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NOTA PR:EVIA 

Esta edir;iio e o resultado do trabalho do Seminario 
de Problematica da Literatura do Mestrado em Litera
turas Classica.') (1982-1984) da Universidade de Lisboa. 

Os quatro capitulos introdut6rios foram redigidos, 
respectivamente, pelo orientador do Seminario, Professor 
Doutor Raul Miguel Rosado Fernandes, e pelos alunos 
Dr. lose Silvio Moreira Fernandes, Dr. Manuel Augusto 
Naia da Silva e Dr.a Maria Filipa Meneses Cordeiro. 
As notas ao texto ficaram a cargo do Dr. Arnaldo Mon
teiro do Espirito Santo, tambem aluno deste Seminario. 
A tradur;ao - de que foi preparada uma versao provi
s6ria por Arnaldo Espirito Santo para ser discutida nas 
sessöes do Seminario - e, na sua forma definitiva, da 
autoria do Prof. Rosado Fernandes. 

A apresentar;ao final beneficiou das pertinentes obser
var;öes da Professara Doutora Maria H elena da Rocha 
Pereira, a quem deixamos aqui expresso o nosso reconhe
cimento pelo Parecer dado ao INIC sobre a oportunidade 
de publicar;iio do De imitatione em portugues. 
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INTRODU{_;ÄO 

I 

CONCEP<;öES E FORMAS DE IMITAR: 
UM ENQUADRAMENTO 

PARA DIONtSIO DE HALICARNASSO 

1. Imita~äo em geral 

Mimesis {port. mimese), imitatio, imita9äo, eis um termo cuja 
riqueza semäntica passa despercebida ao Ieitor moderno, uma vez 
que desde ha muito tempo o acto de imitar passau a ser conotado 
com a reprodu~äo ou c6pia servil de um modelo. A pr6pria moda 
intelectual da actualidade repudia qualquer imita~äo, pois todos 
pensam atingir certa originalidade e pensam que a originalidade, 
embora potencialmente ligada a modelos, a arquetipos, aparece 
como que flutuante e ligada ao artista que a criou. Dai a criati
vidade ser en tendida como original, sem que j amais se macule 
com qualquer ideia de imita~äo. Cremos que esta no~äo romäntica 
e recente, se atendermos a hist6ria do mundo, de originalidade, 
sempre existiu, s6 que existiu a paredes meias com a imita~äo, 

como processo em si, como forma de reproduzir artisticamente 
o real, ou como forma de aproveitar de modelos, para neles incluir 
algo de pessoal, inevitavelmente existente, quando provem de um 
artista criativo. Imitar significa, agora, para qualquer cultor das 
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artes o mesmo que plagiar; significava contudo na antiguidade 
e ate ao seculo XVIII, algo de diferente, de formalmente diferente, 
ainda que na essencia tudo seja, antes e agora, profundamente 
o mesmo. S6 o acidental mudou, como mudou a moda, como se 
alteraram os preceitos, que no mundo modemo parecem menos 
evidentes, como os velhos cänones. Mudou a atitude, o que e signi
ficativo, mas näo ha duvida de que os autores ou os artistas conti
nuam a pertencer a escolas, continuam a escolher modelos, con
tinuariam a imitar, se a palavra e a noc;äo, se o significante e o 
significado estivessem em uso, se os realistas ou os neo-realistas 
se reolamassem dos seus modelos, se os cultores do nouveau-roman 
afirmassem a paternidade do seu discurso, se os que seguem cuida
dosamente as estruturas narrativas de um James Joyce admitissem 
que claramente o imitam, sem que com isso o reproduzam e dele 
fac;am «Centöes». Tudo isso passou; fala-se de «reescrita», de «inter
textualidade», quando ha um modelo evidente, como e o caso de 
Homero para o Vlysses de Joyce, ou de Horacio para o Ricardo 
Reis de Pessoa 1

, mas ja näo se fala de imita9do. Na antiguidade 

1 A imita<;äo tem preocupado desde sempre os estudiosos da antigui
dade, embora o acervo bibliognifico näo seja desmedido, como acontece 
com alguns temas que entraram na moda, o caso da ret6rica, por exemplo. 
Citamos os trabalhos que serviram de fundamento ao nosso estudo e que 
poderäo ser de util consulta a quem o quiser aprofundar. 

E. Norden, Die antike Kunstprosa, Darmstadt, 1959 (sobre ed. de 1909 
e 1915): e um pi0111eiro dos estudos da teoriza<;äo liteni.ria na antiguidade, 
bem como na Idade Media e Humanismo. 0 problema da imita<;äo e aflorado 
frequentes vezes e com grande autoridade. 

E. Stemplinger, Das Plagiat in der griechischen Literatur, Leipzig e 
Berlim, 1912: o A. estuda pormenorizadamente a no<;äo de plagiato tal como 
ela era concebida pelos teorizadores e comentadores gregos, mas näo se 
limita a antiguidade, pois faz frequentes excursöes pelos tempos modernos 
e pelo Humanismo. E uma excelente obra de consulta concebida com grande 
vivaoidade apesar do seu pesado aparato erudito. 

H. Peter, Wahreil und Kunst, Geschichtsschreibung und Plagiat im klassi
schen Altertum, Leipzig e Berlim, 1911: trata-se de um estudo sobre o valor 
e metodos dos historiadores antigos, obra ainda hoje valida pela sua critica 
e erudi<;äo. Tem um capitulo, o XIII, intitulado Plagiato, pp. 416-455. 

J. Bompaii'e, Lucien Ecrivain, Imitation et creation, Paris, 1958: obra de 
fundo sobre Luoiano, orliginal e imitador, com inU:meras referencias ao fen6-
meno da imita<;äo em geral, tanto entre os Gregos como entre os Romanos. 
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näo era assim, nos tempos antigos, se assim podemos dizer, tam
bem näo. Vamos tentar mostn}...lo e examinar a opiniäo de alguns 
teorizadores da literatura atraves dos seculos. 

2. Mimese entre os Gregos 

Ja na antiguidade havia a noc;;äo de que a mimese ou imita9äo 
era expressa com varios matizes semänticos, conforme a posic;äo 
fiJos6fica do teorizador. Para P·latäo mimeisthai - que no fundo 
significa em grego «representar por mimica» a realidade, desde 

A primeira parte e dedicada inteiramente, pp. 13-153, a La Doctrine de la 
Mimesis. A informa~äo do A. e excelente, bem como e correcta a perspeotiva 
qrue nos da. 

W. Kroll, Studien zum Verständnis der Romischen Literatur, Estugard:a, 
1924: escrito IPQr este grande mestre da Hteratura latina, encontmmos o 
ess·encial sobre a imita~äo nas letras romanas, no cap. VII, Originalität und 
Nachahmung (Originalidade e Imita9ao). Introduz o Ieitor moderno neste 
aspecto da literatura latina, cujos maiores representantes nunca esconderam 
seguirem os >modelos gregos. 

Creative Imitation and Latin Literature, edited by Davd.d West & Tony 
Woodman, Cambridge, s.d. (1979): excelente recolha de artigos sobre a imita
~äo na literatura latina, bern oomo na. literatur.a eruropeia que foi influen
ciada pelos modelos romanos (ChatUcer, J. Donne e Shakespeare versus Ovidio). 
E Ullll livro estimulante pela forma despretenciosa, embora altamente critica 
e erudita, como apresenta os assuntos. Apontamos como essencial o artigo 
nwnero I de D. A. Russel, De imitatione, pp. 1-16, que com muita brevidade 
coloca o Ieitor moderno dentro de um problema que ele, moderno, tem difi
ou1dades em compreender. 

AnibaJ. Pinto de Castro, Ret6rica e Teoriza9ao Literaria em Portugal, 
Coitmbra, 1973: .ainda que seja uma obra muito especializada, e extremamente 
importante para o conhecimento das ati1Judes e sensibil>idades dos teorizadores 
·portrugueses quanto a imita~äo, mUJito especia1mente da orat6ria religiosa. 

Obras genericas sobre literatura la:tina e ilmita~äo, fundamentais para 
quem desejar abarcar o problema em todas as sruas vertentes, säo: 

Gordon Wiilliams, Tradition and Originality in Roman Poetry, Oxford, 1968; 
Andree Thill, Alter ab illo- Recherehes sur l'imitation dans la poesie 

personneUe a l'epoque augusteenne, Paris, 1979. 
Quanto as influencias dos temas classicos na poesia portuguesa e, por 

consequencia, quanto as tais fontes de imita~äo de ,que se fala, e extrema
mente util a leitrura de M. H. Rooha Pereira, Temas Classicos na Poesia 
Portuguesa, Lisboa, 1972, bem como da m·esma A., «A Aprecia~äo dos Tn1gicos 
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o canto do passaro a fala de alguem- e, portanto, a mimeszs, 
relaciona transcendentalm·ente a arte humana com o arquetipo 
ou a I dea, so que a rela<;äo näo e perfeita, porque perfeito s6 
o arquetipo. Platäo exemplifica ate o processo, de uma forma 
comezinha mas extremamente elucidativa, no que diz respeito a 
imita<;äo da realidade palpavel. No livro X da Republica, quando 
discute os males que podem vir da imita~äo poetica, o que o leva 
a exoluir os poetas da sua cidade ideal, ilustra com o exemplo 
da cama os tres tipos de camas que podem existir: « Uma que 
e a forma natural, e da qual diremos, segundo entendo, que Deus 
a conf.eccionou. ( ... ) Outra, a que executou o marceneiro. ( ... ) Outra, 
feita pelo pintor 2». Tudo isto leva o fil6sofo a deduzir que: «Por 
conseguinte, a arte de imitar esta bem longe da verdade 3 ». A ma 
vontade de Platäo e enorme, visto considerar que os poetas, pois 
e 0 caso que mais lhe interessa, näo puderam ter feito tudo 0 que 
descrevem e imitam. Tal e o caso de Hom·ero, que e criticavel, 
porque de tudo fala sem rter realizado tudo (o que naturalmente 
tera de ser admissivel, a menos que queiramos seguir a falacia 
plat6nica nitidamente maximalista), e o que para qualquer de n6s 
seria normal, para Platäo näo o ·e. Esta simples dissocia<;äo entre 
imita<;äo e realidade leva-o a afirmar sem mais delongas: «O criador 
de fantasmas, o imitador ( ... ) nada entende da realidade, mas s6 
da aparencia 4 ». Ora a ilusäo e perigosa ... e quem a provoca deve 
ser proibido de estar na republica ideal. 

Ja Arist6teles considera, como naturalista que e, a imita<;äo 
nas suas diversas formas, e sem esquecer a rela<;äo imita<;äo/·reali
dade, realidade que pode ser a pr6pria natureza das coisas ou 

Gregos pelos Poetas e Teorizadores Portugueses do Seculo XVIII», h Mem6-
rias da Academia de Ciencias de Lisboa (Classe de Letras), tomo XXIV (1985), 
pp. 21-41. 

A respeito de intertextualidade, vid. Carlos Reis, Tecnicas de Andlise do 
Texto Literdrio, Coimbra, 1976, pp. 281-283; quanto a reescrita, vid. entre outros, 
R. Barthes, 0 Gräo da Voz, Lisboa, s.d. (1981), p. 53, passim; M. Angenot, 
Glossdrio da Critica Co.ntemporanea, Lisboa, s.d. (1982), s.v. reescrita (termo 
de gram. generativa). 

2 Rep., X, 597 b, p. 455 (tradu~äo de M. H. Rocha Pereira ern Platäo, 
A Republica, introd., trad. e notas de .... ~isboa, Gulbenk.ian, s.d. (1972)). 

3 Rep., X, 598 b, p. 457 
4 Rep., X, 601 b, p. 464. 
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das aq;öes humanas e outras. Naturalmente que essa imita~äo 
e pr6pria de muitas artes, como a musica, o canto, a pintura 
(que servini como exemplo em Horacio para a pr6pria poesia, 
A.P., 361, ut pictura poesis) e, obviamente, da poesia. Ha contudo 
uma rela~äo directa com a realidade, que chega ao ponto de fazer 
afirmar a Arist6teles que a arte imita a natureza 5• Naturalmente 
que o imitar näo significa aqui copiar, mas sim fazer como ou 
fazer como a natureza faz, na medida em que o verbo mimeisthai 
que inegavelmente significa imitar, nem sempre pode ser tradu
zido como tal, como e o caso da afirma~äo contida na Poetica 
em que o fil6sofo nos explica qual a diferen~a entre a tragedia 
e a comedia: «esta quer representar (mimeisthai) os homens piores, 
ao passo que a outra os quer representar melhores do que na 
realidade 6». E evidente que näo e possivel simplificar demasiada
mente o processo imitativo, na medida em que säo varios os cami
nhos seguidos por quem tenta reproduzir a realidade e comunica-la 
ao leitor, ao destinatario em geral, e na medida tambem em que 
a pr6pria inten~äo varia, näo sem que o poeta o queira fazer sentir 
a quem o le. A c6pia näo e servil e permite varia<;öes importantes 
ditadas pela percep~äo pessoaJ do narrador ou poeta: «Porque 
0 poeta e imitador, tal como 0 pintor ou qualquer outro artista 
plastico, necessario se torna que adopte sempre uma das tres 
maneiras de imitar: ou representa as coisas tais como foram e säo; 
ou tais como as dizem e parecem ser; ou entäo tais como deveriam 
ser 7 ». 

Ao contrario do que acontecia com Platäo, considera Arist6-
teles ~que existe uma rela~äo autentica entre o poeta e a realidade 
e que o resuJtado dessa rela~äo manifestado por um processo 
imitativo renecte näo uma palida imagem de uma ideia longinqua, 
mas uma uoluntas imediata, que vai ser sentida pelo destinatario. 
Por outro lado a mimese aristotelica dificilmente pode ser enten
dida como simples c6pia, valor semäntico que mantera atraves 
dos seculos, sobretudo quando passar a ser divulgada pela cultura 
latina, que a vira a transmitir as literaturas ocidentais europeias. 

5 Physica, 194 a, 22. Vid. o comentario de Liberato Santoro, «Some 
Remarks on Aristotle's Concept of Mimesis», REA, LXXXII (1980), 35 e ss. 

6 Poetica, 1448 a, 17-19. 
7 Poetica, 1460 b, 8. 

rutru•. r'•culd•i• •• \.--- J 
ll'tHetaat _ -----
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Pouco a pouco vini a forrnar-se a teoria da imita~äo que com
preendeni a imita~o «em si pr6pria», isto e, como transposi~äo 
da realidade envolvente por meio de um catalizador, que e o 
pr6prio artista, que transmite o que aprende dos homens, das 
coisas .e dos acontecimentos ao destinatario, para quem escreve, 
pinta ou dan~a. Mas näo e esta a unica forma de imita~äo, embora 
em Arist6teles seja a prevalecente. Nas epocas posteriores vira 
a criar-se a teoria da imita~äo de modelos, no fundo, dos cldssicos, 
dos que se ~eem na classe, na escola, por serem universais. Corno 
se deve comportar o artista para com os modelos a imitar, e o que 
se explicara a seguir. 

Continuando ainda na Grecia seria possivel observar a perma
nencia da teoria da mimese por toda a epoca a1exandrina, e e esta 
que por certo influenciara Honicio, teoria que a nosso ver se 
afastara cada vez mais dos moldes plat6nicos para seguir a huma
niza~äo que lhe injectou Arist6teles e, mais ainda, para a tornar 
cada vez mais concebiv-el e perceptivel em moldes praticos. Havia 
a n~äo de que os teorizadores podiam inf.luenciar os artistas, 
facto de que muitos duvidamos nos tempos modernos, a menos 
que, tal como nos tempos idos, artista e teorizador sejam uma 
e a mesma coisa. Quer influenciem ou näo, ha que observar no 
entanto os teorizadores, po11que pelo menos säo eles que reflectem 
do ponto de vista hist6rico as correntes que estavam em uso no 
seu tempo. Na v:erdade, uma das obras que posteriormente veio 
a in~luenciar muito do pensamento te6rico da cria~äo literaria 
foi uma obra tardia, do seculo I d.C., atribuida a um Longino de 
dificil identifica~äo por falta de provas concludentes, intitulada 
Do Sublime, ·e ·que alem de reflectir a predisposi~äo antiga para 
privilegiar os grandes modelos e o esülo sublime da epopeia, da 
tragedia ou do discurso poliüco, em oposi~äo, por exemplo, ao 
esttlo obsccenum (a representar fora da cena) do romance, nos 
transmite importantes reElexöes sobre o que entende o autor ser 
a mimese. Desde os tempos helenisticos e muito especialmente 
desde o dominio romano se tinha come~ado a esb~r uma ten
dencia para o retorno aos grandes autores do passado, tendencia 
a que poderiamos chamar arcaizante do ponto de vista linguistico 
e que se vai acentuar cada vez mais e atingir o seu auge com 
a segunda Sofistica do seculo II d.C. 0 pseudo-Longino, embora 
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näo seja um exemplo tipico desse arcaismo, nem por isso deixa 
de recomendar no seu tratado Do Sublime as diversas formas de 
atingir a suhlimidade do pensamento, tendo para isso presente 
a teoria plat6nica das tres fases da imitac;äo, em que o terceiro 
imitador bem Ionge ficava do arquetipo. Assim Longino aconselha 
«a imi tac;äo e a emulac;äo dos grandes prosadores e poetas dos 
velhos tempos 8 », mimesis e zelosis dos antigos modelos, portanto. 
Quanto aos modelos dignos de serem imitados, nada admira: 
ja ha muito se irnstitufra a ~pratica. Mas Longino acrescenta mais 
um dado, que e a zelosis, lat. remulatio, 0 despique ri.müativo ins
pirado pelos ch1ssicos. Existe pois um novo conceito que implica 
quase que inveja e competic;äo, defeitos parece que saudaveis para 
atingir a sublimidade da composic;äo liteniria. Mais adiante Longino 
avanc;a mesmo a descric;äo dessa luta competitiva entre imitador 
e modelo, afirmando que Platäo näo teria atingido täo grandes 
belezas se näo 1ives·se, tal como um atleta moc;o, «1utado oom toda 
a al1ma contra Homero, para ficar depois no primei,ro lugar 9». 

E pois com esta nota de imitac;äo que nos deixa Longino, que e, 
ao firne ao cabo, o tipo de imitac;äo que todos acabaräo por defen
der, com matizes mais ou menos profundos, pelos s~eculos fora. 

Tambem Dionisio de HaHcamasso falara de mimesis junta
mente com zelos, s6 que este ultimo näo seni concebido täo subli
memente como o de Longino, sera sim «uma actividade do espirito 
que o move no sentido da admirac;äo daquilo que lhe parece ser 
belo 10». Ternos aqui uma emulac;äo ao alcance de muitos, sem 
a preocupac;äo aristocratica de um Longino, que certamente exagera 
no platonismo, e como plat6nico tudo coloca a distäncias s6 
atingiveis quase que pela fe, que näo pelo espirito do artista menos 
religioso. 

Ernbora näo encontremos grande novidade nas teorias expen
didas por Dionis·io de Halicamasso, nem por i~sso temos de deixar 
de reconhecer que o canicter pratico dos seus ensinamentos e, 
dirfamos ate, das suas parabolas, nos da uma ideia concreta, muito 
longe da inspirac;äo plat6nica e, mantemos, religiosa, de Longino. 

2 

8 Do Sublime, XIII, 2. 
9 Do Sublime, XIII, 4. 

to Da I mita~äo, I, 3. 
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A hist6ria do campones que parater filhos bonitos, que a si pr6prio 
näo poderiam sair pois era feio, faz ver a mulher quadros de gente 
bela, para que ao procriar transmitisse essa mesma beleza 11, eluci
da-nos sobre a necessidade de contemplar e imitar os melhores 
modelos da arte que cultivamos. Assim tambem a hist6ria de 
Zeuxis, o celebre pintor grego que em Crotona conseguiu recolher 
de varios modelos femininos e nus o que em cada um havia de 
mais belo, mostra-nos, pela imagem, que o imitador tem uma 
fun~äo individual importante, que pressupöe escolha e uoluntas 
e exige, por conseguinte, uma interven~äo pessoal que näo se 
coaduna com o serviilismo e a ideia de c6pia que estäo no funda
mento das n~öes de imita9äo-pldgio. Poder-se-a inferir, isso sim, 
que toda a imita~äo teria de ser realista e que o realismo seria 
a constante da literatura antiga, o que näo e aceitavel, na medida 
em que a pr6pria ideia de composi~äo tirada · de varios modelos 
podera ter resultados pessoais que näo reflictam necessariamente 
o real, tanto mais que os cänones estreitos tantas vezes impostos 
säo, a nosso ver, a primeira e mais importante prova de que näo 
se procura essencialmente a realidade, mas as vezes ate, como 
vimos em Arist6teles 12, melhora-1a ou piora.;la. 0 facto de se acon
selhar a rivalidade e emula~äo mais nos convence de que o indi
viduo tem um papel importante no processo de mimese e como 
tal devera sair da c6pia reaJista que, alias, dificilmente existe 
devido ao movimento e drama de tudo o que nos rodeia. 

Na epoca de Dionisio de HaJicarnasso, sec. I d.C., ainda se 
fazia sentir o calor da polemica entre o asianismo e o aticismo, 
que mais näo e do que a discussäo entre neoterismo e arcaismo, 
as duas vertentes da sempre nova e da sempre velha questäo entre 
antigos e modernos, com ref.lexos evidentes no circulo de escritores 
latinos da epoca final da republica, como veremos, mas que conti
nuara na epoca imperial, nas diversas fases em que Atenas procura 
renascer culturalmente por meio do esfor~o de teorizadores lite
rarios e de decadentes renovadores no campo da orat6ria 13

• Quando 

18 

n Da Imitar;äo, li, 6. 
12 Vid. p. 15, n. 7. 
13 Vid. E. No:rden, Die antike Kunstprose, vol. I, p. 258 ss. 
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chega a Segunda Sofisica e esta dominada pelos mestres de Ret6-
rica e por especialistas em exercicios literarios (progymnasmata) 
que, apesar da repugnäncia que por tais actividades possamos 
sentir, näo deixaram de ter enorme releväncia no seu tempo, 
representantes que säo de um certo culto da forma e do empenho 
em executar os preceitos te6ricos das artes de bem falar. Naturai
rnente que tinham os seus modelos e, como os tinham, täo-pouco 
lhes era estranha a imita~äo, como teoria e pnitica. Luciano e um 
contemporäneo condigno dessa epoca de gvande teoriza<;äo, sobre
tudo no campo da ret6rica e, como e de esperar, toma uma posi<;äo 
no respeitante a mimese, tanto mais que se mostra incredulo quanto 
a inspira~äo, tal como demonstra na Discussäo com H esiodo 14

• 

Desta sorte e a imita~äo que deve recorrer quem escreve seguindo 
os escritores antigos como modelos, se bem que utilizando expres
söes correntes. Ernbora aticista, näo o e do ponto de vista grama
tical, mas täo-s6 de espfrito, no r·espeito dos grandes nomes e 
modelos da antiguidade ateniense 15

• 

Luciano e um, entre outros, dos que se movimentaram inte
lectualmente durante essa epoca de decadencia, sem duvida, mas 
altamente produtiva e que preparou parte importante do que vini 
a ser o legado bizantino. E um mundo ligado ao paganismo que 
depois vini a desaparecer quando a religiäo cristä se implanta 
no imperio do Oriente. A sua influencia sobre a cultura ocidental 
exerceu-se fortemente, mas näo se pode comparar com a persis
tencia dos ensinamentos colhidos na cultura latina que, sempre 
influenciada pela grega, conseguiu no entanto perpetuar-se na 
teoriza~äo liteniria ate aos nossos dias. 

3. «Imitatio» entre os Romanos 

Ernbora a sociedade culta romana estivesse informada da 
teoriza~äo liteniria logo a seguir a vit6ria romana sobre os Carta
gineses, a verdade e que näo chegaram ate n6s autores em que 

14 Hesiodo, 7-9. 
15 J. Bompaire, Lucien .. . , pp. 100 ss. em que se ooupa da doutrina da 

mimesis na epoca de Luciano e em Luoiano. 

19 



Dionisio de Halicarnasso: Tratado da Imitac;äo 

a teoria da imitatio apare9a ja formulada. Ternos de esperar pelo 
finalizar da republica para encontrarrnos, tal corno na Grocia da 
rnesrna epoca, algurn corpo de doutrina ern que se diga o que 
pensavarn os Rornanos do processo irnitativo. Ern principio näo 
väo pensar muito dif,er~entem,ente dos Gregos, m~as tarnbern näo 
e possivel ignorar que väo seguir caminhos rnais pragrnaticos e 
rnuito mais pedag6gicos, näo contrastando neste aspecto corn o 
pendor generalizado do Romano ern seguir a passo firme pelos 
carninhos da pratica. Ha urna no9äo cada vez mais segura do que 
se possa charnar boa ou ma irnita9äo. E preciso ler rnuito ~e ter 
ouvido rnuito para ser um bom orador, diz Cicero no De Oratore 16

, 

e Horacio aconselha a cornpulsar dia e noite os exemplaria Grceca 17
, 

näo porque estes sejarn gregos, diz D. A. Russe!, mas porque eram 
de qualidade 18

• De facto a leitura dos classicos e o principio uni
versalmente admitido e agora aconselhado de forma categ6rica 
pelos teorizadores e, nos dois casos indicados, artistas igualmente. 
No entanto ha forrnas rnenos subtis de irnitar, taJ. como acontece 
com os orado1:1es mais fracos que s6 imitam o que e facil, adverte 
Cicero: «Conheci frequentemente muitos oradores, que persistiarn 
ern irnitar ou assuntos faceis de copiar ou rnesmo quase defeitos 
bern conhecidos. Nada e rnais facil do que irnitar a forma de vestir 
de alguem, ou a sua posi9äo ou o seu andar 19 ». Esses säo irnita
dores a quem Horacio charna de gado servil, seruum pecus 20

, e 
contra os quais näo se esquece de alertar na Arte Poetica o candi
dato ·a boa poesia: «E täo-pouco procuraras, corno servil. interprete, 
traduzir palavra por palavra, nern entraras, corno irnitador, em 
quadro rnuito estreito de onde te irnpediräo de sair a tirnidez e a 
economia da obra 21 ». 

Na verdade imita9äo näo supöe servilismo, pois os bons mode
los säo, na teoria horaciana, publica materies priuati iuris 22

, isto e, 

20 

16 I, 218; II, 85, 131. 
17 Arte Poetica, 268-9. 
18 D. A. Rus,sel, art. cit., p. 1. 
19 De oratore, II, 90-1. 
2o Epist., I, 19, 19. 
21 Arte Poetica, 133-135. 
22 Arte Poetica, 131. 
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mat·eria a todos pertencente que seni legitima perten<;a do poeta, 
caso ele näo se Iimite a copiar. Havia na verdade espa~o bastante 
no esfon;o imitativo para que o autor nele pusesse algo de seu 
(priuati iuris). 

Um pouco mais pessimista quanto a possibilidade de preservar 
o poder criativo e Quintiliano, que aconselha a imitatio, porque 
«·e necessario que sejamos iguais ou diferentes dos bons. Raramente 
a natureza permite que a:lguem seja igual, frequenterneute e a 
imita~äo que o permite 23 ». Poucos podem por conseguinte igualar 
os modelos e tambem imitar somente näo basta. Se assim fasse, 
nada teria sido inventado. Ha qua~lidades do orador que a tecnica 
e a imita~äo por si s6s näo podem dar. Ha que ter inteligencia 
e a capacidade de compreender por que e o modelo escolhido 
täo bom. 0 bom orador näo segue a peugada de ninguem. Procura 
sim aproveitar da obra dos que o precederam para tentar ultra
passar as suas deficiencias. Säo pois imitatio e cemulatio, como ja 
preconizavam os teorizadores gregos, as duas formas, segundo 
Quintiliano, de granjear capacidade criativa em rela~äo aos mode
los e face aos destinatarios. 

Ao recolhermos a opiniäo de tres dos mais celebres criticos 
da antiguidade romana, procuramos apresentar as posi~öes basicas 
sobre o problema da imitac;äo, que näo exclui a ideia de imitac;äo 
servil. A fa1lta de qualidade na imitac;äo, certa consanguinidade 
que se manifesta nas escolas de retores, a pr6pria situa~äo politica 
de quebra da Hberdade em certas fases do imperio, tudo isso vai 
conrt:ribuir para a decadencia da oratöda, por um lado, e para a 
futiHza~äo e barroquismo da poesia, por outro. E evidente que 
por mais que procuremos näo e facil encontrar epoca em que mais 
se tenha abertamente imitado e que seja mais original do que o 
seculo de VirgiHo e de Horacio, o que prova a saciedade que näo 
foi devido a i,m,i ta~äo, conf.essada täo candidamen te por Horacio 
que ate dela se gaba, que a poesia, ou qualquer outro genero 
literario romano, se encaminhou para a decadencia que caracte
rizou tantas ocasiöes da longa vida cultural do imperio. 0 espa~o 

23 De institutione oratoria, X, 2, 3. 0 capitulo 2 do liv,ro X trata da 
imita~äo e apresenta grandes 1semelhan~s com a teoria defendida po:r 
Dionisio de Halicarnasso, julga-se que por existir fonte comum. 
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privado e criativo podia com efeito preservar-se dentro de uma 
tecnica que permitia a imitac;äo deolarada, ao inves do que se 
passa com os autores dos nossos tempos. Isso näo impedia, con
tudo, que ja na pr6pria antiguidade se tivessem levantado proble
mas de indole etica e artistica como os que hoje säo conhecidos 
da nossa sensibilidade 24

• 

4. 0 «plagio» na antlguidade 

A ideia de klope (furto, pldgio) ou de plagium (roubo de gado, 
de escravos, pldgio) ja existia na antiguidade a par da de mimesis 
e de imitatio. Ao firn e ao cabo, quem copiava demais roubava o 
modelo. Cornoern todos os roubos havia evidentemente graus de 
gravidade do crime, tanto mais que os criticos, ao imputarem-no, 
nem sempre estäo livres de certo facciosismo e subjectivismo. 
Seja como for, interessa saber que a n~äo de plagiato existia, 
embora de uma forma mais difusa, por vezes mais pessoal e cole
rica, no respeitante aos acusadores, mas sem que um autor, por 
exernplo, de hist6ria, se sentisse sempre na obrigatoriedade de citar 
as suas fontes. De resto, em todas as artes se pöe o mesmo pro
blema da dependencia de artistas literarios ou plasticos dos mode
los que porventura 'lhes säo atribuidos e nada impediu, como ja 
se disse a principio, que artistas modernos buscassem modelos 
antigos ,e sobre eles fizessem «variac;öes», sem que por isso per
dessem a sua originalidade (Pessoa, Joyce, etc.). Lembramos a 
prop6sito as pec;as de J. S. Bach sobre temas de Vivaldi, que nunca 
foram consideradas por nenhum critico, ou por qualquer colega, 
como tendo sido furtadas ao compositor italiano. Julgamos de 
facto que o termo varia9öes, que vem do ämbito musical, pode 
de certa forma ilustrar o quese pretendia com a imitac;äo, sabendo 
n6s todos de antemäo que quanto menos forem as varia9öes, 
mais se aproxima a obra analisada do furto e do plagiato. 

Para coligir as opiniöes antigas que abonavam ou näo a origi
nalidade dos artistas, säo de excepcional utilidade os comentadores 

24 Vid. C. 0. BrJnk, Horace on Poetry, vol. I, Cambridge, 1971, comen
tario ao v. 134 da A. P. 
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e os escoliastas. Tanto na Grecia como em Roma~ esses fil6~ogosl 
juntamente com os teorizadoresl expendem juizos sobre os grandes 
nomes da literatura 1 e por vezes fazem-no com algum veneno. 
Escapavam automaticamente a quaisquer criticas os chamados 
inventores dos generos liteniriosl como Homero para a epical 
modelo de todas as gera~öes vindouras 1 näo sabemos se por serem 
os primeiros (do ponto de vista escolar~ e 6bvio)~ se por se des
conhecerem os seus antecedentes. Entre os inumeros exempJos 
ooligidos de aousa~öes de plagiato a varios autores da antiguidadel 
lembremosl s6 para exempHficar e sobretudo para mostrar que 
nem os grandes nomes estavam ao abrigo de acusa~öes desse genero, 
que Ateneu nos transmite a opiniäo do historiador Teopompo 
de Quiosl no seu Ataque a Escola de Platäo, que afirma perempto
riamente: «Poder-se-ia descobrir que, em grande parte, os dialogos 
säo inuteis e falsos; na maior parte säo de autoria diversal sendo 
alguns tirados dos discursos de Aristipo e muitos tambem dos 
de Brison de Heraaleia 25». Corno vemos nem Platäo escapou a 
acusa~öes, o que :iJlustra o facto de que mesmo os antigos corriam 
os mesmos perigos que os nossos contemporäneosl ainda que hou
vesse maior liberdade de imitar e ate a ideia clara de que imitar 
os grandes modelos era positivo. Nem assim contudo se deixavam 
os intelectuais da antiguidade de se mimosear uns aos outros com 
requintes identticos ao usadopelos arüstas do nosso tempo ... 

Assim näo admira que os difamadores de Virgilio, do genero 
de AuJo Gelio e de Macr6bio1 se comprazam em lhe apontar passos 
imitados de Homero e mal imitados I segundo eles I ou mesmo em 
dar a entender que de furta se trata~ como Macr6bio~ que depois 
de apresentar uma lista de passos imitados por Virgilio~ nos diz: 
«Ha outros passos de muitos versos que Maräo transferiu dos 
velhos poetas para a sua obra apenas mudando poucas palavras. 
E porque leva muito tempo a transcrever inumeros versos de ambosl 
assinalarei os livros antigos, para que quem o deseje possa rele-los 
e admirar-se ao conferir a semelhan~a entre os dois passos 26». 

25 Deipnosofistas, 508 c. 
26 Esta e, entre muitas, uma das a1usöes malevalas de Macr6bio, Satur

nalia, 6,2,30. Mas tcxlo o livro 5 esta recheado de compara~öes {com Homero) 
e alusöes congeneres. A mesma atitude se encontra em Allio Gelio em diver
sos passos das Noctes Atticre, 9,9,12-16 e passim. Vid. Rene Marache, La criti-
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Nao eram os antigos täo cerimoniosos com as acusa~öes de 
pldgio, como podemos sentir no vituperio lan~ado por Cicero 
contra o seu ille noster Ennius, täo louvado no Pro Archia, mas 
nem mesmo assim poupado no Brutus: «Muitas coisas de Nevio 
ou tomaste, se o confessares, ou surripiaste, se o negas 27 ». 

Ilustram estes exemplos o que se passava na antiguidade, 
a firn de que o leitor mode1:1no näo se conven~a de que entäo se 
imitava sem limites, embora se aprendesse o processo na escola. 
A imita~äo nos tempos actuais e mais complicada, porque, tendo 
deixado de ser regra, mas defeito e criticavel vicio, e por vezes 
menos facilmente detectavel. 

Seja como for, o sentimento dos antigos era polarizado entre 
a neoessidade de seguir os bons modelos e o criterio de que a 
imita~äo devia ser feita näo s6 com o conhecimento do espirito 
e da forma daqueles, mas tambem com a componente criativa 
do pr6prio artista. Näo se mudou essencialmente a atitude no 
decorrer dos seculos, como podemos avaliar por alguns exemplos 
escolhidos do Humanismo e das epocas posteriores ate ao sec. XIX. 

5. A «imita«;äo» na literatura crlstä 

Seria errado pensar que os grandes escritores cristaos tivessem 
dado menos importäncia aos modelos que imitavam, bem como 
a sua nova realidade religiosa. Modelo e realidade espiritual eram 
dicotomia que os preooupava, na medida em que alguns, educados 
na admira~äo dos grandes classicos pagäos, tinham dificuldade 
em deles se libertarem. E esse um dos aspectos mais marcantes 
na posi~äo nova das autores cristäos faoe aos velhos e novos 
modelos, face ao prazer puro Iiterario contraposto a actividade 
artistica ao servi~o de uma causa espiritual. Vamos contentar-nos 

que litteraire de Iangue latine et le developpeme.nt du gout archa"isant au 
I Je siecle de notre ere, Rennes, 1952, que demonstra ser a atitude de Aula 
Gelio especialmente motivada, quanto a VirgiHo, pela sua preferencia pelos 
escritores arcaicos. 

27 Brutus, 76: «A Nreuio uel sumpsisti multa, si fateris, uel, si negas, 
surripuisti». 
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com os testemunhos de S. Agostinho e de S. Jer6nimo, que pensa
mos exprimem o essencial dessa atitude recente e que tentava, 
em väo, cortar com o passado, tal como acontece geralmenie com 
as viragens revolucionarias. 

S. Agostinho aponta bem a aherac;äo, que se tinha dado no 
seu espirito quanto a tudo o que tinha aprendido da literatura 
pagä, e insiste na bondade das letras cristäs em relac;äo as que 
conhecera nos tempos em que andava no erro e desviado do bom 
caminho. Por isso, na sua paixäo de ne6fito, näo deixa de impres
sionar o leitor moderno mais atento pela ingratidäo que revela 
para com a cultura que o tinha, por que näo dize-lo, amamentado. 
Lemos de facto nas Confissoes: «Na verdade eram de qualquer 
forma melhores, porque mais pr6ximas da verdade, as primeiras 
letras que me formaram e permitiram ter capacidade de ler, se 
algo de escrito encontro, e de eu pr6prio escrever o que quero. 
Säo melhores do que as outras, pelas quais era obrigado a aprender 
os errores de um tal Eneias, esquecido dos meus pr6prios errores, 
e a chorar a morte de Dido, porque se matou por amor, enquanto, 
pobre de mim, eu pr6prio permitia nesse tempo que, de olhos 
enxutos, eu estivesse de ti afastado, 6 Deus, minha vida! 28 » Eis a 
mudanc;a radical demodelos a imitar, e, como na antiguidade pagä, 
näo s6 se pretendia imitar a letra mas o espirito tambem, s6 que 
o espirito näo era mais profano, mas sim reHgioso e regido por 
um s6 livro, a Biblia. 

Mais conhecida pelas variac;öes que provocou atraves dos 
seculos e a atitude de S. Jer6nimo, que ele conta nas cartas, 
descrevendo de forma enternecedora o como tinha comec;ado a 
custo a abandonar o gosto das letras pagäs, forc;ado pelo seu amor 
a Cristo. Na Carta a Eust6quio conta-nos S. Jer6nimo que, depois 
de ter abandonado todos os bens do mundo e a pr6pria familia, 
näo conseguia deixar de ter ternura pela biblioteca que, com tanto 
carinho, tinha constituido, nem deixar de sentir prazer na leitura 
dos autores pagäos, como Plauto, no meio de uma noite de vigilia, 
influenciado por certo pela Senpente do mal. Sente-se doente na 
Quaresma e tem uma visäo, em que o seu ente culpado esta pre
sente diante de um tribunal, e ai o Juiz supremo o interroga, 

28 Confissöes, I, 13, 20. 
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fazendo a pergunta habitual quanto a sua cren~a (condi~äo). E eis 
o dia.logo: «Acariado quanto a minha condi~äo, respondi que era 
cristäo. Entäo o que presidia disse~me: 'Estas a mentir. E cicero
niano que tu es, mas näo cristäo' ( ... )». E S. Jer6nimo e castigado, 
ate que faz a promessa: «Senhor, se alguma vez possuir obras 
profanas, ou mesmo se as ler, e como se te renegasse 29». 

Desde esta altura a imita~äo literaria passau a ter a nova 
componente cristä na escolha de modelos. E evidente que passado 
o fervor de S. Jer6nimo, come~ou a operar-se nas letras ocidentais 
uma habil combina~äo entre as literaturas sagradas e profanas, 
como vira a ser o caso do Humanismo, com o retorno aos textos 
e o abandono dos comentadores. 

6. 0 «Humanismo», OS seculos XVII e XVIII e OS imitadores 

0 movi,mento humanista, que na Buropa se com~ a es~ 
nos fins do seculo XIV e se acentua na epoca do Renascimento do 
seoulo XV e XVI, conhece o seu auge em Portugal entre 1500-1600, 
data näo inamovivel mas que facilita a situa~äo deste fen6meno 
cultural no tempo. Ja Louren~o Vala faz, no prefacio ao livro II 
das Elegantire 3(), cons~dera~öes sobre o plagium e plagiarius (pla
giador sera palavra do secuJo XIX) 31 • No entanto, do ponto de 
vista da imitatio julgamos ser de real~ar a querela entre Cicero
nianos, chefiados pelo Cardeal Bembo, e Anticiceronianos, chefiados 
por Erasmo e Justo Lipsio 32

• A frase de acusa~äo a S. Jer6nimo 
foi invertida pelos humanistas que, pela boca de Erasmo, dizem 
«Christianus sum, non Ciceronianus - e cristäo que SOU e näo 
ciceroniano». Seja como for a imita~äo e aconselhada, e seguida, 
por vezes mesmo e pregada com ardor, como em Jer6nimo Vida, 

29 Carta XXII a Eust6quio, 30; S. Jeröme, Lettres, vol. I, Paris, Beiles 
Lettres, pp. 144-145. 

3() Lorenzo Valla, Elegantire, Paris, 1532. 
31 Vid. E. Stemplinger, Das Plagiat . . . p. 1, n. 1. 
32 Vid. E. Norden, ob. cit., vol. Il, p. 773 ss. Ecos da querela em 

A. Resende, Ora9äo de Sapiencia (Oratio pro rostris), Lisboa, 1956 (Pinto 
de Menezes), p. 42 (editada em 1534), em que Resende, p. 40, recorda os 
preceitos horacianos da imita~äo. (Vid. n. 17). 
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em 1527, que nos diz: «Atentai na maneira de adaptar a n6s os 
despojos e as insignias dos antigos. Deles tomamos ora a inven~äo 
brilhante dos temas, ora o encadeamento e o sentido das palavras 
e ainda as pr6prias palavras. E näo temos vergonha de falar as 
vezes pela boca de outrem. Quando praticais os vossos furtos 
em poetas conhecidos, deveis avan~ar com mais cautela. Näo vos 
esque~ais de ocultar o roubo, voltando noutra direc~äo o rasto 
das palavras, e assim enganai os leitores, alterando-lhe a ordern 33». 

As palavras de Vida recordam-nos que nem sempre foi nem 
e nitida a fronteira equivoca entre imita~äo e originalidade e que 
as repugnäncias eticas säo menos fortes quando se lan~a um movi
mento Iiterario no meio de um entusiasmo que depois come~ara 
a esfriar. De facto, em 1561 Escaligero vem a aconselhar a imita~äo 
em termos mais brandos: «Primeiramente, para que escolhamos 
para imi tar os passos melhores; em segundo lugar, para que tudo 
o que for por n6s realizado seja por n6s minuciosamente pesado 
e examinado e meditado como se fosse obra alheia 34 ». 

Säo estas as atitudes que prevalecem e que väo ser respeitadas, 
naturalmente com variantes que reflectem sensibilidades diversas, 
no seculo XVII, em que V6ssio vai publioar em Ameste.ndäo e em 
1647 um tratado sobre a i·mita~äo, no qual se ocurpa em t·ra~ar 

erudita hist6ria da teoriza~äo sobre este a:ssunto, tanto no que 
respeita a Poetica como a Ret6rica, fornecendo grandes listas de 
autores que devem ser Iidos, näo ao acaso, mas quando tem algum 
ponto de contacto com a nossa sensibilidade: «Para imitar e neces
sario quese leia o mais notavel, e por vezes s6 a ele; seguidamente 
o que for mais parecido; finalmente mesmo os que näo forem 
parecidos, mas que se distingam por um louvor qualquer. Nem 
sempre por n6s deve ser escolhido o melhor como modelo, mas 
näo raro um que näo seja täo bom, mas que melhor se adapte 
a nossa Capaeidade 35 ». 

33 Marci Hieronymi Vidre Cremonensis, De arte poetica lib. /I/, Roma, 
1527, 111, 213-220 (traduc;äo a publicar por Arnaldo do Espirito Santo). 

34 Julii Cresaris Scaligeri, Poetices libri septem, V, cap. I, 561, p. 214. 
35 Gerardi Joannis Vossii, De imitatione cum Oratoria, tum prcecipue 

Poetica deque recitatione ueterum liber, Amesterdäo, 1647, p. 5. Trata-se de 
uma obra extremamente ordenada, com um excelente indice de materias 
e com uma intenc;äo taxin6mica e pedag6gica evidente. 
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As indicac;öes de V 6ssio exprimem uma posic;äo equilibrada 
e uma assunc;äo 6bvia quanto a necessidade de imitar. 0 sec. XVIII 
näo seni diferente, ainda que a polemica poetica e ret6rica se 
anime, numa epoca fertil em palavras, que para o moderno Ieitor 
caiu um pouco em desuso, mas que continua a ser um manancial 
de ensinamentos para todos. A imitac;äo e estudada e aconselhada 
em diversas medidas e artes pelos teorizadores. Escreve-se cada 
vez mais em vernaculo, e assim limitamo-nos a exemplos portu
gueses que nos parecem sufidentes, porque muito influenciados 
pela ltalia, pela Franc;a e, por meio destas, pela Buropa em geral 36

, 

alem de apresentarem uma tendencia de retorno aos teorizadores 
clässicos evidente. E ass]m que Levtäo Ferreira afirma sem rodeios: 
«E a imritac;äo (Senhores) a antiga mestra dos racionais e o seu 
exercicio e a escola onde aprendemos todos. Com nenhum vivente 
se mostrou a natureza mäe mais avara que com o homem; querendo 
que com rigoroso trabalho seja um discipulo de outro, naquilo 
mesmo em que ela e mestra pr6diga e pr6vida dos brutos 37 ». 

Com esta introduc;äo Iiga-se o autor ,a escola aristotelica e continua 
a discretear sobre imitarao Iivre e imitarao servil, reproduzindo, 
naturalmente com aspectos individuais, as teorias dos antigos. 
A linguagem barroca, influenciada pelo italiano Tesauro, representa 
bem o estilo da epoca, bem como os conceitos, que säo o termo 
que aparece no titulo: Nova Arte de Conceitos, recolhidos das 
lic;öes proferidas na Academia dos An6nimos de Lisboa e publicada 
em 1718. Leitäo Ferreira näo s6 se preocupa com os modelos e 
formas de imitar como tambem com os preceitos a seguir para 
obter a mutac;äo 38

, que diferencie a obra imitada do original. 
Teremos Einalmente de esperar mais alguns anos pela obra 

de Francisoo Jose Freire, Cändido Lusitano, que na sua Arte Poetica 
de 1747, para encontrarmos um texto te6rico verdadeiramente repre
sentativo do seculo XVIII portugues ligado ao pensamento frances 

36 Vid. Anibal Pinto de Castro, Ret6rica e Teoriza9ao ... , a partir do 
cap. II, pp. 143 ss. 

37 Francisco Leitäo Ferreira, Nova Arte de Conceitos, Primeira Parte, 
Lisboa, 1718, p. 150 ss. (e li9ao setima § I, Da Imita9ao, quinta e ultima 
especie de exercicio). Na p. 177 com~a a li9ao oitava em que vai esta dar 
as regras para que as imita98es nao pare9am furtos, p. 179. 

38 Ob. cit., p. 185 ss. 
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e italiano, tenta despegar-se dos conceitos do barroco e procura 
a nivel da teoria como que um neo-classicismo. Assim Cändido 
Lusitano considera a imitac;äo nas suas duas vertentes. A primeira 
surge quando define a essencia da Poesia, ao afirmar: «que a 
essencia desta Arte e a imitac;äo das coisas, com as quais criam 
eles (poetas) novas imagens e se fazem deste modo criadores ( ... ), 
o que e certo ( ... ) e que consiste a essencia da Poesia na imitac;äo 
da natureza ( ... ) 39». 

Mais adiante dedica Cändido Lusitano dois capitulos a imita
c;äo 40

, em que repete a definic;äo ja dada e a desenvolve, ainda 
que as considerac;öes essenciais se reHrarn a imitac;äo da Naturr,eza. 

Os universais da imitac;äo, como podemos ver, tem sido man
tidas sem que haja demasiadas ~ugas ou qualquer recusa a este 
prooesso que pelos vistos pode ser criativo. 0 soculo XIX dei~ara 
pouco a pouco os preceitos da imitac;äo, mas nem mesmo assim 
deixamos de ver em 1830 a posic;äo de Alfred de Musset, que con
trasta com a atitude que cada vez mais se ira impor, quando o 
poeta frances muito claramente defende a imitac;äo dentro dos 
parametras tradicionais: «Pourquoi desavouer l'imitation, si eile 
est belLe? Bien plus, si eile est originale ene .. meme? Virgile est 
d'Homere et le Tasse est fils de Virgile. Il y a une imitation sale, 
indigne d'un esprit releve, c'est celle qui se cache et ,g.e renie, vrai 
metier de voleur; mais l'inspiration, quelle que soit la source est 
sacree 41 ». 

Nem mesmo esta declarac;äo lucida evitara que a imitac;äo 
como pnitica aberta caia em desuso, pois ja Byron comentava com 
grac;a que um Poeta facilmente poderia (com exclusäo de dinheiro) 
tudo pedir emprestado a outro, excepto os seus pensamentos, por
que estes viräo sempre a ser reclamados 42

• 

Com efeito a propriedade artistica passou a ser cada vez mais 
individualizada e aparentemente intocavel, o que naturalmente em 

39 Francisco Jose Freire, Arte Poetica ou Regras da Verdadeira Poesia, 
Lisboa, 1748, p. 16. 

4<l Ob. cit., cap. 5 e 6, pp. 25-32. 
41 Melanges de litterature et de critique, Paris, 1899, p. 14. Citado por 

E. Stemplinger, Das Plagiat, p. 162. 
42 E. Stemplinger, Das Plagiat, p. 2. 
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nada altera as disposi<;öes antigas, que täo-pouco admitiam o furto 
ou o plagio. De momento tudo o que e imitado, ou «influenciado 
por», ou da «escola de», etc., foi classificado como tendo sido, 
caso haja alguma modelo identiHcavel, um fen6meno da reescrita, 
da intertextualidade, admiraveis neologismos, em que se reflecte 
toda a ambigui·dade que pressupöe a rela~äo da criatividade com 
os Modelos que a tornaram possivel. Pelos vistos a imita~äo con
tinua, nem outra coisa seria de esperar, s6 que a palavra foi envol
vida por um inv6lucro semäntico que nos faz pensar duas vezes 
antes de a ela recorrermos como processo literärio. Preferimos 
por isso deixa-la de banda, nem pensar nela e, se possivel e quando 
for disso o caso, reescrever. Eis como as palavras se renovam 
como as folhas durante a mudan~a de esta~äo, ja dizia o velho 
poema horadano. 

R. M. ROSADO FERNANDES 

30 



TI 

DIONiSIO DE HALICARNASSO 

1. Vida 

Dionisio nasceu em Halicamasso, na Asia M·enor, talvez entre 
60 e 55 a.C., e f.oi viver para Roma durante a realiza<;äo da 
187 .a OHmpiada, na altura em que Augusto tinha acabado de por 
termo a guerra civil (30 a.C.), Segundo nos informa no prefacio 
das Antiguidades Romanas, chegou a Roma com o firme prop6sito 
de escrev·er a hist6ria antiga da cidade, desde a funda<;äo ate a 
Primeira Guerra Ptl.nica, precisamente ate ao ponto em que Polibio 
a oome<;ara (264 a.C.). Dedicou os vinte e dois anos seguintes a 
reoolha minuciosa e exaustiva de todas as fontes disponiv·eis para 
oons·egui•r rea1izar com exito o projecto amhicioso a que se tinha 
devotado. 

Para garantir a sobrevivencia, exeroeu a actividade de mestre 
de ret6rica, o que lhe proporcionou estabeleoer estreitos contactos 
com os circulos culturais mais influentes de Roma, oomo era o caso 
do circulo dos Tuberöes, familia politicamente poderosa e versada 
no ~estrudo do Direito e da Hist6ria. Outros interlocutoDes e amigos 
soHdtavam frequenterneute as aprecia<;öes de Dionisio sobre assun
tos mais ou menos polemkos que resuhavam ineV~itavelmente da 
critica literaria insevida nos seus Escritos Ret6ricos. E pouco mais 
se sabe das condi<;öes em que v.iveu em Roma. 
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2. 0 Historiador 

A faceta do historiador maniJiesta--se essencialmente na elabo
va~äo das Antiguidades Romanas, obra em 20 liv~ros de que restarn 
os 10 pnimeiros. Dionisio, admimdor fervoroso da virtus romana, 
oompös uma hist6da que pretendia oonstituitr uma introdu~äo a 
Polibio. No entanto, tal intento enoonirou problemas de reaHza~äo 
por abvangea:- um periodo hi1st6rico que ainda hoje se mantem 
nebuloso. ConHando excesshnamente nos a111alistas romanos aoabou 
por p~roduzürr uma obra qUJe peca pel1a quase total ausenc:üa de 
sentido crimoo e pela utiHza~äo em:gerada de discuvsos a maneim 
helenistica. E neste aspecto que, apesar de 1rudo, demonstra a:s 
suas qualidades de retor ao realimr um exoelente exeKicio de 
imita~äo. A exoessliva venera~äo pela patrcia adoptiva reflecte-se 
nas caracterfsüoas moralizantes e po1it:ücamen1Je tendenaiosas desta 
obDa que pouoo interesse sUJscitou nos rseus comrpatriotas gregos, 
a quem era destinada, rpor partilharem oonrvic~öes ~totalmente opos
tas as suas, facto a que näo .tera sido a1heio o tratar-se da hi,st6ria 
do povo seu ocupante. No entanto, o fundamental em Dionf,sio 
e ter sido o pdm,e1]}o grego a esorever sobre este assunto com a 
dimensäo :e ampli tude que merecia. 

3. 0 Retor 

Foi nos div,ersos esonitos ret6rioos que Dionilsio melhor mani
festou as suas qualidades d.e critko literario. A aotividade de !I'etor 
levou-o, frequentes ve~es, a esorever tnatados de ret61I'ica, oorres
pondent~e antigo da moderna critica liteniria, que eram elaborados 
ou por inioi,ativa propria, ou para satisfazer soLicita~öes de am,igos 
e interlooutores interessados em oonhecer os seus pontos de vista 
sobJ1e questöes lhere:Wi:as de mutuo interesse. 

Os Escritos Ret6ricos de Dionisio oonstam de cinco tratados 
e tres cartas: Sobre os Oradores Antigos, Dinarco, Tucidides, 
Sobre a Colocafao das Palavras, Da Imitagao, Carta a Pompeio 
e Cartas a Emeu. 

0 tratado sobre os oradores antigos e formado pela reuniäo 
de dois estudos que ciJxmlavam ~separardamente, um sobre Lisias 
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e outro sobre Is6crates, aos quais se juntou um terceiro sobre Iseu. 
Segundo o plano de Dionisio, estes tres estudos sobre a primei~ra 
gerac;äo de orador;es deveria constituir o pdme:Lro volume de uma 
obra .maJ.s vasta sobre a antiga eloquenoi·a a:tica. 0 segundo volume 
abarcania os estudos sobre Dem6stenes, Esquines e Hiperides 
oradores da segunda gerac;äo. Deste volume possufmos apenas o 
esorito sobroe Dem6stenes, considerado rpor Dionisio como o orodor 
que deV>eria •ser tomado por modelo. 0 prologo que preoede o 
prime.iJro volume e de extrema importä:ncia para a hist6ria do 
at1cismo por oonter aquilo a que se pode11i.a chamar uma v·erda
de1:m .carta de intenc;öes dos ati.cistas- a escola antiga- sujcitos, 
entäo, a violentos ataques por parte da escola moderna, os asiänicos. 

0 tratado sobre Dinarco e um estudo critico sobre o estHo 
deste orador de segundo plano que imi tou Lisias, Hiper~des e 
Dem6stenes, e cuja ohra oolocava problemas de autenticidade. 

A um pedido de Elio Tuberäo, Dionisio escreveu um t:mtado 
de cri tica Hter{wia sobre Tucidides, oonsiderado por ele o maior 
historiador grego. De facto, alem do ·seu valor historico intrinseco, 
este estudo revela.,se de exoopcional importäncia por conter refe
rendas a um escrito de Dionisio em deEesa da H1osoEia politica. 
DefendendQ-ose dos que o ataoavam, em especial dos epicuristas, 
adopta a opiJniäo, herdada de Is6crates e partilhada pelos est6icos, 
segundo a qua! ~a ret6rica deveria servir a formac;äo moral do 
o11ador e näo ser apenas um mero formuhivio de receitas para 
fazer vingar as causas injustas. 

Sobre a Colocafäo das Palavras e um tratado de ret6rica 
prop11iamente dito que corresponde a um estudo m~inucioso e por
menorizado sobre o sentido da 1ingua:gem entTe os antigos, va1ori
zando, em particular, a intima associac;äo da musicalidade da 
pal,avra oom o seu signi.fioado. Considerado um dos melhores 
t11abalhos de Dionisio, este tratado oontem a:inda fragmentos doo 
li11ioos que de outro modo nunca teri:am chegado ate n6s. 

Do importante tratado sobre a imitac;äo oonservou-se apenas 
uma pequena parte. Na cart~a a Pompeio (oap. 3), Dionus.io afirma 
que este tratado ·cLeverüa ser constituido por tres livros: o primeko 
aborda11ia o problema da imitac;äo em geral; o segundo indicaria 
os pr,iJncipais autores a serem tomados oomo modelos; o terceko 
estabelecerua os prooeitos sobre a arte de imitar. Ent:retanto, tmns-
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orev.e uma part~e significativa do livro II sobre os historiado~es. 
0 tex:to do Da Imitafiio chegado ate nos oonsta do Codex Pari
silensis 1741 do sec. X. p,ensa-se que se trata de um fmgmento 
acvescentado e oopiado no sec. V. 0 Codex Venetus Maroianus 508 
(sec. XV), o Codex Monaoensis n.o 170 e a Editio Prinoops de 
H. St·ephanus de 1544 säo de extrema importäncia para a fixa~äo 
do texto do Tratado da lmitafiio. 

Os ourtros ~estudos peDderam-se oompletamente. Apenas t~emos 
notfcia de tres obras criHcas individualilJadamente consagradas 
a Lisias, Is6orates ·e Dem,6stenes, de um escrito em defes:a da 
filosofia politlica e de um tratado sobre as fi~as de estilo. 

No que diz 11espeito a oo!1Iiespondencia de Dioni~s~o, a primeira 
carta a Emeu refuta os argurnentos dos peripateticos que preten
diam ·enoontrar em Demostenes 'influencias directas da Ret6rica 
de Arist.Qt,eles. A segunda, escrita depois da publica~äo do Tucidides, 
tenta oompletar a ana1ise do estilo do historiador g,rego oontida 
no t11atado a ~e1e cons,ag11ado. A Carta a Pompeio, admirador fervo
voso de Platäo, pretende respander aos esclareoimentos ~solioi.tados 
pelo destina:tanio sobre oriticas severas que Dionisio havia feito 
a linguagem do fil6so:5o grego. Alem de amenizar o sentido da sua 
critioa ao esülo ,de P1atäo, aproV1eita a oportunidade para apre
sentaT o plano do Da Imitafiio. 

Näo e possivel descob11ir nos Escritos Ret6ricos uma doutTina 
literar:ita .ooerente e s~ist.ematizada. Menosprezar este aJSpecto da 
produ~äo de Dionisio e .oometer a imprudencia de näo reconheceT 
ne1e a evolu~äo que v·ai ap11esentando de escrito para escrito. 
Esta evolu~äo e o ,11esuhado de um trabalho serio e atumdo que 
se p11oLonga por mais de 22 anos, duran t~e os quaäs houve cons
tarrltres altena~öes dos objectivos prog:ramatioos das esoolas e tam
bem da pratica fovens1e. Ern f,aoe de posi~öes t~e6riea:s extremas, 
adoptou uma posi~äo intermediaentre atkista:s e asiänioos. A sua 
obra aHgura-se de ·extrema importäncia para o estudo da histO.ria 
do aticismo e tambem da propria evolu~äo da retorioa nos finais 
do sec. I a.C. 
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0 TRATADO DA IMITA(:AO E A SUA ESTRUTURA 

Tres livros dedicou Dionisio de Halicarnasso ao problema da 
«imita<;äo» na antiguidade: do prim·eiro restarn alguns fragmentos, 
do segrundo, grande parte, nada se conservou do teroeko. Sobre 
diversos fragmentos, chegaram ate n6s panifrases de alguns comen
tadores que a «Editio Stereotypa Editionis Prioris (MCMIV
-MCMXXIX)» da Teubner, Estugarda, 1965, de qrue nos servimos, 
of,er·ooe ao leitor, e br<eves oomentarios ha registados, que, a 
mingua dos respectivos fragmentos, constituem noticia unica dos 
frags. IV, V, VIII e XI. 

0 primeiro livro aborda « a pr6pr<ia pesquisa aoerca da i1mita
<;äo», ·Corno afirma o autor na frase em epi.g:r.afe, proven1ente de 
«A Garta a Pompeio». Mas apenas tres questöes nos säo apre
sentadas: 

1-A defini<;äo daquilo que o autor entende por «Ret6Dioa» 
e dissecada no respectivo comentario, tendo ,em oonta o «genero» 
e as «diferen<;as» que a caracterizam, em ordern a um pos:ioiona
mento claro em rela<;äo as outras cienci.Jas. 

2- Seguidamente, foca «as tres ooisas» («natureza», «aprendi
zagem» e «exeroita<;äO»), isto e, OS factores que fu.zem emergJir 
«O mailis a:lto grau de destreza nos discursos politicos». Ao orador 
Dem6stenes, segundo a opiniäo do comentador, falta o ultimo 1dieles. 
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3 - Por firn, Dionisio debru~a-se sobre os conceitos de «:i,mi
ta~äo» e «emula~äo». Se a respeito de «imita~äo» diz que ela 
«Iiefunde um modelo», o com.entador do texto, por sua vez, precisra 
o conoeito, acr.esoentando que «refunde a semelhan~a dos pe.nsa
mentos». E, pois, possivel aHrmar-se que o uso da semelhan~ 
oonstitui o segredo do bom imitador, oomo ,alias, o haviam de 
acentuar, tambem, os nossos doutrinadores de ret6rioa, a partir 
do Renascimento. 

0 segundo liv·ro «trata dos autores que se devem imitar». 
Säo de odgem grega todos os modelos apontados, se bem que 
a Hngua latina ja tenha atingido o niv·el 1iterario, mais de dois 
secu1os antes de o autor ter chegado a Roma e ai permanecido 
durante 22 anos. A partir da ·enumera~äo feita por Dionisio, sabe-se 
que Quintiliano elaboraria uma outlia lista. 

Come~a o autor grego por justificar a descri~äo que vai fazer 
dos diversos modelos susceptiveis de serem imitados. E para Hus
trar, :refere a lenda da .mulher do campones que, sendo feia, oonce
beu filhos bonitos por contemplar ooiJsas belas e o ca/SO de Zeu~is 
que pintou a mulher be1a, oomo resultado da jun~äo dos porme
nor.es mais belos de muitas e variadas mulheres. 

No que conoerne aos poetas, contam-se, como tais, Homero, 
Hesiodo, Antimaoo, Paniasis, Pindaro, Sim6nides, Estesiooro e Alceu. 
P.elo realoe ou pela amplitude da descri~äo, patrece atdbuir--se 
uma ·importänoi·a especral a Homero e a Pindaro. 0 autor acres
centa, ainda, que Paniasis «r.eune as qualidades» de Hesiodo e 
Antimaco, que Esteskoro se evridencia precisamente nos aspeotos 
em que os outros parecem fraquejar, e que Sim6nides sobreleva 
a Pindarro quanto ao «"Dom patetico». 

Da~analise dos tragedi6gmfos- Esquilo, S6focl·es e Euripides
facilmente se pode ooncluir um certo escalonamento: «O esti.lo 
sublim·e» do primeiro, «O m:eio termo do estilo comp6sito» do 
segundo, «da muita grandeza ... para a vulgaridade» do terceiro. 
Por outro lado, apenas M~enandro e citado entr·e os comedi6grafos, 
de quem «'säo de imi tar todas as qualidades estilfstioas ... » 

Quanto a histor:üadores, oonstam H.er6doto, Tucidides, Xeno
fonte, FiHsto e Teopompo de Quios. Consoante os aspectos em 
carusa, H·er6doto e Tucidides ora se igualam, ora se sobrepöem 
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wn ao outro. Filisto, por sua vez, procura seguir, quase sempre, 
na esteira de Tucidides, enquanto Teopompo de Quios chega a 
aprox.ti.mar.;Se de Is6crates, no que diz respeito a «Sua qualidade 
estilistica ». 

Tres grupos de fi.l6sofos säo apontados: os plitag6ricos; Xeno
fonte e p},atäo; Aris·t6teles e os seus discipulos. Por motivos diver
sos ou identkos, todos säo de imitar. 

Ao terminar a descri<;äo dos modelos mencionados, Dionisio 
re1eva a importäncia dos oradores, que, a seguir, apresenta. Mere
oem a sua preferencia Lisias, Is6crates, Licurgo, Dem6stenes, Esqui
nes, Hiperides e, mais acHante (no frag. X), um oomentado[" do 
texto reftme, ainda, Dinarco. 0 estilo de Lisias e objecto de an.alise, 
com algum relevo, nos frags. V e X, assim como no frag. IX, 
onde e oonfrontado com G6rgias, cujo estilo e paraf:r:aseado no 
frag. VIII. 0 mesmo Lisias e considerado ilnferior a H:i!perides 
quanto ao «omato da elocu~äo», o que näo seni de estranhar num 
orador tido oomo o prot6ti!po do a'ticLs,mo. Ainda relativamente 
a Hiperides, este a todos ultrapassa quanto a «Sagacidade da 
inrven~äo» (fmg. V). Dem6stenes, por sua vez, e confrontado com 
Esqu:Unes, a quem se superioriza pelo maior vigor. Um dos comen
tadores do frag. X garante, tambem, que a arte de Dem6stenes esta 
na «concep~äo», ao passo que a de D:ünar~o reside na «elocu~äo». 

Ao dar por finda a descri~äo dos oradores, Dionisio de Halri
camasso esclarece que achou por bem citar os modelos da antigui
dade para, de todos, esco1her o que em cada um ha de melhor, 
em ordern a perfei~äo. 

Do teroeiro livro, apenas se sabe que «trarta de como se deve 
imitar», como oonsta na frase em epigrafe, porque näo chegou 
arte n6s qualquer fragmento. 
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IV 

ECOS DO TRATADO DA IMITA(:AO 

Näo e faoil discernir reflexos da «imirta9ä0» de Dionfsrio de 
Ha1icarnasso na literatura posterior. Se atentarmos em alguns 
teorizadores da Antiguidade, poderemos reconhecer ideias seme
lhantes as de Dionfsio, por vezes, frases inteiras reproduzidas 
palavra por palavra. Que se pode concluir dai? Talvez tenham 
bebido numa fonte mais antiga de que se terta apToveitado o 
pr6prio Dionisio. Poils, como s,e pode ve11iHcar pelas suas obras 
de hist6ria, Dionis.io de Halicarnasso e sobretudo um compilador, 
nem sempre muito feliz, de inscri9öes, de lendas, de tradi9öes 
mais ou m~enos segum:s, ou seja, de tudo quanto lhe pare9a rela
c1onar ... se com os acont,eoimentos que ele transmite. Por conse
guinte, näo goza de grande fama nem como historiador, nem 
como estHista. 

Vejamos, por exemplo, Quintiliano. Muito do que ele nos diz 
sobre a imrita9äo foi decalcado sobre os fragmentos que nosrestarn 
de Dionisio de Halicarnasso 1, a ponto de a versäo do autor latino 
facilitar a compreensäo de certos passos mais obsouros do autor 
grego. Quintiliano, que na verdade conhecia perfeitamente a obra 
de Dionisio de Halicarnasso (menciona-o värias vezes, nos outros 
livros da Instituü;iio 2

), no capitulo em que aoonselha a i:mita9äo 

1 Livro X da Institui9äo Orat6ria. 
2 IH.I.16; IX.III.89; IX,IV.88. 
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como metodo pedag6gico, apesar de repetir preceitos do seu pre
deccssor grego, näo indica uma s6 vez o nome de Dionisio. E näo 
foi para afectar originalidade: os Antigas näo conheciam esse tipo 
de preocupa<;äo. Pela mesma ordern de ideias, Quintiliano aponta 
frequentemente para autores consagrados como Arist6teles, Bruto, 
Cesar, Homero, Hon1cio, Ovidio e Platäo, que ele nomeia, cita e 
convida a imitar. 

Par conseguinte, poderiamos deduzir que Dionisio recolheu 
uma teoria muito conhecida, recheou-a de cita<;öes e de exemplos 
antigos, animou-a com fabulas demasiado familiares (a represen
ta<;:äo da belcza sobrenatural de Helena) ou com anedotas de gosto 
discutivel (as imagens do campones), uniu todos os peda<;os e 
obteve a obra de que nos restarn os fragmentos publicados. Com 
efeito, desaparecido o Tratado da Imitac;äo, aperras nos chegaram 
passos que os autores transmit:iram uns aos outros, durante seculos, 
como legados preciosos. Ora, Dionisio näo fazia mais do que repetir 
uma ideia ja discutida, sob perspectivas diferentes, por Platäo e 
Arist6teles. Por isso, quando falamos de repercussöes de Dionisio 
de Halicarnasso na posteridade, referimo-nos aos principios te6ricos 
da imita<;äo que ele compilou e cujo eco e perceptivel nos tratados 
de poetica e de ret6rica, desde a Antiguidade ao Romantismo. 

Quintiliano tomou, pois, alguns principios coligidos por Dioni
sio e usou-os habilmente na sua Instituic;iio Orat6ria. Par con
seguinte, a influencia de Dionisio de Halicarnasso e vasta e, por 
intermedio de Quintiliano, atravessou varios seculos. 

Näo s,e trata de referir aqui todos os grandes te6ricos que 
vieran1 depois; falaremos aperras de alguns que, näo sendo os mais 
famosos, foram, no entanto, bastante representativos na sua epoca 
e no seu meio. Estes autores, que procuravam definir normas 
para u1na literatura nova, esfor<;avam-se por toma-la digna das 
literaturas antigas, grega e latina, que lhes forneciam os modelos 
e as regras. Com efeito, os seus ensinamentos giram sempre a volta 
do estudo combinado da Poetica e da Ret6rica de Arist6teles e da 
Arte Poetica de Horacio persistentemente comentadas; por outras 
palavras, construiram a sua doutrina com base na doutrina de 
QuintiHano. 

Na Idade Media, nada de importante ocorreu a näo ser a 
substitui<;äo de modelos. Veja-se, por exemplo, como Santo Agos-
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tinho, cheio de remorsos, recorda o passado da sua alma pecadora 
e na:rra nas Confissoes, V, 1, 6 a decep~äo que lhe dera a Biblia 
«indigna de se confrontar com a grandiosidade de Cicero». 

Na mesma epoca, Säo Jer6nimo declarava numa carta a Eust6-
quio (XXII, 30): « ... e Plauto chegava-me as mäos. Mas se voltava 
a mhn e comegava a ler um profeta, o seu estilo inculto horro
rizava-me». Corno se depreende, Santo Agostinho e Säo Jer6nimo, 
sob o veu de antipaganismo, nada mais fazem que repetir os 
principios chissicos imbuidos de cita~öes dos modelos biblicos. 
No seculo XIII, persistindo no mesmo paradoxo, Säo Tomas de 
Aquino reafirma os principios dos Antigas que simultaneamente 
oondena. 

Examinemos, agora, o que Quintiliano teni aproveitado de 
Dionisio: s~erve-se da complexa nomenclatura do seu antecessor 
que traduz em latim e a que acrescenta vanios termos. Veja-se que 
D1onfsio de Halicarnasso, quando elogi·a as qualidad·es de Homero 
no frag. VI, II descreve: o ethos, o pathos, o megethos e a oikono
mia, enquanto Quintiliano, para qua1ificar o es:tilo homerico, amon
toa uma enorm·e serie de vocabulos ( Inst. Orat., X, I, 46-51): 
sublimitas, proprietas, lcetus, pressus, iucundus, grauis, copia, bre
vitas, amplificationes, digressus, poetica virtus, oratoria virtus, 
adfectus, similitudines. Quintiliano deveria ter restringido as suas 
palavras, pois parece querer ap1icar, a for~a, a sua cit~ncia em 
Homero que era, no entanto, mai~s conhecido pela sobriedade que 
por esse aglomerado confuso de termos. Arpresenta, tambem, um 
oatalogo de escritores onde figuram todos os que Dionisio indicara 
e, ainda, poetas al·exandrinos e autores romanos. Este costume de 
apresentar um repert6rio demodelos ilustres para serem seguidos, 
persistiu nas poeticas posteri.ores. 

Com ef·eito, Escaligero (1484-1558) 3 repete a mesma lista de 
Gregos ·e de Romanos e junta-lhes alguns contemporäneos italianos. 

3 Escaligero (1484-15558). Por meio da sua obra Poetices libri septem que 
constitui uma reelaborac;äo muito aumentada da poetica aristotelica, siste
matiza a doutrina estetica italiana do sec. XVI. Este tratado foi publicado 
em 1561 e varias vezes reimpresso; difundiu, com especial impacto em Franc;a, 
as conclusöes da especulac;äo renascentista italiana acerca de determinadas 
questöes esteticas. 
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0 gosto da sua epoca estava ja um pouco mudado e vemo-lo 
defender a superioridade dos Romanos sobre os Gregos e atacar 
com uma excessiva energia, Erasmo. 

Alguns seculos depoi!s, M. V. Lomonosov (1711-65) 4 indica OS 

m~esmos nomes do classicismo ant,igo, acrescenta alguns autores 
f~a:nceses, polaoos e russos no Breve Manual da Arte de Bem falar, 
publicado em S. Petersburgo. 

P. Fontani:er 5 , no seculo XIX, enumera mais concisamente 
os classicos an tigos, mas da a primazia aos escri tores franceses 

A obra divide-se em sete 1ivros: 

1- Historicus trata da origem e generos das composi<;öes poeticas. 
Define a poesia e o que a diferencia da ciencia e da hist6ria. 0 poeta, 
ao contrario do historiador, representa as coisas näo como säo, 
mas tambem como poderiam ser. Ao imitador compete näo s6 ensinar 
como tambem deleitar. Mas ao imitar tambem cria, pois narrando 
as coisas reais transfigura-as como se fora um segundo Deus. 

2- Hyle trata da metrica. 

3 - I deia examina os temas e as figuras ret6ricas da poesia. 

4- Parasceve estuda os caracteres e a expressäo. 

5- Criticus estabelece uma compara~äo entre os escritores gregos e os 
latinos com particular incidencia sobre Homero e Virgilio: Homero 
parece-lhe rude e primitivo enquanto Virgilio e elegante e belo. 

6- Hipercriticus contem uma hist6ria da poesia latina. 

7- Epinomia recapitula alguns conceitos gerais e normas especificas 
da composi~äo da tragedia. 

4 Mihail Vassielevitch Lomonossov (1711-65). Foi simultaneamente qui
mko, fisico, gramatico, poeta e te6rico da literatura. Das suas obras litera
das ha a destacar: Epistola sobre as regras da versifica9iio russa; Dialogo 
com Anacreonte (ciclo poetico onde discorre sobre o problema da inspira~äo); 
Acerca da utilidade dos livros eclesidsticos e Breve manual da arte de bem 
falar. Esta ultima publicada em 1743 segue fielmente o esquema das ret6-
ricas classicas com a primeira parte reservada a inven~äo, disposi~äo e 
elocu~äo e a segunda as figuras de estilo. 

s Pierre Fontanier, publicou em 1818 as Figuras do Discurso, um dos 
mais representativos tratados da ret6rica francesa da epoca, sendo por isso 
adoptado como manual oficial na universidade e por ele estudariam algumas 
gera9öes de homens de letras. Pouco se sabe do seu autor, senäo que teria 
leccionado num colegio da Ardeche. A partir de 1850 nada mais se sabe dele. 
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do secuJo XVII e a Shakespeare, que os romanticos haviam redes
ooberto. 

Dionisio de Halicarnasso fala dos historiadores como dos 
outros escritores, poetas ou dramaturgos, tratando apenas da 
questäo estilistica; Quintiliano segue esse exemplo e acrescenta 
alguns nomes (o pr6prio Dionisio e PoHbio) ao catalogo do autor 
G11ego. EscaHgero, que conserva na sua poetica um capitulo para 
a histr6ria, teve a preocUipa~äo de dist:iJnguirr as fun~öes do poota 
das do historiador: na sua perspectiva, o pdmeiro, ao contrario do 
segundo, näo se H.mita a imitar as coisas como elas säo, po1s as 
apresenta tambem como elas podedam ser. Os te6ricos das epocas 
seguintes, baniram a hist6da dos trart:ados de Ret6rica. 

Outra caracteristica de Dionisio, quese reflecte em QuintHtiano, 
e a inexistencia de fronteiras entre a escultura, pintura, ret6rica 
e rpoesia. Ambos divagam de uma arte para a outra sem a menor 
transi~äo. Erssa perspectiva globalizante interrompeu-se do seculo 
XIV ao seoulo XVIII e recome~u no seculo XIX. 

Ern suma, a tese de Dionisio de Halicarnasso percorreu todas 
as epocas com diversas variantes e subsiste ainda um pouco nas 
actuairs teorias da cria~äo arHstica. 
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DIONlSIO DE HALICARNAS,SO 

TRATADO DA IMITAQAO 

LIVRO PRIMEIRO 

0 primeiro deles contem a propria pesquisa 
acerca da imita~äo. 

DIONISIO 

I 

A ret6rica e a actividade 1 da arte do discurso com credibili
dade 2, utilizado na interven~äo pub1ica 3 e tem como finalidade 
o hem falar 4• 

A presente tradu9äo assenta no texto de H. Usener- L. Radermaoher, 
Dionysii Halicarnassei qw:e exstant, vol. VI, opuscula II, Estugar:da (1904-1929), 
1965, pp. 197-217. No texto portugues näo se distingue graficamente o texto 
de D. H. dos textos das muitas fontes utilizadas que o citam e o comentam, 
como e o caso de Doxopater e de outros A.A. que se seguem ao frag. I. 
Assim acontecera com todos os frags. As obras de teoria literaria de D. H. 
publicadas ja, com texto e tradw;äo, nas coleq;öes Loeb e Belles Lettres 
ainda näo compreendem este tratado, de que näo existe tradu9äo recente. 

0 texto da Institutio oratoria de Quintiliano, a que a seguir se recorre 
com frequencia, encontra-se publicado por L. Radermacher, Leipzig, Teubner, 
1907-1935; e, com tradu9äo, por H. E. Butler, Londres, Loeb, 1921-1922 (Reimp. 
1966-1969) e por J. Cousin, Paris, «les Beiles Lettres», 1975-1980. 

1 Actividade da arte pretende traduzir dynamis technike. Ern Arist6teles 
«le mot de techne est-il souvent rapproehe de celUJi de faculte (dynamis). 
La techne est une faculte de ceer ou plutöt elle guide et soutient par sa 
methode notre faculte creatrice» (Dufour, Aristote, Rhetorique, Paris, «Les 
Beiles Lettres», 1960, 2.a ed., t. I, p. 31). Para o conceito de techne em Arist6-
teles, vid. Eth. Nie., VI, 4, 1140a 6 ss. 
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Do~opater in Walz1i rhetoribus t VI p 17,9 (cf proleg in Aphtho
nium in Montefaloonti. bibLiotheca Coislin p 593 et proleg in Hermo
genern t IV p 25, 31). Posteriormente, porem, no tempo de C6sar 
Augusto, Dionisio, proveniente de urna fumilia de Halicarnasso, 
que foi o grande mestre da nossa arte e seu verdadeiro pai, deu 
da ret6rica uma defi:ni~äo inteligente e adequada, qu.ando disse: 
«A ret6rica ... bern falar». Na verdade, esta defini~äo e tida como 
boa e muito sabia, pois näo diz de .menos nem de mais e rem as 
car,actedstkas pr6prias das defini~öes, quer dizer, e constituida 
por genero ·e por dif,wen~as genericas e especificas. Ao dizer «aoti
vtidade», :ilndicou o genero, porque uma acthnidade pode ser com 
arte ou sem arte. Ao di21er «da arte», indicou a ·diferen~a. Mas 
aorescentou uma segunda diferen~ ao dizer «COm credibilidade». 
Depois, visto que näo e apenas o retor que possui credibilidade 
mas tambem a m·edicina e a geometri.a (mesmo nestas materias 
as demonstra~öes näo devem s~er desprovlidas de persuasäo, pelo 
oontniri.o, devem ser convincentes), ele juntou algo que e especifico 

2 Bsta defini<;äo assenta em pressupostos definidos por G6rgias, que, 
segundo Platäo, Fedro 257 Be ss., baseou a ret611ica na opiniäo, na persuasäo 
e no verosimil. Apesar de vivamente criticada por S6crates-Platäo, esta triplice 
fundamenta<;äo da ret6rica foi reelaborada por Arist6teles e, a partir deste, 
retomada por Dion. Halk. Cf. Dufour, Aristote, Rhetorique, Paris, «Les Belles 
Lettres», 1960, 2.a ed., t. I, pp. 5-14. 

3 Por interven9iio publica deveri:a entender-se a letra assuntos politicos. 
Esta expressäo inclui tres generos de discurso: judicial, deliberativo e demons
trativo. Cf. Lausberg, Elemente der Literarischen Rhetorik, München, Max 
Huber Verlag, 1967 (trad. port. de R. M. Rosado Femandes, Elementos de 
Ret6rica Literdria, Lisboa, Funda<;äo CaJouste Gulbenkian, 1972, 2.8 ed., pp. 75 
e 83-85). Ver tambem Arist6teles, Rhet., I, 3, 1358a, 30-1359a, 29. 

4 Sobre a defini~_;äo de ret6rica cf. Arist6teles, Rhet., I, 2, 1355b, 25-34: 
«Seja, pois, a ret6rica a faculdade de descobrir especulativamente, em cada 
caso, o que e pr6prio para persuadir». Actividade da arte em Dion. Halic. 
corresponde em Arist6teles a faculdade de descobrir especulativamente. 
Num e noutro caso, esta subj·acente a ideia de que a ret6rica e o conheci
mento especulativo dos meios que tornam possivel a produ~_;äo do discurso 
persuasivo (pithanos) e, portanto, com credibilidade, em Dion. Halic., o mesmo 
que o que e pr6prio para persuadir, em Arist6teles. Dion. Halic., aorescen
tando «e tem como finalidade o bem falar», confere a ret6rica um objectivo 
artistico-literario, apenas implicito em Arist6teles. Cf. Dufour, op. cit., p. 31. 
Vid. ainda Arist6teles, Rhet., I, 4, 1359b, e Cicero, De inv., I, V. 
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da ret6riea, algo que outra art~e näo pode possuir. E em que con
siste esse algo? Consiste «na interven<;äo publica». Associado a 
defini<;äo esta ainda «e tem como finaHdade o bem falar», ja que 
toda a arte que näo tem como finalidade 0 bem e 0 belo e ma, 
falsa ou vä. 

prolegomena statuum Hermog t VII p 15,3 (et apud Spenge
Hum Art script p 218, 7). E uns, ao contni:rio de outros, fazem 
a defin:i<;äo tomando oomo referenoia o 6dio e o prazer. Dionisio 
de Halicarnasso, que näo admi,tia a «gra<;a» de uns e detestava 
a <dnjuria» dos outros, deu-lhe uma defini<;äo adequada, ao dizer: 
«A ret6r:iea ... bem falar». 

epitome artis in Walzii eor:pore t III p 611. A ret611ica e a 
arte que consiste na aetividade do discurso utilizado na inter
ven<;äo pubHca e tem como finalidade o falar com credibilidade 
segundo as circunstänoias. Ou, segundo Dionisio, «A ret6rica ... 
bem falar». 

Dm~opater in Aphthonium ibid t II p 104, 7. Define-a de novo 
Dionisio Tnicio assim: «A ret6rica ... bem falar». Mas tambem esta 
defini<;äo e ma, porque nela e dado como finalidade da ret6rica 
aqui1o que näo e s6 dela mas tambem de algumas outras artes, 
quando o que e precisü e que se näo deem varias finaHdades a 
uma ac<;äo nem uma s6 finalidade a mui tas. 

Maximus Planudes proleg rhet ibid t V p 213,22 (in Spengelii 
Art seript p 223, 29). Dionisio de Halicarnasso, assim: « Uma activi
dade da arte do discurso com eredibi1idade utilizado na inter
ven<;äo pubHoa e tem como finalidade o falar oom er~edibilidade 
segundo as circunstäncias». Mas pa11eoe definir a ret6rica melhor 
que os restantes o que assim a deHniu: «A !iet6riea e a arte que 
consist~e na aetividade do diseurso utilizado na interven<;äo publica 
e tem como objectivo o falar eom credibHidade segundo as eir
euns täncias ». 

Sopater proleg in Hermog t V p 17, 17. Loliano propöe esta 
belissima defini<;äo de ret6rica: «Actividade da arte ... bem falar». 
Actividade e o genero; por isso acresoentou «do discurso». Depois, 
visto que tambem os fil6sofos Da~em disoursos, acreseentau «oom 
credibilidade». Com efeito, aqueles näo fazem discursos oom credi
bilidade mas sim com ve11dade. Mas, porque tambem os medicos, 
muitas vez·es, exercem a actividade do discurso oom credibilidade, 
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acresoentou «uti1izado na interven<;äo publica». Para distinguir o 
discurso vu1gar que os que näo tiveram instru<;äo tambem fazem 
e que e, as veZies, um discurso com credihilidade, acrescentou 
«da arte»: na ve~dade, os o~adores falam com arte. 

prol,egom,ena rhet ibid t IV p 25, 6. Digamos a defini<;äo daque
les que a consideram uma arte. E e1a a seguinte: «A ret6rica ... 
bem f.alar». 

scholia in Aphthonium ibid t II p 2, 1. 0 que e a ret6rica? 
«A actividade ... bem falar». 

synopsis vhet ibid t 111 p 461, 19. A defini<;äo de ret6rica diz 
que «·a '~et6rka e a activiJdade da arte do discurso corn credibili
dade», por carusa da arte do ca!ipinteiro e de outras actividades 
e artes mecänicas. Diz «utili:z;ado na interven<;äo publ,ica» por causa 
da gramatica e da di.alectioa, a pdm,eira das quais trata do ritmo, 
da intensidade, da entoa<;äo e da expressäo patetica dos discursos; 
a outra trata de todas as ooisas. E ·quanto a «e ·tem como f1inali
dade o bem fal,ar segundo as circunstancias», e isto tomado da sua 
pr6pda finalidade. Com ef.eito, nern sempre o orador convence, 
como, algumas vez.es, falha o obj.ectivo. E preciso, portanto, que 
ele lev·e ate ao firn os princ:iipios da persuasäo. 

II 

Tres säo as ooisas que nos häo-de proporcionar o mais alto 
grau de destreza nos disoursos de interven<;äo publica, bem como 
em qualquer arte oru cienda: uma natureza dotada, um estudo 
aturado e uma ·eX!eroita<;äo di1igente. Essas tres palavras formam 
um peon 5• 

5 Esta e uma das questöes que percorre todas as reflexöes dos teoriza
dores da cria<;äo liteniria da Antiguidade e que se repercute nos seus conge
neres humanistas do secs. XVI, XVII e XVIII. A obra literaria resulta da 
aprendizagem de regras e sua aplica<;äo (papel atribuido a techne) e da livre 
expansäo das capacidades naturais (papel da physis). Com varia<;öes de 
pormenor a solu<;äo adoptada pelos teorizadores classicos foi sempre a da 
complementaridade e näo da oposi<;äo entre arte e natureza. Cf. J. Bompaire, 
Lucien ecrivain, Paris, Brocard, 1958, pp. 15-19, que, em notas de rodape, 
refere os passos dos antigos mais salientes para esta questäo e tambem 
bibliografia actualizada. 
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Syr.ianus in Hermogenis status p 4, 19 Rah (t IV p 40 adn 6 
WaJzH cf MorellH bibliothecre manuscriptre t I p 299). Dionis:io
..o-Velho, seguindo o divino Platäo, diz, no primeiro livro Da i.mita-
9äo, que «tres säo as coisas ... formam um peon». Com efeito, 
oomo s·e prodUZJiria o conhooim·ento da vefldade e da justi~ e ainda 
mais a cü~ncia e a pnitica do belo no homem que aprende a falar 
a partir da fala, etc. 

soho1ia mixta Aldi et Walzii t IV p 41, 1. Mas tambem Dionisio 
de Halicarnasso sustenta que «essas tres coisas proporcionam o 
mais alto gmu de destreza nos disouPsos de interven~äo pubhlca 
bem como em qualquer arte ou ciencia: um estudo aturado, uma 
natureza dotada, uma exerci1Ja~äo di1igente». Ern virtude di·sso, 
Dem6stenes merece aprova~äo nos gener.os juditCial e deliberativo, 
mas menos no genero demonstrativo, porque, embo['a exacto, tern 
falta de pnitica. 

III 

A imita~äo e uma actividade que, segundo det·ei'Illlinados prin
cipios te6ricos, refunde um modelo 6• 

A emula~äo, por sua vez, e uma actividade do espidto que 
o move no sentido da admira~äo daqruilo que lhe parrece ser belo 7• 

As tres palavras que no texto grego formam um peon säo: physis, 
mathesis, askesis (natureza, aprendizagem, exercita9äo). 

s Por mimesis, entenderam os antigos, no sentido filos6fico, a imita9äo 
do mundo real, ou seja, a recria9äo 1iter:kia de costumes, caracteres, com
portamentos, ac9öes, etc. Sem perder de yista esta perspectiva, os teoriza
dores da ret6rica reservaram o termo mimesis para designar a imita9äo 
de uma obra liteniria, nos seus mais variados aspectos de conteudo, esrtilo 
e linguagem. Condenada por Platäo, Rep., 597 e, 602 b-c, a teoria da imita9äo 
foi consagrada por Arist6teles, partkularmente na Poet., passim. Dos estudos 
mais completos sobre o assnnto, ficou-nos o de Quintiliano, De imit., no 
Livro X da I. 0., o qual se serviu de Dion. Halic. Sobre o alcance da im.ita9äo 
na teoria literaria da Antiguidade vid. D. A. Russel, «De imitatione» in David 
West and Tony Woodmann, Creative Imitation and Latin Literature, Cam
bridge, Cambridge University Press, 1979, pp. 17-34; J. Bompaire, Lucien 
ecrivain, Paris, Brocard, 1958, pp. 21-32. 

7 A julgar por esta defini9äo, Dion. Halic. faz da em.ula9äo uma pre
disposi9äo de espirito. Atente-se, porem, que uma defini9äo como esta, trun
cada do contexto, pode näo ser represen!tativa do pensamento do seu autor. 
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Syria.nus in H~ermog de formis p 3, 16 Rah (t VII p 865,8 
Walzii cf Morellii bibl manuscr p 303). Dionisio, no livro prim·eif1o 
Da imita9ao, define a imita~äo desta maneira: «A imita~äo ... um 
modelo». Corno dizem OS que se lhe seguiram, e ela um discurso 
ou ac~äo que contem uma bem suced1da semelhan~a do modelo. 
«A emula~äo, por sua vez ... pareoe ser belo». 

Maximus Planudes ibid t V p 440, 5. Dionisio define a imita~äo 
desta maneira: «A imita~äo ... um modelo». Os quese lhe seguiram 
definem-na assim: «A emu1a~äo, por sua v·ez ... pareoe ser belo». 

cf [Dionysius] art rhet X 19 p 394. Näo devemos considerar 
que o af1caismo :r:eside no conteudo dos livf1os, mas sim no uso da 
semelhan~a. Com ~ef.eito, a imita~äo näo e a utiHza~äo dos pensa
mentos, mas sim o tratamento, oomo arrte, semelhante ao dos ant,igos. 
E im,i ta Demosterres näo aquele que diz o mesmo que Demosterres, 
ma:s sim o que diz a maneira de Demostenes. E o mesmo se diga 
quanto a Platäo ~e a Horne:r:o. Toda a imita~äo se resume nisto: 
emula~äo da arte que :r:efunde a semelhan~a dos pensamentos. 
Mai~s extensa seni a exposi~äo acerca da imita~äo que em outro 
lugar faremos. 

IV 

Vita Epipha:nii p 336 c Petauii (t I 25, 20 Dind). Com efeito, 
dizia Dionisio de Halicarnasso que as pessoas, examinando-se umas 
as outras, podem ser mais belas ou *** Se os maus se Juntarem 
aos bons seräo ·expostos na mesma banca. Pois nenhum homem 
que use uma tunka rota consegue proteger o oorpo. Com efeito, 
na maior partedas v,ezes e o acaso que nos proporciona a maior 
parte dos discursos. E quando OS discursos säo em maä.or numero, 
maior e a experienda de assuntos diferentes. 

Por emulac;äo deve entender-se o esforc;o que leva o imitador a igualar, 
se näo a ultrapassar, o pr6prio modelo. Falando da imitac;äo, Quintiliano diz: 
«S6 pela imitac;äo näo ha crescimento» (nihil autem crescit sola imitatione) 
('!. 0., X, li, 9). E logo acrescenta: «Tambem seräo celebrados aqueles que 
forem considerados como tendo superado os seus antecessores e ensinado 
os seus sucessores» (Nam erit hrec quoque laus eorum ut priores superasse, 
posteras docuisse dicantur) (1. 0., X, H, 28). 
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V 

SyPi:anus in Hermog de formis p 5, 25 Rah (t VII 2 p 868, 8 
Walzii cf Morelli bibl manuscr p 303). Foi ainda o pr6prio Dionisio 
que, na parte final do Hvro pri.meiro Da imitar;iio, ao tDatar do 
poder de esoolha e da capacidade nos discursos, disse que «O quinhäo 
mais importante da nossa capacidade Deside na natureza e näo e 
possivel que e1a exista em n6s com a qualidade que desejamos 
possuir; mas quanto a escolha, näo ha paroela que näo esteja 
nas nossas possibiLidades » 8 • 

E parece que o tratadista que abordou aque},es conceitos cuida
dosamente tambem ele näo especirfioou a natureza qrue ha em n6s. 

schoHa mixta ibid. E ainda o pr6prio Dionisio, na parte final 
do quarto livro Da imitar;iio, diz que «do poder de escolha e da 
capacidade o mais importante», etc. 

Nos proleg6menos de Siriano, ou seja, no tratado de Febd.mon 
dedicado a Herm6genes, que foi discutido por Rah (p 98,20-108, 2), 
e fd.cil convencermo-nos que muita materia foi extraida deste pri
meiro livro de Dionisio. 

LIVRO SEGUNDO 

0 segundo trata das autores que se devem imitar: 
poetas, fil6sofos, historiadores e oradores. 

DIONJS/0 

VI 

I. Por isso, importa que oompulsemos as obras dos antigos 
para que dai sejamos orientados näo apenas para a materia do 
argumento mas tambem para o desejo de superar as particularida
des dessas obras. Na verdade, pela observa9äo continuada, a mente 

8 Cf. nota 5. 
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do Leitor v.ai assimilando as caracteristicas do genero, tal como 
a 1enda diz ter acontecido com a mulher de um campones. 
Conta•se que um campones, feio de aspeoto, tinha receio de se 
tornar pai de Hlhos semelhant~es a e1e. 0 mesmo medo, porem, 
ensinou-1he a art:e de ter Hlhos bonitos. Juntou imagens belas 
e habituou a mulher a contemphi-las. Depois, quando a ela se uniu, 
conseguiu gerar a beleza das imagens. Da mesma forrna, com as 
imita~öes dos discursos se gera a sim:Llitude, sempre que alguem 
procura rivalizar oom o que pareoe haver de melhor em cada um 
dos antigos e, como que :reunindo de va:ri:as nasoentes um s6 caudal, 
o canaliza para a sua m·ent:e 9

• 

Ocorre-m'e confirmar com um exemplo o que acabo de dizer. 
Zeuxis era um pintor muito admirado pe1os habitantes de Crotona 
e estes, quando e1e estava a pintar um nu de Helena, mandaram-no 
ver, nuas, as raparigas da cidade, näo porque fossem todas belas 
mas porque näo era natuual que fossem feias sob todos os aspectos. 
0 que em cada uma havia digno de ser pintado reuniu-o ele na 
figura~äo de um s6 -oo11po. Assim, a partir da selec~äo de varias 
partes, a arte r·ealizou uma f.orma uni!Qa, perfeita e bela 10

• Tambem 
tu, da mesma maneima, tens a possibiltidade de procurar no teatro 
formas de antigos co11pos, de oolher o melhor do seu espfdto e, 
ao Juntar,es a tudo 1isto o dom da erudi~äo, de modelar näo uma 
figura que se :desgasta com o tempo, mas sim a beleza imortal 
da ,arte . 

... Se a imita~äo tiv,er preferencias evidentes e claras para os 
que esoutam. 

9 A absor~äo das virtualidades existentes nos modelos escolhidos supöe 
uma ldtura critica, uma contempla~äo dos modelos, atitude oposta a daqueles 
que se deixam impregnar inconscientemente. Sobre a importancia da leitura 
na teoria da imita~äo vid. Bompaire, Luc. ecriv., pp. 33-43. Cf. Quintiliano, 
I. 0., X, I, 19: «Assim a leitura näo deve ser crua mas sim amassada com 
muita repeti~äo e, como que confeccionada, seja entäo passada a mem6ria 
e a imita~äo» (ita lectio non cruda, sed multa iteratione moUita et uelut 
confecta memorire imitationique tradatur). 

1o A anedota de Zeuxis (c. 222-189 a.C.) toma a imita~äo no sentido 
filos6fico de imita~äo da realidade e näo no sentido especificamente ret6rico. 
No entanto, a sua for~a sugestiva levou outros teorizadores a servirem-se 
dela au de exemplos do mesmo estilo. Cicero desenvolve-a Iongarnente no 
De inv., II, 1. 
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II. Da poesia de Homero näo imites apenas uma determinada 
por~äo do seu corpo mas sim o todo, e procura rivalizar com 
os caracteres que nela se encontram, com as paixöes, com a subli
midade, com a estrutura~äo e com todas as outras qualidades, 
transformadas em autentica imita~äo na tua obrn 11

• 

No entanto, importa ainda imi1tar outros naquilo em que sejam 
melhores. Com efeito, Hesiodo preooupa~ com o prazer que se 
obtem pela suavidade das pa:lavras e pela composi~äo harmoniosa 12

• 

Antimaco, por sua vez, preocUJPa-se com o vigor, com a aspereza 
do dialogo agonistico e com a ahera~äo do que e habitua:l 13

• 

11 Cf. Quintiliano, /. 0., X, I, 46-51. Homero vem sempre a cabe9a de 
qualquer lista, porque era considerado o poeta sem modelo que serviu de 
modelo a todos os outros. «Ele foi origem e exemplo pa.ra todas as partes 
do discurso» (Omnibus eloquentire partibus exemplum et ortum dedit) (Quin
tiliano, ibid.). As qualidades essenciais de Homero (ethos, pathos, megethos, 
oikonomia) estäo reduzidas ao minimo em compara9äo com a lista que 
delas da Quintiliano: sublimitas, proprietas, lc:etus, pressus, iucundus, grauis, 
copia, breuitas, poetica uirtus, oratoria uirtus, adfectus, similitudines, ampli
ficationes, exempla, digressus. A venera9äo por Homero levou Quintiliano 
a afirmar: «De :tal forma que e pr6prio de um grande escritor seguir-lhe 
as qualidades, näo para o superar, o que e impensavel, mas por escolha 
intelectual» (ut magni sit, uirtutes eius non remulatione, quod fieri non potest, 
sed intellectu sequi) (ibid.). A ideia de Dion. Halic. parece ser a mesma. 

12 Hesiodo (sec. VIII-VI1I a.C.) e tambem o segundo em Quintiliano, 
que dele refere «a leveza das palavras» (leuitas uerborum} CI. 0., X, I, 52). 
Vid. B. A. van Groningen, La Composition litteraire archa'i.que Grecque, 
Amsterdam, 1958. 

Edi9äo: F. Solmsen- R. Nerkel- W. L. West, OX!ford, Clarendon Press, 1970; 
P. Mazon, Paris, «Les Belles Lettres», 1951 (2.a ed., 1979); H. G. Evelyn- White, 
Loeb Class. Lib., Londres, 1936. 

13 Antimaco de C6lofon (t c. 350 a.C.), considerado precursor da poesia 
helenistica (A. Lesky, Hist6ria de la Literatura Griega, Madrid, Gredos, 1968, 
p. 669) e o terceiro tambem em Quintiliano (/. 0., X, I, 53): «Ern Antimaco 
merecem lauvor a for9a, a gravidade e um genero de discurso muito fora 
do comum» (Conitra in Antimaoho uis et grauitas et minime uulgare eloquendi 
genus habet laudem). Aiem de Quintiliano e de Dion. Halic. que volta a 
referir-se a Antimaco (De compos. uerb., 22), Plutarco emitiu sobre ele juizos 
cdtioos em Timol., 36 e De garrul., 21. 

Edi9äo: B. Wyss, Antimachi Colophonii Reliquic:e, Bedim, 1936. 
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Paniasis 11etine as qualidades de ambos, distinguindo-se ele pr6prio 
no tratamento e na estruturac;äo que lhe e pr6pr~ia 14

• 

Tambem Pindaro e digno de emulac;äo por causa do vocabu
lario e dos concehos, da magnifkenoia, da intensidade, da abun
dänoia de ornatos, do vigor e de uma amargura misturada de prazer; 
e ainda por causa da densidade, da majestade, das sentenc;as, da 
vivraddade e pormenor das desoric;öes, das figuras de estilo, da 
etopeia, da amplificac;äo e da exagerac;äo; mas, acima de tudo, 
por causa dos caracteres voltadas para a sabedoria, para a piedade 
e para a magn:ificeno1a 15

• 

De Sim6ni,des deves observar a selecc;äo dos vocabulos e o rigor 
da oomposic;äo 16

• Alem disso, observa o modo como se lamenta 

14 Paniasis de Halicamasso (t c. 450 a.C.), provavelmente tio de Her6doto, 
e tambem o quarto da lista de Quintiliano (I. 0., X, I, 54): «[Os gramaticos] 
säo de opiniäo que Paniasis, sendo um misto de ambos [de Hesiodo e Anti
maco], näo iguala, no discurso, as qualidades de nenhum deles, mas que um 
e superado por ele quanto a materia e 0 outro quanto a composi~äo» 
(Panyasin, ex utroque mixtum, putant in eloquendo neutrius requare uirtutes, 
alterum tarnen ab eo materia, alterum disponendi rartione superari). 

Vid. Radermacher, Mythos und Sage bei den Griechen, Viena, 1943, 2.a ed. 
Edi~äo: E. G. F. Kinkel, Epicorum Gnecorum fragmenta, Lipsia, 1877. 
l5 Entre Paniasis e Pindaro (c. 520- c. 460 a.C.), Quintiliano intercala 

nada menos que dez poetas, nove dos quais da epoca helenistica (Apol6nio, 
Te6crito, Calimaco, etc.), ampliando o cänone dos modelos restringido por 
Arist6fanes de Bizäncio e Aristarco de Samos aos escritores anteriores ao 
sec. III a.C. Ao contnirio de Quintiliano, Dion. Halic. fica-se, pois, pelo 
classicismo grego em sentido restrito. Reconhecendo que Pindaro e o «principe 
dos nove liricos» do cänone, Quintiliano menciona dele as seguintes quali
dades: «Tem grandiosidade na inspira~äo, nas frases, nas figuras, naquela 
abundäncia täo feliz de materias e de palavras, e rtambem naquele como 
que rio de eloquencia» (spiritu magnificentia, sententiis figuris, beatissima 
rerum uerborumque copia et uelut quodam eloquentire flumine) (I. 0., X, I, 61). 

Vid. G. Norwood, Pindar, Berkeley, 1945; M. Untersteiner, La formazione 
poetica di Pindaro, Messina d'Anna, 1951; J. Duchemin, Pindare poete et 
prophete, Paris, 1955. 

Edi~öes: C. M. Bowra, Oxford, 1947, 2.a ed.; Aime Puech, «Les Beiles 
Letrres», Paris, 1949-1958; A. Turny, Oxford, 1952; J. Sandys, Loeb Classical 
Library, Londres, 1958; B. Snell, Lipsia, Teubner, 1959, 3.a ed. 

16 Entre Pindaro e Sim6nides (c. 556- c. 468 a.C.), Quintiliano insere 
Estesicoro e Akeu. Assim, a ordern do cänone de Dionisio e: Pindaro, Sim6-
nides, Estesicoro, Alceu; a do cänone de Quintiliano e: Pindaro, Estesicoro, 
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sem grandHoquencia mas em tom patetico, no que e considerado 
melhor do que o pr6prio Pindaro. Ve que Esteskoro se evidenciou 
mesmo nas qualidades de cada um dos poetas mencionados e como, 
sobretudo, lhes e superior naquilo em que eles deixam a desejar, 
refiro-me a magnificencia dos assuntos, nos quais observa os 
caract,eres e os valores das personagens, conforme os argurnentos 17

• 

De Alceu examina a sublimi.dade, a brevidade e a suavidade 
oom veemencia, e ainda a linguagem fi·gurada e a clareza, que nele 
e rtlanta que em nada e prejudicadta por usar um d:iaJecto. E, antes 
de tudo, repara no canicter dos poemas politicos. Pois se alguem, 
em muHos passos, lhe retirasse a metvica, encontramia ret6rica 
poHtioa 18

• 

Alceu, Sim6nides. De Sim6nides diz Quintiliano: «Sim6nides, menos inspirado 
aqui e ali, pode, no entanto, ser recomendado por um discurso que lhe e 
caracteristico e por uma certa alegria. Tem uma qualidade bem distinta 
que e a de provocar a com~o, a ponto de, neste particu:lar, alguns haver 
que o preferem a torlos os autores desse genero». (Simonides tenu:is alioqui, 
sermone proprio et iucunditate quadam commendari potest; prrecipua tarnen 
eius in commouenda miseratione uirtus, ut quidam in hac euro parte omnibus 
eius operis auctoribus prreferanrt:) (/. 0., X, I, 64). 

Vid. Br. Gentili, Simonide, Roma, 1959. 
Edi~äo: D. L. Page, Poetce Melici Grreci, Oxford, 1962; J. M. Edmonds, 

Lyra Grceca, Loeb Classical Library, Londres, 1922-1927. 
17 De Estesicoro (sec. VII- VI a.C.) diz Quintiliano: «Quanto ao valor 

do talento de Estesicoro, mostram-no as materias que tratou, porque canta 
as grandes guerras e os chefes mais distintos e, assim, sustenta na sua lira 
o peso da epopeia. Confere as suas personagens, tanto nas ac~öes como nas 
palavras, a dignidade que lhes e devida, e, se tivesse respeitado a medida, 
parece que teria podido emular com Homero a muito pouca distä.ncia. 
Mas e redundante e transborda, o que e digno de repreensäo, tal e o defeito 
da abundä.ncia» (Stesichorum, quam sit ingenio ualidus, materire quoque 
ostendunt, maxima bella et clarissimos canentem duces et epici carminis 
onera lyra sustinentem. Reddit enim personis in agendo simul in loquen
doque debitam dignitatem, ac si tenuisset modum, uidetur remulari proximus 
Hornerum potuisset; sed redundat atque effunditur, quod est reprehenden
dum, ita copire uitium est) (/. 0., X, I, 62). 

Vid. C. M. Bowra, Greek Lyric Poetry, Oxford, 1961, 2.a ed. 
Edi~äo: D. L. Page (n. 16); J. M. Edmonds, Lyra Grceca, Loeb Classical 

Library, Londres, 1922-1927. 
18 Alceu (c. 630- ? a.C.) foi considerado na Antiguidade como o poeta 

de Baco, das Musas e de Venus. Ao caracter dos seus poemas referem-se 
Cicero, Tusc., 4, 71, De nat. deor., I, 79 e Horacio, Carm., I, 32, 9. Cf. tambem 
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Entremos agora no capftulo dos tragicos, näo porque näo haja 
vantagem em abordar todos os poetas, mas porque näo ha oportu
nidade d.e os recoroar a todos na presente obra. Dos seleccionados 
basta o que se disse. 

BsquiJo foi o primei1ro a uviHzar o estilo sublime, detentor de 
magnificencia, conhecedor do que e adequado aos caracteres e as 
paixöes, adornando-se em!inenternente com uma Hnguagem de sen
tido pr6prio e Hgurado, sendo ele mesmo, em muitos passos, ar1:ifice 
e omador de palarvrm.s somente suas e de assuntos, mais variado 
que Euripides e S6focles na apresenta~äo das personagens 19

• 

Quintiliano, /. 0., X, I, 63: «Alceu merece ser agraciado com o pleotro de 
ouro na parte da obra em que, atacando os tiranos, muito contribui para 
o estudo dos caracteres; no discurso e breve, grandiloquente e esfor9ado, 
e em tudo semelhante a um orador. Mas brinca e desce para o plano dos 
amores, sendo, contudo, mais apto para temas mais sublimes» (Alcreus in 
parte operis 'aureo plectro' meritto donatur, qua tyrannos insectatus multum 
etiam moribus confert, in eloquendo quoque breuis et magnificus et diligens 
et plerumque oratoris simtilis; sed et lusit et in amores descendit, maioribus 
tarnen aptior). Dion. Halic., porem, insiste de preferencia nos poemas poli
ticos de Alceu. 0 pr6prio Quintiliano a eles se refere em «tyrannos insectatus». 
De facto, a julgar pelos seus poemas, Alceu, pertencente a aristocracia e61ica, 
participou activamente na luta contra a tirania que se implantou repetidas 
vez.es na ilha de Lesbos, ap6s a queda da reale~a. 

Vid. C. M. Bowra, Greek Lyric Poetry, Oxford, 1961, 2.a ed.; D. L. Page, 
Sapho and Alceus, Oxford, 1955. 

Edi9öes: E. Lobel- D. Page, Poetarum Lesbiorum fragmenta, Oxford, 1955; 
Th. Reinach- A. Puech, Alcee. Sappho., «Les Belles Lettres», Paris, 1937 
(Reimp. 1966); J. Bdmonds, Lyra Grceca, Loeb Classical Library, Londres, 
1922-1927. 

19 Para a critica liteniria de E.squilo vid. Arist6fanes, Räs, 830-846, 
907-1062. E.squilo e censurado por ter criado «palavras grandes como bois I 
com sobrecenho e penacho» (vv. 924-925), «Corno o Licabeto I ou do tamanho 
do Parnasso» (vv. 1057-1058) e, sobretudo, por inventar palavras desconhecidas 
do publico, como o celebre «galo-cavalo» (v. 933). Cf. Nuvens, 1366-1367: 
«EU entendo que Esquilo e, mais que todos OS poetas, I cheio de barulho, 
incoerente, grandiloquo, criador de palavras como abismos». (A tradw;äo 
dos versos de Arist6fanes e de M. H. Rocha Pereira, Belade, Coimbra, 1975, 
3.a ed., pp. 355-363). Vid. tambem Quintiliano, I. 0., X, I, 66, onde E.squilo 
e considerado «täo sublime, grave e grandiloquo, que ja e defeito, mas em 
muitas coisas e rude e mal trabalhado» (sublimis et grauis et grandiloquus 
ad uitium, sed rudis in plerisque et incompositus). 
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S6fodes distingue-se nos caracteres e nas paixöes, salvaguar
dando a nobreza das personagens 20

• Ora a Eudpides agradou-lhe 
tudo o que fasse autentico e pr6ximo da actualidade da vida. 
E por :Lsso que em muitos passos se afasta do que e adequado 
e belo, e näo consegue obter, como o frizera S6focles, a nobreza 
e a magniticencia das personagens nos caracteres e nas paixöes. 
Pelo oontnirio, se algo ha de menos digno, de menos oorajoso 
e vulgar, e muito possivel ver entäo que o reproduz com rigor. 
S6focles e excessivo nas introdu<;öes ret6ricas 21

• Um e poetico 

Vid. W. B. Stanford, Aeschylus in his Style, Dublin, 1924; F. R. Earp, 
The Style of Aeschylus, Cambridge, 1948. 

Edi<;öes: U. V. Wilamowitz, Berlim, 1914 (reimp. 1958); G. Murray, Oxford, 
1955, 2.a ed.; P. Mazon, «Les Beiles Lettres», Pa11is, 1958, 7.a ed.; H. W. Smyth
- R. Lloyd-Jones, Londres, Loeb, 1922-1926 (reimp. 1963). 

20 A synkrisis, ou seja, a critica comparativa dos tres grandes tnigicos, 
pöe em confronto, sobretudo, S6focles e Euripides, ao contrario do que 
fizera Arist6fanes. Ern Ras, 907-1062 e Nuvens, 1364-1372, o confronto e feito 
entre Esquilo e Euripides. Quintiliano (I. 0., X, I, 67-68) manteve no essencial 
a synkrisis de Dion. Halic.: «Ha Ieitores para quem a gravidade, o coturno 
[o pathos tnigico] e o som das palavras de S6focles parece ser mais sublime». 
(Quibus grauitas et cothurnus et sonus Sophocli uidetur esse sublimior). 

21 Euripides foi alvo da verve de Arist6fanes, nomeadamente em: Acar
nenses, 400-484, por ter pinta.do com cores demasiado carregadas as miserias 
dos homens; As Mulheres que Celebram as Tesmof6rias, 5-21, por causa das 
suas teorias racionalizantes, e 385-422, por ter dado das mulheres uma imagem 
odiosa; Ras, 830-846, 907-1062, por ter introduzido na tragedia «coisas fami
liares, de que nos servimos e nos rodeamos» (v. 959); Nuvens, 1371-1379, 
por, numa pe9a, contar como «Um irmäo violou ( ... ) sua irmä uterina» (v. 1372). 
(A tradu9äo dos versos de Arist6fanes e de M. H. Rocha Pereira, H elade, 
Coimbra, 1971, 3.a ed., pp. 357, 330). Quin!tiliano (I. 0., X, I, 68) revela as suas 
preferencias por Euripides: «[Euripides foi o que] mais se aproximou do 
genero orat6rio, na densirlade dos pensa.mentos ( ... ) e no dizer e no respander 
deve ser comparado aqueles que foram, no foro, eloquentes. De modo geral 
ele e adminivel na descri9äo das paixöes, mas facilmente se distingue quanto 
as personagens que se encontram em situa9äo digna de d6» (magis accedit 
oratorio generi, et sentenrtiis densus ( ... ) et dicendo ac respondendo cuilibet 
eorum qui fuerunt in foro diserti comparandus; in adfectibus uero omnibus 
mirus, turn in iis qui in miseratione constant facile prrecipuus est). 

Vid. Fr. Johansen, General Reflections in Tragic Rhesis, Copenhague, 1939. 
Edi9öes: G. Murra.y, Oxford, 1902, 1904, 1910; L. Meridier- L. Farmentier

- H. Gregoire- F. Chapouthier, «Les Belles Lettres», Paris, 1923-1961; A. S. Way, 
Loeb Classical Library, Londres, 1912 (reimp. 1959). 
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no vocabulario e, muitas vezes, precipitando-se da muita grandeza 
no bombastico vazio, desce, por exemplo, para a vulgaridade da 
vlida privada, em todas as formas. 0 outro näo e sublime nem 
humilde, mas recorre ao meio termo do estilo comp6sito. 

Säo de imitar todas as qualidades estilisticas dos comedio
grafos. Eies, com efeito, observam a pureza do vocabulario, säo 
transpaventes, breves, sublimes, veementes, e pintam fielmente os 
costumes 22

• De Menandro deve ter-se em conta o modo como trata 
os assuntos 23

• 

III. Dos historiadores e Her6doto o que melhor trabalha o 
aspecto tematioo. Tucidides ora lhe e superior no aspecto estilistico 
ora inferior. Mas ha aspectos em que se igualam. Com efeito, ambos, 
em virtude do USO ~exacto das palavras, preservam 0 que e espe
cifico no dial,ecto que escolheram. A Her6doto, porem, se concede 
indiscutivelment'e o primeiro 1ugar na clareza. Ern Tucidides existe 
a oondsäo, e 'em ambos a vivaoidade das descri~öes. Na descri~äo 
dos caracteres e Her6doto que domina, na das paixöes e Tucidides. 
E mais uma vez em nada se distinguem um do outro quanto a 
elegäncia e a subHmidade, mas ambos dominam estas qualidades 
e outras do mesmo gene:ro. Mas quanto ao vigor, a for~a, a inten
sidade, a abundäncia e a vari~edade de figuras, Tucidides e Superior. 
Por outro lado, achamos Her6doto de Ionge o mais notavel no 
deleitar, no persuadi'r, na grac;a, na simplicidade, na naturalidade 

22 Apreciac;ao identica em Quintiliano (1. 0., X, I, 65): «A comedia antiga 
nao s6 e quase a unica a manter aquela celebre e pura grac;a de linguagem 
atica, como e notavel pela maior liberdade de expressao e se distingue em 
profligar os vicios» (Antiqua comredia cum sincera.m illam sermonis Attici 
gratiam prope sola retinet, turn facundissimre libertatis est et in insectandis 
ui1tiis prrecipua). 

23 0 passo em que Dion. Halic. apreciava os comedi6grafos gregos 
chegou ate n6s muito incompleto, a julgar pelo desenvolvimento que Quinti
liano faz do a.ssunto. Alem de Menandro, a quem dedica cerca de vinte linhas 
e concede o primeiro lugar, Quintiliano fala de Filemon que «na opiniao 
de todos deve ser considerado o segundo» (consensu tarnen omnium meruit 
credi secundus) (I. 0., X, I, 72). Vid. A. Blancha.rd, Essai sur la composition 
des Comcdies de Menandre, Paris, 1983, com indicac;ao das principais edic;öes. 
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e na espontaneidade. Alt~m disso, tambem ele observa melhor o 
que e adequado a organiza~äo das materias e a cria~äo de perso
nagens 24

• 

De Filisto e Xenofonte ... Xenofonte foi emulo de Her6doto 
nas qual,idades tematicas e estilisticas. No esbo<;ar dos temas näo 
e inferior a Her6doto quanto aos argumentos, a estrutura e a des
cri<;äo das caracteres. No que respeita ao estilo, em oe1.1tos casos 
e semelhante, em outros, inferior. E selectivo e correcto no voca
bulario, claro e porm~enorizado, suave e gracioso na composi~äo, 
a ponto de ser melhor do que Her6doto. Nunca logrou, porem, 
a1Jingi-r o sub1im~e nem a grandiloquencia, nem, de um modo geral, 
a composi~äo hist6rica. Com frequenoia näo vislumbrou o que era 
adequado as personagens, colocando, algumas vezes, na boca de 
partiou1ares e de barbaros discursos ~ilos6ficos, usando de um 
esülo m~ais adequado a dialogos do que a narra<;äo de feitos 
miHtares 25

• 

24 0 mesmo tipo de synkrisis em Quintiliano, I. 0., X, I, 73: «Denso, 
breve e sempre contido e Tucidides; doce, brilhante e profuso e Her6doto. 
Aquele e melhor nas paixöes violentas, este nas paixöes acalmadas. Aquele 
nos discursos publicos, este na conversa9äo; aquele na fon;a, este no prazer» 
(Densus et breuis et semper instans sibi Thucydides, dulcis et candidus 
et fusus Herodotus: ille concitatis hic remissis adfectibus melior, ille contio
nibus hic sermonibus, ille ui hic uoluptate). Sobre a critica liteniria de 
Her6doto na Antiguidade cf. ainda Plutarco, De Herodoti malignitate (Plu
tarch's Moralia, XI, Londres, Loeb Class. Lib., 1%5). 

Para Her6doto vid. W. W. Haw- J. WeHs, A Commentary on Herodotus, 
Oxford, Clarendon Press, 1912; para Tucidides vid. A. Andrewes- J. K. Dover
- A. W. Gomme, A Hist. Comment. on Thucydides, Oxford, Clarendon Press, 1970. 

Edi<;öes: Her6doto: C. Hude, Oxford, 1927, 2.a ed.; A. D. Godley, Loeb 
Class. Lib., Londres, 1920-24; Ph.-E. Legrand, «Les Beiles Lettres», Paris, 
1932-1954; Tucidides: C. F. Smith, Loeb Classical Libra.ry, Londres, 1923; 
J. de Romilly- L. Rodin, «Les Beiles Lettres», Paris, 1953-1962. 

25 Xenofonte voltani a ser referido no capitulo consagrado aos fil6sofos 
(Liv. Il, IV). A obra de Xenofonte, de facto, abrange temas hist6ricos e temas 
filos6ficos. Dai a sua dupla inser<;äo na critica liteniria da Antiguidade. 
E de notar a atitude pessoal de Quintiliano, I. 0., X, I, 75: «Näo me esqueci 
de Xenofonte, mas ele deve ser colocado entre os fil6sofos» (Xenophon non 
excedit mihi, sed inter philosophos reddendus est). 

Vid. L. Gautier, La Iangue de Xenophon, Geneve, 1911. 
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Filisto e i1rnitador de Tucidides, excepto no canicter 26
• Ern Tuci

dides a libe11C1ade e a plenirtude do pensarnento; ern Filisto a subrnis
säo a tirania e o servi<;o da arnbi~äo. Filisto r.ivaliza corn Tucidides 
no deixar os assuntos inacabados, do rnesrno rnodo que ele. Mas, 
sobretudo, irnita a desordern de Tucidides na estrutura~äo e acaba 
por tornar a cornposi~äo dificil de seguir, porque rnistura os factos 
que relata. Mas näo consegue rivalizar corn o obsoleto e o requinte 
do estilo de Tucidides. No entanto, reproduziu corn inteiro rigor 
o estilo conciso, denso, vigoroso e cornbativo; rnas näo do rnesrno 
modo a elegancia, a rnajestade, a abundancia de entirnernas, nern 
a gravidade, as paixöes e as figuras de estilo. E totalrnente desti
tuido de envergadura e de el,eva~äo nas descri<;öes dos lugares, 
das batalhas navais e terrestres, ou da funda~äo das cidades. 
0 seu discurso näo esta a <a~ltura da grandeza dos feitos. E todavia 
inteligente na sua interpreta~äo. E rnais util que Tucidides no que 
respeita aos combates reais. 

Teopornpo de Quios e digno de ernula~äo por ter seguido, ern 
primeiro lugar, esses mesmos principios da hist6ria; ern segundo, 
os da estrutura~äo (pois a sua obra e fadl de seguir e clara); e, 
ainda, os da variedade na descri~äo dos factos 27

• E e digno de 

Edi~öes: E. C. Marchant, Oxford, 1900-1920; P. Masqueray- J. Hatzfield
- P. Chantraine- F. Ollier, «Les Belles Lettres», Paris, 1930-1961; C. L. Brownson-
-0. J. TocLd- E. C. Marchant- W. Miller- G. W. Bowersock, Loel Class. Lib., 
Londres, 1918-1925 (reimp. 1961-1971). 

26 No cänone de Quintiliano, Filisto ocupa o quarto lugar a seguir a 
Teopompo. Dele diz a /. 0., X, I, 74: «Filisto tambem merece ser salien
tado de entre a multidäo de autores, embora bons, que depois deles [Tuci
dides e Her6doto] vieram. E imitador de Tucidides e, embora de qualidade 
muito inferior, e de vez em quando mais claro» (Philistus quoque meretur 
qui turbre quamuis bonorum post eos auctorum eximatur, imitator Thucydidi 
et ut multo infirmior, ita aliquatenus lucidior). Da sua obra nada resta. 
A Suda consa.gra-lhe duas referencias biograficas, publicadas em F. Jacoby, 
F. Gr. H., Dritter Teil, C, Leiden, Brill, 1958, p. 122 n.o 615. 

Vid. G. de Sanctis, Studi di storia della storiografia greca, Floren~a, 1951. 
27 Polibio (Hist., VIII, 9-11) faz a Teopompo uma longa critica de cank

ter hist6rico, incidindo particularmente sobre a Hist6ria de Filipe, da qual 
cita o quadragesimo nono livro, e refere-se-lhe ainda em Hist., XVI, 12. 
Quintiliano (/. 0., X, I, 74) concede-lhe o terceiro lugar a seguir a Tucidides 
e a Her6doto: «Teopompo esta muito pr6ximo destes e assim como e inferior 
aos a1.11tores citados do ponto de vista hist6rico assim tambem e mais sem~ 
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emula~äo, sobretudo, devido aos principios da expressäo franca 
do pensamento sobre cada um desses factos e por näo esconder 
as causas secretas do que aconteceu ou foi dito, e por atingir com 
rigor a inten~äo dos que disseram ou fizeram. A sua qualidade 
estilistica e parecida com a de Is6crates, com a diferen~a de que 
e duro e muito veemente; mas quanto ao resto e semelhante o seu 
estilo. Na verdade, este e comum, claro, elevado, majestoso e pom
poso, e oonsegue uma composi~äo que da prazer. E prejudicial, 
porem, a conserva~äo frequente das vogais em hiato, os periodos 
circulares demasiadamente elaborados e as figuras de estilo sempre 
iguais 28• Falhou tambem pela mediocridade tematica na introdu~äo 
das digressöes. Com efeito, algumas säo oontadas friamente e a 
desprop6sito, como, por exemplo, as hist6rias de Sileno 29 na Mace
d6nia e do Dragäo 30 que combateu contra uma trirreme. 

lhante a um orador, uma vez que, antes de ter sido solicitado para o trabalho 
hist6rico, foi orador durante muito tempo» (Theopompus bis proximus ut 
in historia prredictis minor, ita oratori. magis similis, ut qui, antequa est 
ad hoc opus sollicitatus, diu fuerit auctor). Cf. Suda, in F. Jacoby, F. Gr. H., 
zweiter Teil, B, p. 526 n.0 115: «Teopompo de Quios, retor; filho de Dama
sistrato; nasceu durante a anarquia de Atenas (404-403 a.C.), por altura da 
nonagesima Olimpiada (408-405 a.C.), tal como Eforo. Foi ouvinte de Is6crates 
e de Eforo. Escreveu um epitome das Hist6rias Helenicas- seguem as de 
Tucidides e Xenofonte, e säo em 11 livros desde a Guerra do Peloponeso
e mais coisas». 

28 Cf. Lausberg, Elementos de Ret6rica Litertiria, Lisboa., Fundac;äo 
Calouste Gulbenkian, 1972, pp. 261-266, nomeadamente: «0 periodo (periodus, 
ambitus, circuitus, periodos; port. periodo), como 'construc;äo frasica ciclica 
(circular)' (oratio uincta atque contexta, connexa series, katestrammene lexis), 
consiste na uniäo de varios pensamentos (res) numa frase, de tal modo que 
seguidamente a um.elemento (protasis; port. pr6tase), que cria tensäo (pendens 
oratio), vem um elemento (apodosis; port. ap6dose), que dissolve a tensäo 
(sententüe clausula)». 

29 0 mito de Sileno era contado por Teopompo em Thaumasia (Prodi
gios) segundo Eliano, U. H., III, 18 (in F. Jacoby, F. Gr. H., zweiter Teil, B, 
pp. 551-552 n.o 115). Numa conversa de Sileno com o rei Midas, aquele revelou 
a este a existencia de ilhas no oceano, cujos habitantes viviam em justic;a 
e felicidade. Referiram-se a esta especie de utopia Di6genes Laercio, Plutarco, 
F6cio, Porfirio, Ateneu, Teon, Servio, Eliano, Tertuliano e Apo16nio (cf. Jacoby, 
op. cit., pp. 547-552). Ern nenhum desses autores ha referencia ao mito de 
Sileno na Maced6nia. 

30 Segundo Eliano, Teopompo, numa digressäo a prop6sito do vale de 
Tempe, na Tessalia, refere a derrota infligida por Apolo ao dragäo Piton, 
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IV. De entre os fil6sofos devem ler-se os pitag6ricos, devido 
a gvavidade do estilo, a descri<;äo dos caracteres e a formula~äo 
da doutrina, e, acima de tudo, devido a Capaeidade expositiva 31

• 

Com efeito, säo grandiloquentes e poeticos no esülo e näo preju
dicam a clareza quando usam o dialecto comp6sito. Devem imi
tar-se, sobretudo, Xenofonte 32 e Platäo 33

, por causa da descri~äo 
dos caracteres, do prazer que provocam e da sublimidade. Deve 
manusear-se Arist6teles a firn de se imitar a destreza da interpre
tac;äo, a clareza, a suavidade e a erudi~äo. E isso, sobretudo, que 
e possivel ir buscar a obra desse homem. Rivalizemos ainda em 
compulsar a obra dos seus discipulos, que säo dignos de näo 
menor atenc;äo 34

• 

guarda de Delfos, quando a Terra ainda detinha em seu poder o oraculo, 
que a partir desse momento passou a pertencer a Apolo (vid. Jacoby, F. Gr. H., 
zweiter Teil, B, p. 554 n.0 115). Dion. Halic. refere-se a uma digressäo etiol6-
gica do mesmo tipo, possivelmente. Sobre o Vale de Tempe, vid. Francisco 
Rebelo Gon~alves, «0 Vale de Tempe no Grego e no Latim», Euphrosyne, 
n.s., vol. I, 1967, pp. 23-69. 

31 Sobre a escola pitag6rica vid. G. S. Kirk- J. E. Raven, The Presocratic 
Philosophers, Cambridge, Cambridge University Press, 1957 (trad. port. de 
C. A. Louro da Fonseca, e outros, Os Fil6sofos Prti-socrdticos, Lisboa, Funda
<;äo Calouste Gulbenkian, s.d.). 

32 Cf. nota 25. 
33 Vid. U. V. Wilamowitz, Platon. I. Leben und Werke, Berlim, 1959, 5.a ed.; 

A. Koyre, Introduction a la lecture de Platon, Paris, 1945; P. M. Schuhl, Uceuvre 
de Platon, Paris, 1954. 

Edi<;öes: J. Burnet, Oxford, 1906-1914, 2.a ed.; M. Croiset, A. Croiset, 
L. Robin, L. Meridier, E. Chambry, A. Dies, A. Rivaud, E. Places, J. Souilhe, 
«Les Beiles Lettres», Paris, 1920-1961; H. N. Fowler, W. R. Lamb, P. Shorey, 
R. G. Bury, Loeb, Londres, 1914-1935 (reimp. 1962-1971). 

34 V~id. W. D. Ross, Aristotle, Londres, 1923 (trad. franc. de Jean Samuel, 
Aristote, Paris-Londres, 1971); J. Moreau, Aristote et son ecole, Paris, 1962; 
W. Jaeger, Aristoteles, Berlim, 1955, 2.a ed. 

Edi<;öes: I. Bekker, Academia PruSJsiana, Berlim, 1831-1870; G. Mathieu, 
B. Haussoullier, Ch. Muyler, P. Moraux, P. Louis, R. Mugnier, H. Carteron, 
M. Dufour, A. Wartelle, Paris, «Les Beiles Lettres», 1952-1973; H. Tredennick, 
E. S. Forster, H. P. Cooke, D. J. Furie, Ph. H. Wicksteed, F. M. Cornford, 
W. K. C. Guthrie, H. D. P. Lee, W. S. Het1t, A. L. Peck, C. Armstrong, H. Rackham, 
J. H. Freese, W. R. Roberts, Loeb, Londres, 1960-1972 (reimp.). 
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E ja que apresentamos sumariamente o que havia a dizer 
acerca de outras leituras, resta-nos falar do que ha a extrair de 
cada um dos oradores. 0 que certamente e, para n6s, mais indis
pensavel. 

V. 0 disourso de Lisias basta-se a si pr6prio pela visäo que tem 
do que e util e indispensavel a causa; evita a secura, mas e dema
siado simples e humilde na narrac;äo. E, contudo, elegante, auten
tico ·e agradavel pelo seu aticismo. Amplifica, mas näo sem arte, 
atingindo o objectivo imperceptivelmente, e causa elevado prazer 
que resulta da sua beleza, de tal modo que, lido, näo se considera 
dificil, sendo no entanto dificil para os que tentam rivalizar com ele. 
Sobretudo, resulta bem nas narrac;öes. Gra<;as ao genero humilde 
do seu estilo, as narrac;öes expöem os factos com clareza e rigor 35

• 

35 0 estilo de Lisias volta a ser analisado mais adiante (II, X, pp. 68-69). 
Dion. Halic. faz ainda importantes observa<;öes criticas a Lisias em De 
rhetoribus antiquis. Lysias, 452-534 (Dionysii Halicarnassei qwe extant, edi
derunt H. Usener et L. Radermacher, Stutgardire in redibus B. G. Teubneri, 
MCMLXV, vol. V, opusc. I, pp. 8-53). Plutarco dedica a vida de Lisias uma 
monografia em Vitce decem oratorum (Plutarch's Moralia, X, translated by 
H. N. Fowler, Loeb Classical Library, Londres, 1969, pp. 360-369). Quintiliano 
parece resumir os pontos de vista de Dion. Halic. quando diz: «Lisias, mais 
velho que estes [Dem6stenes, E.squines e Hiperides], e subtil e elegante; 
nada de mais perfeilto do que ele se pode desejar, se a um orador for sufi
ciente o informar; nele nada e superfluo, nada e rebuscado, assemelhando-se 
a uma nascente pura mais do que a um rio caudaloso». (His retate Lysias 
maior, subtilis atque elegans et quo nihil, si oratori satis sit docere, qureras 
perfectius; nihil enim est inane, nihil arcessitum, puro tarnen fonti quam 
magno flumini propior) (!. 0., X, I, 78). Note-se, no enJtanto, que enquanto 
Dion. Halic. apresenta Lisias em primeiro lugar (mais ou menos de acordo 
com a ordern cronol6gica: Lisias, Is6crates, Licurgo, Dem6stenes, Esquines, 
Hiperides), Quintiliano coloca Dem6stenes (o princeps oratorum) a cabe<;a 
da lista, seguindo-se-lhe Esquines, Hiperides e, em quarto lugar, Lisias. 
Tanto Dion. Halic. como Quintiliano fogem a ordern do cänone alexandrino 
tal como foi reconstituido por Usener: Dem6stenes, Lisias, Hiperides, Is6cra
tes, E.squines, Licurgo, Iseu, Antifonte, And6cides, Dinarco. 
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0 discurso de Is6crates e elegante mas com gravidade, e mais 
panegiristico do que judicial. Cultiva o ornato com a ajuda da 
pormenoriza~äo e e pomposo para alem do que a eficacia e a 
utilidade exigiam. Näo e combativo, mas circunscreve a narra~äo 
dentro de periodos e tempera inteiramente a maJestade por meio 
de tlitotes, real~ando a simplicidade ... Dele deve imitar-se, sobre
tudo, a selec~äo e a densirlade do vocabulario e o poder demons
trativo de toda a concep~äo 3ti. 

0 discurso de Licurgo e em tudo amplificante, definido, digno, 
todo ele acusat6rio, autentico e franco. Näo e urbano nem agra
davel, mas sim voltado para o fundamental. Deste devem procurar 
atingir-se, sobretudo, as exagera~öes 37

• 

0 discurso de Dem6stenes e vigoroso na expressäo, comedido 
na descri~äo dos caracteres, adomado oom as formas de elocu~äo 

Vid. F. Ferckel, Lysias und Athen, Würzburg, 1937; E. Heitsch, «Recht 
und Taktik in der Rede des Lysias», Museum H elveticum, 18, 1961, p. 204. 

Edi<;:öes: K. Hude, Oxford, 1952; L. Gernet, M. Bizos, «Les Belles Lettres», 
Paris, 1955, 3.a ed.; W. R. M. Lamb, Loeb, Londres, 1930 (reimp. 1967). 

36 Dion. Halic. consagrou a Is6crates um tratado a parte: De rhetoribus 
antiquis. Isocrates, 534-585, Usener-Radermacher, vol. V, opusc. I, pp. 54-92 
(cf. nota 35). Veja-se tambem Plutarco, Vitre decem oratorum (Plutarch's 
Moralia, X, Loeb Classical Library, Londres, 1969, pp. 370-387). Quintiliano 
faz uma aprecia9äo semelhante a de Dion. Halic.: «<s6crates, num genero 
diferente de discurso, e aprimorado e elegante, e, mais adequado a palestra 
do que ao campo de batalha, procurou toda a especie de embelezamentos 
da arte de dizer, e com razäo, pois que se confrontou com audit6rios, näo 
com juizos. Na ,inven<;:äo e dotado de facilidade e zeloso da virtude; na com
posi9äo e täo diligente que a sua diligencia chega a ser repreensivel». (lsocra
tes in diuerso genere dicendi, nitidus et comptus et palrestrre quam pugnre 
magis accommodatus omnes dicendi ueneres sectatus est, nec immerito: audi
toriis enim se, non iudiciis compararat: in inuentione facilis, honesti studio
sus, in compositione adeo diligens ut cura eius reprehendatur) ('!. 0., X, I, 79). 

Vid. L. Radermacher, «lsocratis doctrina ex ipsis orationibus petita», 
in Artium scriptores, Sitzb. öst. Ak. Phil.-Hist., 1951; Eino Mikkola, lsokrates, 
Helsinki, 1954. 

Edi<;:öes: G. Mathieu, E. Bremond, «Les Belles Lettres», Paris, 1950-1956; 
G. B. Norlin, V. Hook, Loeb Classical Library, Londres, 1945-1956. 

37 Vid. F. Blass, Die attische Beredsamkeit, Leipzig, 1887-1898, 2.a ed.; 
0. Navarre, La rhetorique grecque avant Aristote, Paris, Hachette, 1900. 

Edi9öes: F. Durkbach, «Les Belles Lettres», Paris, 1956, 2.a ed.; J. 0. Burtt, 
Loeb Classical Library, Londres, 1954. 
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que escolhe, usando da ordena~äo no que importa, gracioso com 
gravidade e denso. E sobretudo por essas caracteristicas que os 
juizes säo influenciados 38

• 

0 discurso de Esquines e menos vigoroso que o de Dem6s
tenes, mas pomposo nas formas de elocu~äo que escolhe, tendendo 
ao mesmo tempo para a exagera~äo. Näo estando inteiramente 
dentro da tecnica, e conduzido pela faciJ.idade que lhe vem da 
pr6pria natureza. Muito vigoroso, grave, ampHficante, duro e, por 
isso mesmo, agradavel para quem o compudsa, mas violento quando 
analisado 39• 

38 Dion. Halic. volta a referir-se a Dem6stenes mais adiante (H, X 
e XI, p. 69) e ainda em De rhetoribus antiquis. Demosthenes, Usener-Rader
maaher, vol. V, opusc. I, pp. 127-252. Quintiliano considera Dem6stenes o pri
meiro dos oradores do seu cänone: «Segue-se o impressionante batalhäo dos 
oradores, visto que em Atenas uma unica epoca produziu dez, ao mesmo 
tempo. Deles o mais importante foi, de Ionge, Dem6stenes, que constituiu 
quase a lei da arte de dizer. Tamanho nele e o vigor, tudo e täo condensado 
e retesado por uma especie de nervos, de tal modo nada ha de superfluo, 
tal e a cadencia do seu discurso, que nada se encontra nele que falte ou 
que sobeje». (Sequitur oratorum ingens manus, ut cum decem simul Athenis 
retas una tulerit. Quorum Ionge princeps Demosthenes ac pa:me lex orandi 
fuit: tanta uis in eo, tarn densa omnia, ita quibusdam neruis intenta sunt, 
tarn nihil otiosum, is dicendi modus, ut nec quod desit in eo nec quod 
redundet inuenias) (1. 0., X, I, 76). Plutarco consagra a Dem6stenes um 
capi1tulo das Vitre decem oratorum (Plutarch's Moralia, X, t:ranslated by 
H. N. Fowler, Loeb Classical Library, Londres, 1%9, pp. 413-437). 

Vid. G. Ronnet, Etude sur le style de Demosthene dans les discours 
politiques, Paris, 1951. 

Edi9öes: S. H. Butcher, W. Rennie, OXJford, 1903-1931; M. Croiset, «Les 
Beiles Lettres», Paris, 1924-1925; J. H. Vmce, A.T. Murray, Loeb Classical 
Library, Londres, 1956. 

39 Sobre a vida e a critica literaria de :Esquines na Antiguidade, veja-se 
Dion. Halic., De rhetoribus antiquis (Usener-Radermacher, vol. V, opus. I, 
pp. 206, 247-248; 250, 254) e Plutarco, Vitre decem oratorum (Plutarch's Moralia, 
X, Loeb Classical Library, Londres, 1%9, pp. 389-395). De Esquines diz ainda 
Quintiliano, I. 0., X, I, 77: «Esquines e mais abundante, mais profuso e de 
aparencia tanto mais imponente quanto menos conciso. No entanto tem mais 
carne do que musculos». CPlenior Aeschines et magis fusus et grandiori 
similis, quo minus strictus est; carnis ltamen plus habet, minus lacertorum). 

Vid. Blass e Navarre, citados na nota 37. 
Edi9öes: F. Blass, Leipzig, 1908; C. D. Adamms, Loeb Classical Library, 1919; 

G. de Bude, V. Martin, «Les Beiles Lettres», Paris, 1927-1928. 
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Hiperides e subtil mas raramente amplificante. Ultrapassa a 
Lisias no ornato da elocu~äo e a todos na sagacidade da inven~äo. 
Atem-se em tudo a materia em juizo, fixa-se no essencial da ac~äo, 
conduz-se com muita ,int,eligencia e esta cheio de beleza. E, pare
cendo simples, näo se desvia do estilo veemente. Com este deve, 
sobretudo, rivalizar-se na beleza e na simetria da narra~äo, e ainda 
nos oaminhos que segue ate ehegar aos factos 40

• 

Sendo estes os oradores caracterizados e apresentados por 
mim, cada um deles, possuindo alguma qualidade, contribui para 
o enriquecimento dos leitores. Foi por isso que eu percorri as 
caracteristicas de todos os atras mencionados, para exemplificar 
uma forma de leitura cuidadosa, a partir da qual seja proporcio
nada a perfeic;äo, .existente em cada um desses escritores, aqueles 
que optaram näo por compulsar os antigos negligentemente nem 
por esperar inconscientemente um proveito que vem por acn:!scimo, 
mas sim conscientemente, e, sobretudo, aqueles que estäo dispostos 
a embelezar o discurso com os recursos provenientes de todos 
os autores. Esses mesmos recursos deleitam pela sua pr6pria natu
reza, mas, se forem caldeados com a ajuda da arte num unico 
molde de um s6 corpo orat6rio, o estilo torna-se melhor, grac;as 
a essa combinac;äo. 

vra 

Porque desejando um certo pintor representar a beleza suprema, 
mandou reunir as mulheres bonitas que havia na regiäo e, imi
tando de cada uma as partes mais belas, de uma os olhos, de 

40 Sobre Hiperides veja-se Dion. Halic., De rhetoribus antiquis. Hyperides 
(Usener-Radermacher, vol. V, opusc. I, p. 305) e Plutarco, Vitce decem oratorum 
(Plutarch's Moralia, X, Loeb Classical Library, Londres, 1969, pp. 437-445). 
Ern rela<;äo a Hiperides Quintiliano (/. 0., X, I, 77) diz apenas: «Suave, antes 
de 1tudo, e subtil e Hiperides, mais apropriado - para näo dizer mais util
as causas menores». (Dulcis in primis et acutus Hyperides, sed minoribus 
causis - ut non dixerim utilior- magis par). 

Vid. Blass e Navarre, citados na nota 37. 
Edi<;öes: F. G. Kenyon, Oxford, 1906; C. Jensen, Leipzig, 1917; G. Colin, 

«Les Beiles Lettres», Paris, 1934; J. 0. Burtt, Minor Attic Orators, vol. Jll, 
Loeb Classical Library, Londres, 1954. 
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outra o nariz, de outra as sobrancelhas e de cada uma um aspecto 
(pois näo era possivel que todas fossem boni tas em tudo), conse
giu realizar uma figura perfeita. Parece poder tira:r-se esta figura 
de Homero, pois ele, ao descrever Agamemnon, diz: 

Nos olhos e na cab~a e ele semelhante a Zeus que lan~a o raio, 
Na cintura a Ares, no peito a Posidon 41. 

Maximus Planudes, in collectaneis ab Aenea Piccolomini editis 
Rivista di filologia 11 157 c 47, diz que este passo foi provavel
mente extraido do pr6prio livro de Dionisio, como A. Brinkmann 
advertiu. cf. p. 52, § 2. 

VII 

Dionysius ep ad Pompeium c 3-6, H. Usener- L. Radermacher, 
Dionysii Halicarnasei qure exstant, vol. VI opusculorum, Stutgar
dire, in redibus G. G. Teubneri, MOMLXV, pp. 232-248. 

VIII 

Syrianus in Hermog de formis p 10,9 Rah (t VII 2 p 875,2 
ou Maximus Planudes ibid t V p 444, 12 Walzii cf More1lii bibl 
manuscr p 303). Para Dionisio de Halicarnasso, era preferivel que 
os que seguem um discurso poetico o dissessem e construissem 
com a combina<;äo de tropos, metaforas e ditirambos, a maneira 
do estilo do retor G6rgias. Com efeito, este foi o primeiro, como 
diz Dionisio de Halicarnasso no Jivro segundo Da imitafao, que 
transpös a elocu<;äo poetica e ditirämbica para os discursos de 
interven<;äo publica. 

Iohannes Siculus t VI p 102, 16 Walzii. 0 estilo figurado e a 
composi<;äo metaf6rica e ditirämbica e que faz,em o .discur.so poetico 
a maneir.a de G6rgias, que dizem ter sido o primeko a introduziT 
estes elementos nos di·scursos politioos 42

• 

41 Iliada, II, 447 ss. 
42 Cf. nota 35. 
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IX 

G6rgias transp6s o estilo poetico para os discursos de inter
venc;ao publica, por nao considerar o orador igual aos cidadäos 
privados. Lisias fez o contrario disso. Com efeito, procurou seguir 
uma expressao dara para todos e gasta pelo uso, por considerar 
que a linguagem comum e sem ornamentos era mais pr6pria para 
persuadir o cidadao privado. E, de facto, dificilm,ente alguem 
encontrara em Lisias o uso de um estilo tr6pico e metaf6rico. 
Usando, oontudo, as palavras mais comuns e näo tocando no ornato 
poetico, faz que os factos se mostrem na sua dignidade, abundän
cia e grandeza. 

Syrianus ibidem p 11, 19 Rab ( dai Maximus Planades Walzii 
t V p 446, 3). 0 mesmo diz ainda no Da imita<;äo que «G6rgias ... 
grandeza». 

X 

Julga ... se que ha um certo canicter nao poetico e näo artistico 
no estilo de Lisias, e muitos fil6logos serao de parecer que ele e 
composto descuidadamente e näo segundo as regras da tecnica, 
mas antes espontäneamente e um pouco ao acaso. Mas ele e ~mais 
bem ornamentado do que qualquer obra que esta de acordo com 
as regras, pois torna poetico o nao poetico, enla~a o que esta 
desligado e tem arte no pr6prio facto de nao parecer Ornamen
tar-se con1 arte. 

Syrianus ibidem p 12,4 Rab (e Maximus Planudes Walzii t V 
p 446, 13). E ainda ele pr6prio que, no mesmo livro, chama nao 
poetico aquilo que parece ser espontäneo. E se, de facto, quisesses 
mostrar o que ha de espontäneo, era muito melhor denomina-lo 
'näo poetico' do que 'a maneira poetica'. Com efeito, ac11escenta 
o seguinte a prop6sito de Lisias: «Julga-se ... com arte». 

Syrianus in Hermog de formis II 9 (p 361, 12 W) p 87, 16 Rab 
(e Maximus t V p 545, 11). Na verdade, Lisias em muitos passos, 
como diz Dionisio de Halicarnasso, usa de uma arte que nao pa1.1ece 
1nas e. A seu respeito proclama Dionisio claramente no Da imita<;äo 
o seguinte: «Torna poetico o näo poetico, enlac;a o que esta des-
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ligado e tem arte no pr6prio facto de näo parecer ornamentar·se 
com arte». 

Tzetzes in Hermog in Crameri anedoctis Oxon t IV p 127,20. 
Falo da que e arte sem parecer que e, 
tal como era a arte do orador Lisias. 
Com efeito, o que ha de artistico em Dem6stenes esta na conoep~äo, 
enquanto a arte de Dinarco se revela apenas na elocu~äo. 

XI 

[Dionysius] artis rhetor X 6 p 381 R. Segundo a teoria plat6-
nica da im:ita~äo, s6 Demöstenes foge a acusa~äo de näo ser habil 
na neoessaria sequencia l6gica. Corno e de que modo, somos ins
truidos no livro Da imita9ao. 

LIVRO TERCEIRO 

0 livro terceiro trata de como se deve imitar. 

DIONJS/0 

Näo chegou ate n6s qualquer fragmento, mas pertence aqui 
o epitome p 10, 11-20. Radermacher adverte que, nos exoertos de 
Longino, p 177,5 Bakii I 327,3 Sp, se le uma frase semelhante 
a esse passo: «Porque os melhores discursos, os que säo dignos 
de imita~äo, säo aqueles que näo tem as caracteristica.s de um s6 
mas de varios)}. 
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