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Em 472 a.C., os espectadores do teatro Dioniso, em Atenas, 
assistiram à representação de uma peça que lhes deve ter causado 
uma enorme perturbação. Foram Os Persas de Esquilo. 

No centro da orquestra elevava-se o altar consagrado a Dioniso, 
o deus particularmente honrado com as representações teatrais, 
que tinham origem nos mistérios da religião que fundara. Esquilo 
dramatizara acontecimentos decisivos para a vida do seu povo, 
ocorridos apenas oito anos atrás, a guerra vitoriosa de libertação e 
salvação travada pelos Gregos contra os Persas, chefiados pelo rei 
Xerxes. Através de episódios e estásimos, Esquilo falava a verdade 
aos seus concidadãos e não podia fazê-lo de outro modo, porque 
diante de um deus não se pode mentir. E que verdade era essa que 
talvez não fosse fácil de suportar? Apenas a verdade de que todas as 
vitórias do homem não lhe pertencem, a divindade é só quem vence, 
porque o homem, como mais tarde dirá Píndaro, não passa do 
sonho de uma sombra. 0 tema era novo, capaz de surpreender 
Homero: uma guerra sem heróis a quem pessoalmente glorificar. 

No teatro encontravam-se muitos espectadores que tinham 
descido, havia poucos anos, ao inferno do estreito de Salamina. 
Este «bosque sagrado do mar», para usar a fulgurante imagem 
esquiliana, abrigou por algumas horas a figura desmesurada de 
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Poséidon, o deus do mar, gravemente ultrajado por Xerxes na 
passagem do Helesponto. Verdadeiramente a luta em Salamina não 
era entre Gregos e Bárbaros, era entre um deus ferido e homens 
sem conta, vindos de longe, com os rostos desfigurados pela hybris, 
a insolência trágica que leva irremediavelmente os culpados à 
ruína. Estes homens, arrancados às suas terras dos confins do 
mundo por uma ideia de poder, haviam assistido a uma cena arre-
piante: Para transferir as suas tropas do continente asiático para 
o solo da Europa, Xerxes mandou fazer uma ponte que unisse as 
margens do Helesponto, sobre a água onde, segundo as palavras de 
Dario, «corria um deus». E, porque uma tempestade que se diria 
erguida do mar fez repentinamente em pedaços uma obra com a 
fragilidade do que é construído sobre as ondas, o déspota oriental, 
cego pela fúria, mandou, como conta Heródoto (VII, 34-5), castigar 
o mar com trezentas chicotadas, aplicar-lhe aos pés um par de gri-
lhões e até, segundo alguns, a loucura chegou ao ponto de mandar 
marcar com um ferro em brasa, como se de um escravo se tratasse, 
o corpo líquido do mar. E, a coroar estas acções ímpias, o insulto 
maior, o insulto da palavra, que empenha o homem todo: 

«Onda amarga, o senhor inflige-te esta punição porque tu o 
ofendeste sem ter recebido dele nenhuma ofensa. E o Rei Xerxes vai 
atravessar-te, quer tu queiras quer não. E inteiramente justo que 
ninguém te ofereça sacrifícios, a ti que és um rio lamacento e 
salgado» (Heródoto, VII, 35). 

Também Dioniso, o deus do teatro, é, n'As Bacantes de Eurí-
pides, objecto de tratamento infamante por parte de Penteu, o pro-
tagonista do drama. Reagindo cegamente à introdução do rito dio-
nisíaco na sua cidade de Tebas, Penteu permite-se julgar os méritos 
desta religião nova que o próprio deus Dioniso, em forma humana, 
viera implantar. Considerando-a altamente perturbadora da ordem 
da sociedade civil, Penteu recusa ver realidades sobrenaturais que 
acontecem diante dos seus olhos e atinge o extremo de querer apri-
sionar o deus das Bacantes. Ao julgar dominá-lo com cadeias, o Rei 
insensato nem sequer lhe toca, nem sequer aflora a pele daquele 
que é superior aos reis deste mundo. 

Também Xerxes ignora que um deus não se pode aprisionar. 
E é por isso que, apesar das suas tentativas para amarrar Poséidon 
ao leito do Helesponto, o deus está presente em Salamina. E a 
armada persa é totalmente aniquilada, as águas «florescem» (é uma 
metáfora do Agamémnon) com os cadáveres dos guerreiros persas, 
que o seu rei, «filho da chuva de ouro», trouxe tão longe para uma 
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morte sem brilho: mergulhando e voltando a mergulhar nas ondas, 
com a pompa inútil das suas vestes orientais. 

Este espectáculo de profunda humilhação dum povo é evocado 
por Ésquilo com a maior moderação e o maior respeito pelo adver-
sário caído. Já Homero ensinara que só os ímpios se vangloriam 
após a vitória sobre o inimigo morto. De resto, Ésquilo sabe que o 
desastre persa, sendo embora obra dos homens, é, acima de tudo, 
obra dos deuses. E é por isso que as referências à divindade são um 
leit-motiv da peça, é por isso que o Poeta não individualiza heróis, 
que os houve, mas atribui a vitória ao povo grego em geral, coman-
dado pelos deuses. Temístocles, o grande herói de Salamina, não 
era afinal o chefe supremo dos Atenienses. 

Mas será que Ésquilo não valorizava devidamente o esforço 
dos Gregos na defesa sobre-humana da sua liberdade? A «eleutheria» 
(liberdade) é, sem dúvida, na peça, um valor inestimável, mas este 
valor está integrado numa constelação de valores em que assumem 
clara preeminência as ideias de «dike» (justiça) e de «eussébeia» 
(piedade). 

Para desfazer equívocos sobre o grau de interesse pessoal de 
Ésquilo nos acontecimentos dramatizados, vale a pena observar 
que também ele participou nesta obra de libertação nacional, 
também ele esteve presente em Salamina, como, dez anos antes, 
estivera em Maratona. E era tão justificável o seu orgulho por ter 
vivido estes momentos decisivos para o futuro do seu povo que, 
no seu epitáfio (que alguns atribuem ao próprio Poeta), nem uma 
palavra figura sobre a actividade de dramaturgo, que ocupou toda 
a sua vida e lhe valeu um lugar ímpar na história da literatura 
dramática de todos os tempos, mas se assinalam exclusivamente os 
seus heróicos feitos militares. Ao fim e ao cabo, também ele tinha 
direito a uma citação ri Os Persas. 

Foram as seguintes as palavras inscritas sobre o seu túmulo: 
«Este túmulo de Gela, rica em trigo, encerra os restos mortais 
do ateniense Ésquilo, filho de Eufórion. Da sua famosa coragem 
poderão falar o bosque de Maratona e o Medo dê longa cabeleira 
que a experimentou». 

Xerxes protagoniza uma grande aventura e é vítima da sua 
insensatez. Quando, no fim da peça, faz a sua entrada no palco, com 
as régias vestes esplendorosas reduzidas a farrapos, submerso em 
lamentações agudas ao gosto asiático, os espectadores tinham 
diante dos olhos a escultura da desolação, esculpida pelos heróis 
gregos de Salamina. 
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Poderia perguntar-se (alguns autores viram nisto uma fraqueza 
da construção dramática) porque é que ele não morreu com os seus 
guerreiros no mar da Hélade, acompanhando-os naquele vai-vem 
lúdico e insensível das ondas, a arremessar os corpos martirizados 
contra as falésias de Salamina. Vem à nossa memória o lamento de 
Orestes, n'As Coéforas de Ésquilo, perante a morte ignóbil de seu 
pai, Agamémnon, numa banheira com a forma da traição: «Ah! Não 
teres sucumbido, pai, junto às muralhas de Tróia, trespassado pela 
lança de qualquer guerreiro lício, deixando na tua casa um nome 
glorioso!...» (vv.345-8). 

Mas Atossa, a rainha mártir, tinha de ver o corpo desonrado de 
seu filho, para que as profecias se cumprissem e um povo orgulhoso 
e sectário aprendesse moderação. Porque o que acontecera não fora 
apenas, ou principalmente, mais um episódio de ambição e catás-
trofe, na interminável história das guerras de conquista. Como atrás 
se salientou, a questão não era entre Gregos, defensores da sua terra, 
e Bárbaros, cegos pela «pleonexia» (o desejo de ter sempre mais), 
porque, quem os Persas defrontaram em Salamina, em Psitalia, em 
Plateias, foram, além de Poséidon, o humilhado do Helesponto, 
todos os deuses deitados abaixo dos seus pedestais, nos templos 
saqueados por estes homens movidos pela ambição e pela impiedade. 

O espectro de Dario, com a autoridade que lhe advém da sua 
experiência do sobrenatural depois de uma vida impoluta (não 
importa agora a infidelidade histórica...), verberará esta «doença 
do espírito» que acometeu o filho e se transmitiu, por uma espécie 
de contágio fatal, à maioria dos seus súbditos. Esta estranha ligação 
que, por vezes, se estabelece entre chefes políticos tresloucados e 
grandes maiorias dos seus povos tem-se repetido lamentavelmente 
ao longo da História e encontrou, no nosso século, vasto terreno de 
aplicação. Não é fácil, por isso, imputar responsabilidades... Não 
assim no drama, que, por razões de coesão e unidade de construção 
dramática, precisa de polarizar em alguém o sentimento da culpa e 
Xerxes assume corajosamente esse papel. A sua imagem no êxodo 
da tragédia é uma advertência contra todas as manifestações de 
humana soberba. 

Teria sido demasiado fácil morrer como um herói... Por isso, 
ficou vivo para se lembrar e para que todos os que o rodeavam 
pudessem testemunhar também a sua queda do pedestal de honra e 
glória, que tanto tempo ocupara, em irónico paralelo com aquelas 
imagens dos deuses derrubadas dos seus socos, no espaço longínquo 
da sua perdição. 
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Os deuses, quando se metem ao trabalho, agem depressa e o 
que resta é uma tela apagada, para usar a imagem de Cassandra, no 
Agamémnon: «Uma simples esponja húmida destrói de um golpe a 
pintura da felicidade» (v. 1329). 

Esta intervenção dos deuses na acção d'Os Persas tem sido 
objecto de alguns equívocos. Velhos conceitos, hoje ultrapassados, 
de interpretação da tragédia grega em geral reduzem as persona-
gens humanas a meros joguetes nas mãos dos deuses, que fixam o 
destino dos homens e se dão ao luxo de anunciar as catástrofes que 
sobre eles cairão, numa demonstração de omnipotência que anula 
inteiramente a vontade humana. A história de Édipo é um caso 
limite neste jogo de liberdade e impotência. Mas a mundividência 
trágica está maioritariamente dirigida noutro sentido. 

Agamémnon, na peça do mesmo nome de Ésquilo, será colo-
cado pelos deuses perante um dilema trágico: matar ou não matar 
a sua filha Ifigênia. Se a sacrificar, obterá ventos favoráveis que 
permitirão às naus, imobilizadas no porto de Aulide, vogar para 
Tróia numa empresa de pilhagem e vingança; se a poupar, terá de 
desistir da expedição e arrostar com a revolta dos seus aliados, 
mobilizados pela ambição. E Agamémnon escolheu a pior parte 
(matar a filha), crime que terá de expiar às mãos de Clitemmestra, 
a mulher de «másculos desígnios». Podia ter sido outra a sua opção, 
não houve violência do Céu sobre a sua vontade. 

Também aqui, n'O.s Persas, se fala de oráculos, a revelação do 
futuro inelutável, que é feita pelos deuses. Mas atente-se na forma 
da sua apresentação. Dario, vindo do Além por evocação dos anciãos 
do Coro, dará a sua interpretação iluminada dos acontecimentos: 

«Ah! Chegou depressa a realização dos oráculos e foi sobre o 
meu próprio filho que Zeus fez cair a concretização das profecias. 
Tinha eu a ilusão de que os deuses precisariam de longo tempo para 
as levar até ao fim, mas, quando um mortal se apressa para a ruína, 
os deuses ajudam» (vv. 739-42). 

Os deuses não são, portanto, os autores da desgraça, a ruína 
cava-a o homem pelas suas próprias mãos, os deuses apenas 
«ajudam»... Mais à frente, Dario explicitará melhor o seu pensa-
mento quando disser que esta ruína é castigo infligido àqueles que 
se tornaram culpados de insolência e pensamentos sacrílegos: 

«Os crimes por eles cometidos estão a ser pagos condigna-
mente e outros castigos se seguirão: o edifício da desgraça ainda 
não tem assentes os seus fundamentos, o mal ainda está na infância. 
E pilhas de mortos, sempre presentes aos olhos dos homens, dirão, 
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mesmo sem voz, até à terceira geração, que nenhum mortal deve ter 
pensamentos acima da sua condição» (vv. 813-20). 

Xerxes aparece, assim, como a corporização de uma ideia 
execrável de imperialismo, que conduz a todos os excessos. Mas 
Xerxes não é só isso... A tendência por parte de alguns autores para 
dar a esta peça uma interpretação eminentemente política é, a meu 
ver, resultado de uma visão distorcida do pensamento esquiliano, 
avaliado em termos modernos sob a pressão de acontecimentos 
profundamente traumatizantes como foram as duas grandes guerras 
mundiais. 

Mas a questão do imperialismo não é de hoje e valerá a pena 
analisar a sua problemática à luz das concepções que sobre a maté-
ria exprimiram os dois grandes historiadores da Grécia Antiga, 
Heródoto e Tucídides. 

A guerra de Xerxes contra os Gregos ocupa os três últimos 
livros da obra de Heródoto e constitui o ponto mais alto da sua 
historiografia, dedicada essencialmente à narrativa da luta travada 
no séc. V a.C. entre Oriente e Ocidente. São factos políticos que, 
para Heródoto, não apresentam apenas uma dimensão política. 
Impressiona ver como, na exposição histórica, assumem impor-
tância oráculos, sonhos, fenómenos de intervenção sobrenatural, 
que revelam, da parte do autor, uma posição metafísica, religiosa, 
como se a História humana fosse indissociável da História divina. 
Os deuses não assistem apenas, intervêm, reagem, inspiram. Sente-
-se que a acção dos homens está a ser permanentemente julgada 
num tribunal superior e que as grandes decisões não são tomadas 
pelas figuras históricas, como Xerxes ou Dario. As tendências impe-
rialistas dos Persas são entendidas por Heródoto como algo que 
radica na sua própria natureza, dominada por uma sede de alarga-
mento do poder que os faz ultrapassar tragicamente os limites 
humanos, e isso os deuses não perdoam. A chamada «inveja dos 
deuses», que ocupa um lugar extremamente importante no pensa-
mento de Heródoto, não é mais do que o julgamento severo de todos 
aqueles que invadem terrenos que lhes estão superiormente veda-
dos. A travessia do Helesponto, com o seu cortejo de trágicas insa-
nidades, funciona, na história das guerras medo-persas, como um 
momento paradigmático: a atitude sacrílega de Xerxes condiciona 
a sua perdição. 

Nesta fundamentação religiosa do destino do homem se unem 
o historiador e o poeta trágico. Conceitos como «hybris» (insolência), 
«atê» (cegueira), «némesis» (castigo divino) subjazem à interpretação 
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dos acontecimentos, tanto na História como na Poesia. Esta coinci-
dência de pontos de vista em dois grandes autores do séc. V a.C. 
deveria fazer pensar os defensores da análise predominantemente 
política d'Os Persas, de Esquilo. 

Importante será, para alargar a análise desta matéria, referir a 
concepção de História representada por outro notável historiador 
da mesma época, Tucídides. 

Aparentemente, Tucídides move-se noutro mundo, o do rea-
lismo histórico, dominado pelo racional e o antropológico. O fenó-
meno do imperialismo é o grande tema da sua História: o «direito 
do mais forte» e a «vontade de poder»» são os grandes princípios 
políticos inspiradores da acção dos homens e dos Estados. Mas a 
narrativa da submissão da ilha de Meios pelos Atenienses no ano de 
416 a.C. permite aprofundar esta visão tucidídea da História. Agora 
são os Atenienses a corporizar a tentação imperialista. 

No Livro V da História de Tucídides, fala o historiador da pode-
rosa coligação marítima chefiada por Atenas, a Confederação de 
Delos, que, ao longo do séc. V a.C., transforma a cidade de Péricles 
numa grande potência imperialista. No domínio das Cidades, 
apenas duas pequenas ilhas, Meios e Tera, tinham conseguido 
manter-se independentes daquela organização tentacular que, por 
razões geo-estratégicas, não podia tolerar esta situação. Em 426, 
uma expedição, comandada por Nícias, submete facilmente Tera, 
mas não consegue quebrar a resistência de Meios. Atenas, condi-
cionada pela rivalidade com Esparta, terá de esperar até 416 para 
poder regressar a Meios e negociar a sua sujeição. Em vão os habi-
tantes da cidade candidata ao martírio invocam o princípio da 
honra nacional e opõem à força militar ateniense a força do direito 
que lhes assiste, prometendo manter, no conflito que se agudiza 
entre Atenas e Esparta, uma neutralidade escrupulosamente respei-
tada. Em vão, elevando ao máximo o tom da argumentação, afirmam 
a sua confiança nos deuses contra a injustiça dos Atenienses. A res-
posta destes é a seguinte: «Nós sabemos que os deuses, com toda a 
probabilidade, e os homens, com toda a certeza, baseados numa 
necessidade fundada na sua natureza, dominam tudo aquilo a que 
podem estender o seu poder. Segundo esta lei agimos nós» (V, 105). 

Atingido o limite das suas resistências, Meios capitulou. E todos 
os homens em idade militar foram executados, as mulheres e as 
crianças reduzidas à servidão... 

O realismo de Tucídides revela aqui uma nova face, ao incor-
porar nos factos histórico-biológicos, com a sua referência aos 
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deuses, uma dimensão religiosa. Mas há que distinguir entre a 
posição do historiador e a posição dos Atenienses porque estes, visi-
velmente, querem pôr os deuses ao serviço das suas ambições e os 
deuses não gostam de ser manipulados. A queda de Atenas, consu-
mada no final da Guerra do Peloponesco, em 404, reporá a norma-
lidade das relações entre homens e deuses. Assim, as concepções 
históricas de Tucídides, que escreve a sua História, muito prova-
velmente, após 404, podem apresentar ligações profundas com 
Heródoto para além dos aspectos que, clara e radicalmente, distin-
guem os dois historiadores. 

Estas relações estruturais entre política e religião têm, eviden-
temente, a ver com a mentalidade grega do séc. V. a.C. e encontram 
na tragédia a sua expressão mais alta e significativa. Esquilo pode, 
assim, falar livremente, sem possibilidade de equívocos, a um público 
preparado para o entender. O seu magistério cultural torna-se, 
deste modo, poderosamente eficaz. A história e o mito entretecem 
subtilmente os seus fios no tecido da sua obra. E atente-se na 
originalidade que representa ri Os Persas o tratamento de um tema 
histórico. 

Não sendo caso único no drama grego, este é, sem dúvida, o 
exemplo mais significativo. Habituados a ver em palco as grandes 
figuras do mito como se de personagens históricas se tratasse, os 
espectadores deviam admirar o poder transfigurador dos drama-
turgos, capazes de transformar a história em mito. Dario, a perso-
nagem histórica cuja ambição expansionista sofreu, em 490, um 
duro revés em Maratona, é agora evocado como o rei sábio, 
prudente, respeitador dos limites impostos aos Persas pelos deuses, 
que lhes vedaram o acesso dos mares, «permitindo-lhes apenas as 
guerras que destroem as muralhas, os assaltos de cavalaria, o der-
rube das cidades» no espaço do seu continente (Os Persas, vv. 104-8). 
Canta o Coro no 1.° estásimo: «Porque é que Dario havia de ser 
tão diferente, ele que nunca causou dano aos cidadãos, Dario o 
arqueiro, chefe amado de Susiana?» (vv. 554-7). 

Como explicar esta liberdade, aparentemente chocante, que 
Esquilo tomou em relação à História? 

E fora de dúvida que o fez com inteira consciência, sob a 
forma de uma espécie de proposta que apresentou aos especta-
dores. Estes tinham ainda na memória factos ocorridos dezoito 
anos atrás quando, em Maratona, o arco persa vergou perante a 
lança grega. Mas Esquilo não era um historiador, era um drama-
turgo que se julgava no direito de alterar os factos históricos, se tal 
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fosse necessário para a consecução de um objectivo que era de 
carácter religioso e artístico. Importava afirmar a arrogância de 
Xerxes, contrapondo-a dramaticamente à moderação de Dario. 
Importava individualizar o mal, para totalmente o esconjurar. 
O público entendeu e o Poeta alcançou o I o prémio naquele con-
curso trágico de 472 a.C. 

Ao sair do teatro de Dioniso, os espectadores devem ter levado 
para casa fundos motivos de reflexão. A questão agora não era só 
evitar a vanglória, de que, com tanta humanidade, falara Homero, 
tratava-se antes da hipótese algo complicada de ir mais longe, de 
ser capaz de alimentar sentimentos de piedade para com o inimigo 
da véspera, aquele que tinha à sua passagem destruído os templos, 
derrubado dos seus pedestais as estátuas dos deuses, numa palavra, 
ultrapassado os limites do humano, sob a acção terrível de uma 
cegueira trágica que, em breve e inexoravelmente, o levaria à des-
truição. No teatro da guerra, ao desempenhar o papel de carrasco, 
acabara por ser ele próprio a vítima. 

As máscaras de tragédia permitiam que o mesmo actor desem-
penhasse o papel de duas ou mais personagens na mesma peça, 
para, no fim, ser avaliado apenas pela qualidade da sua represen-
tação. O ensaiador, no caso desta guerra que opôs Gregos a Persas, 
foi, porém, o destino, fixado pelos deuses. E este tirou a máscara 
aos actores, fê-los representar de cara descoberta, para não haver 
dúvidas sobre a identidade e a responsabilidade de cada um. Nestas 
questões transcendentes e imanentes de guerra e de paz, os homens 
devem, sem máscara, assumir por inteiro a sua responsabilidade. 

M A N U E L DE OLIVEIRA PULQUÉRIO 


