muito modestos ou muito pouco 
conspícuos. Escapam aos olhares ou se furtam à observação. Remontamos gradualmente 
às origens históricas, assim como o viajante segue passo a passo o rio até o ponto em que 
sua fonte brota à sombra da mata. E atravessamos essas etapas sucessivas com auxílio do 
raciocínio. Este é de duas espécies, conforme parte dos efeitos ou das causas. O primeiro 
se dedica a depreender da constatação e da natureza dos efeitos a existência e a natu-
reza das causas. É indispensável, mas incorre em numerosos erros. Pois se cada causa, 
tomada em si mesma, produz sempre o mesmo efeito, a recíproca não é absolutamente 
verdadeira. O mesmo efeito não resulta invariavelmente da mesma causa; o fenômeno 
que foi chamado de “pluralidade das causas” desempenha um papel considerável na 
vida da natureza como na do espírito. O procedimento contrário garante uma certeza 
maior. Ele consiste em considerar as causas, os fatores importantes, conhecidos ou 
cognoscíveis, que devem ter infl uenciado os fenômenos a esclarecer e cuja medida de 
infl uência é a única coisa que pode dar margem a discussão. Para nós que nos propomos 
estudar os inícios da vida intelectual do povo grego na sua mais alta expressão, temos 
que examinar primeiro a situação e a natureza do país que ele habitava.

A Grécia é um país montanhoso cercado pelo mar. Os vales são pouco extensos, o 
solo relativamente ingrato. Essa reunião de circunstâncias já implica alguns dos traços 
fundamentais do desenvolvimento helênico. Em primeiro lugar, os germes de civilização 
que podiam ser dispersados por esse território haveriam certamente de durar, manter-se, 
ser objeto de múltiplos cuidados. O fl agelo das invasões, que assola sem obstáculo um 
país plano e sem barreiras naturais, vem romper-se contra as montanhas como contra 
os muros de uma fortaleza. Cada rincão montanhoso é um meio propício para uma 
cultura particular, um teatro para essa vida individual fortemente acentuada que viria a 
ser tão proveitosa para a civilização variegada da Grécia quanto funesta para a concen-
tração política de suas forças. Porém, à imobilidade particularista que se mostra a nós, 
por exemplo, numa região fechada como a Arcádia, o desenvolvimento prodigioso do 
litoral oferecia um contrapeso dos mais salutares. A superfície da Grécia é inferior à de 
Portugal, mas suas costas são mais extensas que as da Espanha. Uma outra circunstância 
ainda viria incrementar a variedade dos dons intelectuais da raça. As profi ssões e ofícios 
mais diversos tocavam-se num espaço dos mais restritos; famílias de marinheiros e de 
pastores, de caçadores e de cultivadores contraíam sem cessar alianças umas com as 
outras e legavam assim aos seus descendentes aptidões e talentos que se completavam do 
modo mais feliz. Mas “a pobreza que, na Antiguidade, vigorava na Hélade”³ revelou-se 
o presente mais salutar que uma boa fada poderia ter deixado no seu berço. Sob três 

₃ Heródoto, VII 102.
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Introdução Liv. I – Introdução – Seç. I 17

pontos de vista ela favoreceu, no mais alto grau, o progresso intelectual: como incentivo, 
ela impeliu o desdobramento de todas as forças; ademais era uma proteção adicional 
contra a conquista: tal como já havia dado a entender o historiador mais profundo 
da Antiguidade⁴, esse país relativamente pobre não deve ter atraído muito o interesse 
dos invasores; enfi m e sobretudo, ela imprimiu um impulso vigoroso ao comércio, à 
navegação, à emigração e à fundação de colônias⁵.

As baías hospitaleiras da metrópole grega abrem-se para o Leste; diante delas, ilhas e 
ilhotas semeadas em grande quantidade formam uma sucessão de escalas que conduzem 
aos antigos centros da cultura asiática. A Grécia olha para o lado do Oriente e do Sul 
e dá as costas ao Ocidente e ao Norte, cuja civilização sempre fora rudimentar. A esse 
favor da sorte veio acrescentar-se uma circunstância particularmente feliz. O povo 
fenício, que era politicamente impotente mas afeiçoado ao lucro e não temia, para 
obtê-lo, lançar-se em aventuras ao mar, parece ter recebido como missão especial servir 
de intermediário entre a jovem Hélade e os representantes de uma civilização remota. 
É através dele que foram trazidos aos helenos, da Babilônia e do Egito, os elementos 
do progresso intelectual sem que tivessem que pagá-los ao preço de sua independência. 
Como foi mais constante e mais regular o desenvolvimento do país graças a essa feliz 
circunstância! Que perda de energia nacional lhe foi poupada! É o que nos ensinaria, 
se isso fosse necessário, um olhar lançado sobre a história dos celtas e dos germanos, 
aos quais Roma trouxe uma cultura superior à sua, mas que ao mesmo tempo ela sub-
jugou; ou sobre o triste destino dos povos selvagens que, nos dias de hoje, receberam da 
poderosa Europa os “benefícios” da civilização apenas para deplorá-los amargamente.

No entanto, são as colônias que exerceram a infl uência decisiva sobre a vida intelec-
tual dos gregos. Foram fundadas em todas as épocas e sob todos os regimes políticos. 
No tempo dos reis, em que a guerra grassava sem trégua, viu-se com frequência popu-
lações estabelecidas há muito tempo serem obrigadas a ceder lugar a recém-chegados 
e procurar além-mar uma nova pátria. Sob o domínio aristocrático, que repousava 
inteiramente na união duradoura da propriedade fundiária e da nobreza de origem, 
era preciso amiúde enviar expedições ao estrangeiro e lá prover de uma nova terra o 
“fi dalgo pobre”, que sem isso teria fatalmente provocado desordens. Outros, vítimas das 
querelas incessantes dos partidos, emigravam por sua vez. Logo se tratou de garantir 
a um comércio marítimo cada vez mais estendido pontos de apoio sólidos, à indústria 
fl orescente o fornecimento de matérias primas, à população cada dia mais numerosa 
meios de obter víveres.

Recorria-se ao mesmo expediente na democracia para prover ao sustento dos 
indigentes e evitar os excedentes de população. Foi assim que se constituiu logo de 

₄ Tucídides, I 2.

₅ Cf. Bursian, Geographie von Griechenland, I 5-8. Nissen, Italische Landeskunde, I 216: 
“Em nenhum lugar encontramos num espaço tão pequeno tamanha variedade de golfos, cabos, cadeias 
de montanhas, vales, planaltos, planícies e ilhas”. G. Perrot, Histoire de l’Art dans l’Antiquité, VI 19 ss.
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18 Os Pensadores da Grécia – Tomo I  Os Primórdios

início esse imenso cinturão de colônias gregas que se estendia do país dos cossacos do 
Don até os oásis do Saara e da margem oriental do Mar Negro à costa da Espanha. 
Se foi chamada de Grande Grécia a Itália meridional colonizada pelos helenos, o 
conjunto desses assentamentos merece a denominação de “Grécia Maior”. Só o número 
e a diversidade das colônias já haviam multiplicado a um alto grau as chances que 
podiam ter os germes de civilização de encontrar aqui ou lá um solo propício ao seu 
desenvolvimento. Mas essas chances eram aumentadas ainda mais pelo caráter desses 
assentamentos e pela maneira como eram fundados. Escolhia-se para isso os pontos 
litorâneos mais suscetíveis de prosperidade econômica. Então eram sobretudo rapazes, 
cheios de vigor e de coragem, que partiam para longe e que legavam aos seus numero-
sos descendentes suas aptidões excepcionais. Não são os menos inteligentes, aqueles 
que se apegam à tradição e vivem da rotina, que dão as costas à sua pátria sem uma 
necessidade absoluta. Aliás, essas emigrações eram feitas, via de regra, sob a direção de 
uma única cidade, mas misturava-se a elas com frequência um grande contingente de 
estrangeiros. Ao cruzamento de raças que se realizava dessa maneira acrescentava-se 
geralmente – já que os homens partiam em número muito maior que as mulheres – a 
mistura com sangue não helênico. Todas as colônias eram campos de testes nos quais 
as nacionalidades grega e não grega fundiam-se em proporções variáveis e nos quais as 
gerações oriundas dessa fusão punham à prova sua força de resistência e sua energia 
produtiva. O espírito dos emigrantes libertava-se facilmente das convenções locais e 
dos cegos preconceitos de raça; todo chauvinismo tornava-se estranho a ele.

O contato com as civilizações estrangeiras, mesmo quando estas não eram muito 
desenvolvidas, iria alargar consideravelmente o horizonte intelectual⁶. A energia nacional 
teve um crescimento veloz, o espírito nacional fortaleceu-se na luta que lhe impunham 
tarefas novas e difíceis. Ali o homem valia mais por si mesmo que por sua origem; ao 
mérito estava assegurada uma rica recompensa, mas a preguiça encontrava-se em ambiente 
hostil. A força da simples tradição, de uma rotina desprovida de sentido, esgotava-se 
rapidamente; de fato, tudo exigia a transformação, a renovação das condições econômicas, 
políticas e sociais. Foram muitas, sem dúvida, as colônias que sucumbiram aos ataques das 
populações do interior; em outras, o caráter dos colonos foi sufocado pela preponderância 
dos nativos. Porém, de modo geral, as relações devotamente mantidas com a cidade-mãe 
e com a pátria-mãe, e frequentemente avivadas pela chegada de novos emigrantes, per-
maneceram estreitas o bastante para conservar, para uns e outros, os benefícios de uma 
infl uência recíproca e fecunda. As colônias foram o grande campo de testes do espírito 
helênico; nelas ele pôs à prova suas aptidões na maior variedade de circunstâncias que 
é possível imaginar e pôde desenvolver os talentos que dormitavam nele. O desenvolvi-
mento alegre da vida colonial durou séculos; na maioria dos campos, a antiga pátria foi 

₆ Encontraremos outros detalhes sobre o alargamento do horizonte geográfi co em H. Berger, 
Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde, I 16 ss. [2ª ed. I 41 ss.], e em Ed. Meyer, Geschichte des 
alten Ägyptens, 367.
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ultrapassada por suas fi lhas de além-mar; quase todas as grandes novidades vieram delas, 
e chegou um tempo em que ali os enigmas do mundo e da vida humana iriam se impor 
aos espíritos e tornar-se, por muito tempo, objeto de suas meditações.

II

Um período da história grega apresenta a mais surpreendente analogia com o fi m 
da nossa Idade Média. Com séculos de distância, causas semelhantes produziram 
efeitos semelhantes⁷.

Às grandes viagens de descobrimento que marcam o início da história moderna 
corresponde, entre os gregos, um extraordinário alargamento do horizonte geográfi co⁸. 
O longínquo Ocidente e o longínquo Oriente do mundo então conhecido perdem seus 
contornos nebulosos; as lendas correntes sobre esses países dão lugar a conhecimentos 
seguros e precisos. Pouco depois do ano 800, a costa oriental do Ponto Euxino é colo-
nizada por Mileto (Sínope é fundada em 785, Trebizonda uma geração mais tarde); no 
início da segunda metade do século, a Eubeia e Corinto fundam os primeiros assenta-
mentos gregos na Sicília (Siracusa, 734); antes do fi nal desse século, a ambiciosa Mileto 
tinha se instalado solidamente no delta do Nilo. Esse ardor de expatriação prova três 
coisas. Primeiro um crescimento rápido da população na pátria-mãe e nas colônias mais 
antigas; em seguida, um desenvolvimento notável da atividade industrial e comercial; 
enfi m, progressos sensíveis na arte de construir navios e nos ramos técnicos ligados 
a ela. De fato, as frotas mercantes são escoltadas por frotas de guerra; constroem-se 
embarcações com borda-falsa elevada, aptas a enfrentar as tempestades e os combates 
e guarnecidas de três fi leiras de remadores (os sâmios constroem a primeira galera em 
703); batalhas navais são travadas em 664; seja do ponto de vista das relações pacífi cas, 
seja do ponto de vista das empreitadas hostis, o mar assume o mais alto signifi cado 
para a vida dos gregos. Ao mesmo tempo, um instrumento de importância capital para 
o comércio é criado: o dinheiro amoedado. Os caldeirões e tripés de cobre⁹ deixam 
de ser os instrumentos de compra e venda, assim como os bois que eram usados para 
esse fi m nas épocas remotas. O metal nobre suplanta esses auxiliares grosseiros e 
incômodos. Há muito tempo, o ouro e a prata haviam sido trazidos aos mercados 
pelos babilônios e egípcios na forma de lingotes e anéis; o primeiro desses povos com 

₇ B. Erdmannsdörff er expõe pontos de vista análogos aos nossos em Das Zeitalter der Novelle in 
Hellas (Preussische Jahrbucher 1869).

₈ Heródoto (III 26) fala de sâmios instalados no deserto da Líbia.

₉ Quanto aos caldeirões e tripés, cf. Ilíada, IX 264 ss.; Odisseia, XIII 13 ss. e 217. Esses objetos 
servem, nas leis cretenses, de unidades de valor (Comparetti, Museo italiano, III, passim) e enfi m como 
efígies acessórias nas moedas cretenses. Se, como quer Svoronos (Bulletin de correspondance helléni-
que, XII 405), são essas moedas que já são mencionadas nas leis cretenses, as passagens de Homero 
constituem, por si sós, testemunho sufi ciente. Sobre as barras e anéis egípcios, que serviam mais de 
medida de valor que de moeda de troca, cf. Ed. Meyer, Kleine Schriften, 86.
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certeza, o segundo talvez, já imprimia neles um sinal ofi cial que garantia seu peso e 
seu título. Dali em diante, o meio de troca mais prático, porque é ao mesmo tempo o 
mais precioso e o mais durável, recebe sua forma mais cômoda: como moeda cunhada, 
ele circula de mão em mão. Essa importante invenção, que os jônios da Fócida tinham 
tomado emprestada dos lídios por volta de 700, facilita e desenvolve o comércio numa 
medida não menor do que o faz, perto do fi m da Idade Média, a introdução da letra 
de câmbio pelos negociantes judeus e lombardos.

Uma mudança de alcance igualmente largo ocorre na arte militar. Ao lado da cavalaria, 
que, nos países pobres em forragem e em grãos, sempre constituiu uma prerrogativa 
dos ricos proprietários, formam-se os corpos de hoplitas; a infantaria pesadamente 
armada, incomparavelmente mais numerosa que os cavaleiros, desempenha um papel 
cada vez mais decisivo. É um fato de mesma natureza e tão prenhe de consequências 
quanto aquele que valeu aos camponeses suíços a vitória sobre os cavaleiros borguinhões 
e austríacos. Novas camadas sociais acederam ao bem-estar e à cultura e tomaram 
consciência da sua dignidade e do seu valor. Uma vigorosa burguesia exerce suas jovens 
forças e suporta cada vez com mais impaciência o jugo dos nobres senhores. Os direitos 
políticos estão de um lado e o poder real do outro, e essa contradição carrega no seu 
seio, aqui como alhures, a guerra civil. A luta de classes se desencadeia, levanta os 
camponeses duramente oprimidos, frequentemente caídos em servidão, e faz nascer 
dinastias de tiranos que, ao surgir das ruínas da sociedade desagregada, rompem ou 
eludem as instituições existentes e fundam um regime quase sempre temporário, mas 
que não deixa de acarretar graves consequências. Os ortagóridos, os cipselídeos, os 
pisistrátidas, Polícrates e muitos outros podem ser comparados aos príncipes italianos 
do fi m da Idade Média, aos Médici, aos Sforza, aos Visconti, assim como as lutas 
partidárias dessa época oferecem um antegosto das querelas das corporações e das 
famílias. A origem das casas principescas que haviam acedido recentemente ao poder 
era obscura e sua legitimidade duvidosa. Por isso elas procuravam ilustrar-se por meio 
de empreitadas guerreiras, de alianças com soberanos estrangeiros, de grandes obras de 
utilidade pública, da construção de edifícios magnífi cos, de oferendas aos deuses; para 
realçar seu brilho, concediam sua proteção aos santuários nacionais e seus favores aos 
escritores e artistas. Mas o efeito mais duradouro desse intermédio histórico deve ser 
procurado em outro lugar; a Grécia deve-lhe o apaziguamento dos ódios de classe e a 
derrocada do domínio dos nobres sem que, através disso, a existência das comunida-
des fosse colocada em risco; graças a ele as antigas constituições, logo restabelecidas, 
foram preenchidas por um conteúdo novo e mais rico. A “tirania” é a ponte que levou 
à democracia moderada e desta à democracia absoluta.

Nesse ínterim, o rio da cultura intelectual corria num leito ao mesmo tempo mais 
largo e mais profundo. Os cânticos heroicos que, durante séculos, haviam ressoado 
nas cortes jônicas ou nas salas dos castelos, acompanhados pela lira, deixam pouco a 
pouco de ser ouvidos. Surgem novos gêneros poéticos, vários dos quais não permitem 
mais ao poeta esconder-se por trás de sua obra. A poesia subjetiva começa. E como 
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poderia ser de outra forma? Não cresceu consideravelmente o número daqueles cuja 
vida não decorre mais na rotina dos hábitos herdados? As vicissitudes da vida política 
e a insegurança que dela resulta para a vida econômica dão ao destino do indivíduo 
uma maior diversidade, ao seu caráter uma marca mais acentuada; elas desenvolvem 
seu espírito de iniciativa e aumentam sua confi ança em si mesmo. Eis que ele fala aos 
seus concidadãos ou aos membros do seu partido para exortá-los ou invectivá-los, 
aconselhá-los ou criticá-los; nos seus discursos apaixonados, ele dá livre curso a suas 
esperanças ou desilusões, a suas alegrias ou tristezas, a suas cóleras e seus desprezos. 
Agora que ele está frequentemente entregue a si mesmo, que só pode contar com suas 
próprias forças, seus sentimentos pessoais parecem-lhe dignos de serem revelados ao 
público. Ele desafoga diante dos seus concidadãos seu coração repleto; ele invoca seu 
julgamento sobre seus casos de amor e a respeito de suas contestações jurídicas; ele 
pede-lhes sua simpatia para as mortifi cações de que foi objeto, para os sucessos que 
obteve, ou ainda para os deleites que encontrou no seu caminho. Os próprios temas dos 
antigos gêneros são animados por um espírito novo. As lendas dos deuses e dos heróis 
são tratadas pelos mestres líricos de modo variado e amiúde contraditório¹⁰. Os poetas 
didáticos procuram ordenar e conciliar os elementos mais diversos; transformações 
múltiplas ocorrem em detrimento da tradição; as façanhas e o caráter dos heróis e das 
heroínas são objeto de apreciações novas; o favor ou o desfavor incidem sobre alguns 
deles sem levar em conta os julgamentos consagrados pelo tempo. Por outro lado, 
personalidades poderosas, conscientes de si mesmas, destacam-se em número cada vez 
maior do fundo uniforme da multidão. Com o hábito de querer e sentir ao seu modo, 
o indivíduo adquire o de pensar por e para si mesmo, e exerce esse pensamento sobre 
um número crescente de assuntos.

III

O grego sempre havia lançado sobre o mundo exterior olhares treinados. Tudo 
que se apresenta aos sentidos é retratado fi elmente nos poemas homéricos, e esse é 
até um dos seus principais encantos. E agora ele não se contenta mais em ilustrar com 
palavras e sons as formas e os movimentos; ele se esforça para imitá-los com uma 
mão cada vez mais hábil. Os povos que o precederam na civilização, e em especial os 
egípcios, que eram dotados do senso da forma e naturalmente inclinados à alegria e 
à malícia, foram nisso seus mestres por excelência¹¹. Mas a observação dos costumes 

₁₀ Pense-se em Estesícoro e na maneira particular como ele tratou o mito de Helena; cf. O. Muller, 
Geschichte der griechischen Literatur, 2ª ed., I 363 ss. [4ª ed., I 337 ss.].

₁₁ Sobre as infl uências asiáticas e egípcias sobre o que se convencionou chamar de arte micênica, 
cf. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen, Leipzig, 1890, p. 358, e Reisch, Die mykenische Frage nas 
Verhandlungen der 42. Versammlung deutscher Philologen, 104. Enquanto o estilo micênico continuou 
a desenvolver-se em outros lugares, sobretudo na Ática e nas ilhas, seu desenvolvimento deteve-se 
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dos homens sempre se enriquece de elementos novos. Com a facilidade das viagens 
multiplicam-se também as oportunidades de viajar. Não é somente o mercador em 
busca incessante por mais lucros que contribui para tornar conhecido o mundo e a 
humanidade, é o assassino obrigado a fugir de sua pátria, é o partidário vencido na 
guerra civil e expulso do seu lar, é o colono inconstante, sempre pronto a mudar de 
domicílio, é o aventureiro cuja lança está a serviço de quem oferece mais, que come hoje 
o pão do rei assírio e amanhã regará com cerveja egípcia sua garganta ressecada, que 
se sente em casa tanto nas areias da Núbia quanto nas margens férteis do Eufrates¹². 
O que os indivíduos viram ou aprenderam, o que comunicaram aos seus compatriotas, 
tudo isso vem misturar-se como em grandes tanques nos pontos em que os membros 
de todas as tribos e de todas as cidades encontram-se com frequência ou são levados 
a comparecer a intervalos regulares. Desses encontros, os primeiros eram provocados 
sobretudo pelo oráculo de Delfos e os segundos pelas festas periódicas, entre as quais 
os jogos olímpicos ocupavam o lugar mais importante. No sopé dos paredões de rocha 
escarpados que dominavam o santuário de Apolo Pítico, cidadãos e representantes de 
todos os estados da metrópole e das colônias encontravam-se continuamente, e ao lado 
deles apareciam com frequência, pelo menos depois da metade do século sete, enviados 
de soberanos estrangeiros. Iam todos para interrogar o deus; a resposta, na realidade, 
era-lhes fornecida sobretudo pelas experiências dos seus antepassados, acumuladas de 
longa data e prudentemente decantadas pelas mãos dos sacerdotes. Aliás, eram muito 
poucos os que deixavam o romântico desfi ladeiro da montanha sem ter retirado de 
suas relações pessoais com seus companheiros de estrada sugestões e ensinamentos. 
A força atrativa dos jogos esplêndidos que eram celebrados no largo vale do Alfeu crescia 
de uma geração para outra; o programa das festas enriquecia-se continuamente com 
novos concursos; a afl uência dos visitantes, que, de início, vinham somente das regiões 
circundantes, estendia-se – como mostram os nomes dos vencedores conhecidos a partir 
do ano 776 – a círculos cada vez mais amplos do mundo helênico. À troca das notícias 
do momento veio acrescentar-se a observação recíproca dos indivíduos e a discussão 
das instituições existentes, dos usos, dos costumes, das crenças, tão diferentes umas 
das outras nos numerosos rincões desse país tão fragmentado. À comparação sucedeu 
a apreciação; começou-se a refl etir sobre os motivos da diversidade, perguntou-se o 
que era duradouro na mudança, e chegou-se a procurar regras gerais de conduta e de 
crença. É assim que uma observação aguçada e fecundada levou à comparação, e esta à 

no Peloponeso, quase certamente em decorrência da conquista dórica. A infl uência do Egito sobre 
os primórdios da estatuária grega é reconhecida por, entre outros, Collignon, Histoire de la sculpture 
grecque, I 119, e Lechat, Bulletin de correspondance hellénique, XIV 148 ss.

₁₂ Mercenários gregos gravaram seus nomes nos pés de um colosso em Abu Simbel, na Núbia 
(Inscriptiones graecae antiquissimae, ed. Roehl, Berlim, 1882, p. 127 ss. [nº 482 Gow, Minerva, p. 3]. 
Psamético I e Psamético II empregaram bandos desses mercenários, cujo efetivo chegava a vários 
milhares de homens. Cf. E. Meyer, Geschichte des alten Ägyptens, 360 ss. Alceu, citado por Estrabão 
(13, 2,3 p. 617), diz que Antimênides, seu irmão, viveu na Babilônia como mercenário.
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crítica e ao exame aprofundado. No decurso do tempo, mais de um rio imponente veio 
alimentar-se nessa fonte; é dela, em especial, que brotaram a poesia gnômica, a descrição 
dos diversos tipos e caracteres humanos e as palavras de sabedoria que cidadãos com 
espírito profundo, chefes de Estado com experiência do mundo, espalharam em grande 
quantidade em torno de si.

Esses novos elementos de civilização encontram um meio rápido de difusão na 
escrita. Sem dúvida, esta já era familiar aos gregos há muito tempo. Poderiam as 
relações estreitas com os fenícios, descritas nos poemas homéricos, ocorrer sem que o 
cliente grego, atento como era, percebesse que o mercador cananeu traçava sinais nas 
suas tabuletas, e sem que ele tomasse emprestado esse meio maravilhoso de conservar 
e comunicar seu pensamento? Mesmo antes disso, uma parte pelo menos dos gregos 
devia ter domínio da escrita. Afi nal, a escrita silábica que acaba de ser descoberta nos 
monumentos cipriotas é ao mesmo tempo pesada e canhestra; supor que ela se seguiu 
à adoção, na Grécia, da escrita alfabética dos semitas seria admitir que o machado 
poderia servir de arma depois da invenção do fuzil. Mas um certo tempo deve ter 
se passado antes que se dispusesse para escrever de uma matéria ao mesmo tempo 
prática e fácil de encontrar. O desenvolvimento do comércio com o Egito no reinado 
de Psamético I (pouco depois de 660) veio preencher essa lacuna. O miolo do papiro, 
estendido em folhas fi nas e fl exíveis, forneceu um produto cuja excelência não podia ser 
ultrapassada. Desde então, as folhas, cobertas de signos, circulam de cidade em cidade, 
de país em país e de século em século; o curso dos pensamentos acelera-se, os temas de 
troca intelectual multiplicam-se, a conservação dos conhecimentos fi ca mais garantida. 
A invenção da imprensa, no início da época moderna, não traria uma mudança muito 
mais considerável. A recitação dos poemas acorrentava os ouvidos, arrebatava o coração 
do ouvinte, mas só deixava nele uma impressão passageira; começa-se pouco a pouco a 
apreciá-los através da leitura; no silêncio da solidão, livre de qualquer infl uência, o leitor 
aprecia com cuidado, compara à vontade, examina com desconfi ança. Logo, enfi m, a 
transmissão literal iria se libertar do último entrave que ainda pesava sobre ela: o da 
forma poética; os primórdios da composição em prosa aproximam-se.

IV

A costa ocidental da Ásia Menor foi o berço da cultura grega, e particularmente o 
centro dessa costa e as ilhas adjacentes. Nesse ponto, a natureza espalhou seus dons a 
mancheias, e aqueles que se benefi ciaram estavam ligados à raça jônica, a melhor dotada 
das raças helênicas sob todos os aspectos¹³. A origem dos jônios permanece obscura. 

₁₃ O clima da Jônia é descrito por Heródoto, I 142. O estudioso cuja opinião aceito aqui sobre 
a origem dos jônios é Kretschmer (Glotta, I 11 ss. e em particular p. 13). Não tenho condições de 
decidir até que ponto a modifi cação trazida por Th umb (Handbuch der griechischen Dialekte, 305) 
tem fundamento.
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