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A voz contd.ria de Antîgone

lndagada certa vez pelo helenista Richard Jebb sobre como Sôfocles
teria inBuenciado sua obra, George Eliot respondeu: "No delineamento
das grandes emoçôes primitivas."' Os herôis de Sôfocles caracterizam-se pela situaçao de total isolamento em que se colocam. Revelam
aversao, desinteresse ou incapacidade na avaliaçao dos pontos-de-vista de seus interlocutores. Seus dialogos têm a funçao predpua de
acentuar o apego a valores sublimes. É o comportamento radical e
inBexîvel que faz deles personagens td.gicos e admirâveis. No verso
1027 da Antigone, Tirésias critica a imobilidade de Creon: cXKlVflT05
(akinetos) é a palavra grega empregada pelo vate ("imôvel", "inerte",
"fixo", "inativo"), que serâ retomada por Aristôfanes corn o mesmo
sentido na expressao cXKlVflTOI cppÉvss- (akinetoi .frénes, Rds, 899): "espîritos sem mobilidade". De fato, a tragédia que aniquila a famîlia de
Ver Caroline Jebb, Lift and Letters ofSir Richard Claverhouse ]ebb, Cambridge, I 907, p. r 56.
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Creon nâo decorre propriamente de sua decisâo inicial de impedir o
enterro de Polinices, mas do endurecimento de suas posiçôes, reveladoras de sua personalidade autoritaria. Se ele tivesse evocado as leis vigentes na polis, entre elas a figura jurîdica do ÈÇoptaJJÔs (eksorismôs,
"transporte além-fronteirà'), que impedia que "os traidores e os ladrôes
de templos no século 52 ateniense" fossem enterrados nos "limites da
cidade"\ Antîgone nâo seria provavelmente uma heroîna, mas uma
insubordinada às leis democraticas. Creon esta longe de ser, contudo,
um estadista, definindo-se antes como um general (v. 8: aTpo:Trwôs,
strategôs) insensîvel. Nâo se trata de um tipo pusilânime, mas de um
soberano medîocre e corriqueiro. Sua linguagem tende a generalizaçôes
banais e as metaforas que emprega normalmente têm nuances militares.
Limitaçâo intelectual e visâo distorcida do poder complementam seu
perfil grosseiro e obtuso. Faltam-lhe, ao mesmo tempo, grandeza e capacidade de calculo. E é em oposiçâo a esse personagem previsîvel que
Antigone ganha estatuto tragico. Desde o inîcio, a filha de Édipo revela
saber que o piano que colocara em pratica causara sua morte, e nem
a argumentaçâo razoavel e ponderada de Ismene consegue demovê-la
da decisâo de enterrar Polinices. Os herois sofoclianos definem-se pela
obsessâo corn que adotam valores ideais; nâo se apresentam como modelos de comportamento humano. Nâo por acaso, chama atençâo o
nûmero de suiddios nos dramas do autor: nas sete peças de Ésquilo que
chegaram até nos, nâo ha nenhum suiddio; nas dezoito de Eurîpides,
somente quatro; nas sete de Sofocles, seis: Ajax, Antîgone, Hemon, Eurîdice, Dejanira e Jocasta. É desnecessario um levantamento exaustivo
do vocabulario que define a condiçâo desses herois, para notarmos a relevância de J.lOV05 (mônos, "sozinho"): Antîgone é a ûnica (JJÔVTJV, mônen,
656) a enfrentar Creon e permanece isolada numa gruta (JJÔVTJ, mône,
821, cf 887, 919, 941; Èp~JJos, eremos, 773); Electra é a ûnica a se opôr
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à mâe (JJOVVTJ, mûne, 119); Ajax age e luta so (JJÔvos, mônos, 29, 47,
294, 1276, 1283); Filoctetes vive na ilha de Lemnos sozinho (JJÔvos,
monos 172, 183, 227, 286; Èp~JJos, eremos, 228, 265, 269, 1018).
A dificuldade de adaptaçâo a um mundo norteado por regras
cambiantes evidencia a fragilidade e a grandeza desses personagens.
No verso 677 do Ajax, 0 heroi observa: ~)JÊIS' oÈ iTWS' où yvwaÔ).lW8o: aw<j)povÊtv; (hemeîs dè pôs u gnosômestha sofroneîn?): "como nâo
pensaremos sensatamente?" Parece ceder ao comportamento menos
rîgido nesse dialogo que mantém corn a mulher Tecmessa, dando a
impressâo de concordar corn a decisâo de as armas de Aquiles serem
destinadas a Odisseu. Essa aparente mudança de atitude teria relaçâo
corn a concepçâo dclica do tempo, responsavel por apresentar dinamicamente as situaçôes, cujo carater negativo ou positivo dependeria
~das circunstâncias. É o que ele afirma em sua longa fala ( 646-692), de
que destaco o seguinte trecho (646-649):
arrav8'

0 [.laKpos

KàvapÎ8[.1T]T05 XPOV05

<jlÛEI T'cXOT]Àa Kat <jlavÉvTa KpÛITETa!
KOÙK EOT' cXEÀITTOV OÙOÈV, àÀÀ, àÀÎOKETa!

xw OEIV05 opK05 xa\ rrep!OKEÀÊ15 <jlpÉVE5.
hapanth' ho makrôs kanarithmetos chronos
phyei t'ddela kai phanénta krypetai
kuk ést' delpton udèn, all' halisketai
ko deinôs hôrkos khai periskeleîs phrénes.
0 tempo, em sua sucessao de numeros,
revela e encobre o que trazia à luz.
Inexiste o imprevisto. Nao escapa
a jura mais solene, a mente intrépida.

Sabemos que Ajax nâo incorpora essa perspectiva que caracteriza tao
bem. Assim que Tecmessa sai de cena, ele comete suiddio. A dinâ-
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mica do tempo humano é enigmâtica segundo S6focles e, se o homem
nao consegue trancendê-la, a consciência de sua instabilidade pode ao
menos auxiliâ-lo a superar as adversidades. Odisseu parece mais ajustado a esse quadro, quando observa a Palas Atena (125-126):
opc0 yô:p ~IJâs oÙoÈv OVTO:S' aÀÀo lTÀTJV
s'îowf..' oaomsp ÇwiJsv ~, Kov<PIJv aKtâv.

horo gàr hemâs udèn ontas dllo plèn
eidol' hosoiper zdômen é kûphen skidn.
Resuma nossa condiçâo humana:
voluvel sombra, espectros tao somente.

É a consciência da fragilidade o que singulariza o sensato, dirâ Atena
a seguir, ao chamar de ow<j)povcxs (sôfronas, "lûcidos") os homens dotados de clareza sobre .a imprevisibilidade ( I 3I - I 3 2):

W5

~lJÉpo: KÀÎVEl TE KcXVCÎyEt lTCÎÀtV

alTO:VTO: TcXV8pwlTEtO:.
hos heméra klinei te kandguei pdlin
hdpanta tanth6peia.
Um dia basra para pôr abaixo
e erguer de novo todo feito humano.

A incorporaçao desse limite nao nos livra ,dos dissabores, mas toma
menos ârdua sua aceitaçao. A precariedade da condiçao humana é
tema central de rodas as tragédias supérstites de S6focles, e ela é normalmente compreendida depois da reviravolta do destine. 0 revés é
intrînseco à natureza de quem vive imerso no tempo ilôgico. Toma-se
difîcil dimensionar o efeito dos acontecimentos cujo sentido depende
de um movimento sobre o qualnao se tem controle.

Por outro lado, se os personagens sofoclianos revelassem maior
maleabilidade, perderiam muito de seu heroîsmo. Nesse aspecto, Antîgone nao se distingue de Ajax. Nem a condiçao pré-nupcial faz corn
que reveja sua posiçao. 0 distanciamento confere-lhe aura sobre-humana. Obcecada por valores da tradiçao familiar, posiciona-se à
margem do prôprio cosmos. 0 deslimite implicado em sua açao dramâtica repercute no sentido ambîguo de oetvoTEpov (deinôteron) no
famoso coro batizado de "Ode ao homem" (vv. 332-383): o adjetivo
oetvos (deinôs), que qualifica "homem", significa, ao mesmo tempo,
"ternve
, l" e ((espantoso,, :
Somam-se os assombros (ostvâ, deind),
mas o homem ensombra o proprio assombro (8stvoTEpov, deinoteron).

A capacidade criativa do homem sô encontra limite na finitude existencial. E a consciência da limitaçao temporal deveria nortear suas
açôes. Duas formulaçôes se destacam nesse coro notâvel, por caracterizarem corn precisao a polarizaçao da poesia sofocliana. 0 autor escreve:
TTCXVTOTTOpos. arropos (pantôporos; dporos, 3Go)' e, a seguir, V~l TTOÀ l S" arroÀl s
(hypsipolis; dpolis, 370): os quatro adjetivos referem-se ao homem, que
é dotado "de toda sorte de recursos" ( rrcxvTorropos, pantôporos) e "sem
recurso (a rropos' dporos) em nada encamil1ha-se para 0 futuro"' excetuando a morte; se respeita a justiça divina, toma-se v~irroÀts (hypsipolis, literalmente: "elevado na cidade"); arroÀts (dpolis, "sem-cidade")
serâ aquele "que estâ para cometer o nao-belo, em decorrência de sua
ousadia (TOÀIJCXS, tôlmas)". 0 talento intelectual e o potencial de invençao parecem inesgotâveis e sô conhecem uma barreira intransponîvel: a morte. Esse parâmetro deve fazer parte de seu horizonte de
açao, circunscrevendo-lhe o comportamento no âmbito da pôlis. É a
relaçao corn os que experimentam a etemidade temporal (os deuses)
o que demarcarâ a posiçao do homem dentro ou fora da cidade. Seus
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mûltiplos recursos nao devem se confundir corn a ausência de limite,
pois esta é fruto da "temeridade" (To/q..to:s, t6lmas), fatal a qualquer
projeto civilizatôrio.
Creon imagina que seu poder é ilimitado e vê seu mundo desmoronar; Antigone sabe que seu poder é limitado, mas, apesar disso,
age como se fosse ilimitado. Esse é o fundamento do herôi trâgico.
Como Aquiles, desde o inîcio ela constata que sua vida serâ breve,
e seu ato, nobre. De certo modo, vive como se jâ estivesse morta,
pois nada do que poderia fazer sentido em sua vida lhe interessa
(Ismene, Hemon). É possîvel imaginar que ela tenha consciência de
que sua performance fracassarâ, isto é, de que Creon irâ desfazer o
que estâ prestes a concretizar: o sepultamento do irmao. E, no entanto, ela encobre o corpo dePolinices corn uma camada de pô. Ou
talvez, por sua prôpria experiência familiar, tenha clareza sobre os
desdobramentos da morte trâgica: uma sucessao de mortes até que o
equilîbrio seja reinstaurado. E este reequilîbrio de fato se dâ quando
Creon finalmente decide enterrar Polinices, diante da previsao de
Tirésias sobre o suiddio de outros membros de sua famîlia (Hemon
e Eurîdice). 0 fasdnio que Antigone desperta deve-se justamente ao
fato de sua morte ser um acontecimento a respeito do qual ela demonstra lucidez desde o diâlogo introdutôrio corn a irma. Seguindo
essa hipôtese de leitura, ela estaria sacrificando a prôpria vida em
favor de uma cerimônia fûnebre. Em outras tragédias de Sôfocles,
a morte é um desdobramento da açao dramâtica; na Antigone, é o
dado de onde parte a açao. Em lugar da expectativa sobre o curso dos
acontecimentos, fixamo-nos na intensidade da reaçao verbal. 0 isolamento absoluto em que a nobre tebana se posiciona desde o prôlogo
sô amplia o efeito ruinoso de sua atitude. A certeza de que nada vai
alterar o fim que se aproxima é responsâvel por sua magnitude. Nesse
sentido, interessa pouco a anâlise dos argumentas deste ou daquele
personagem, pois é a tensao interna da jovem que catalisa a admiraçao

do leitor. A radicalidade da posiçao solitâria e a capacidade de sustentar até o fim a condiçao devastadora aparecem indicadas no nome
AvTt-yov11: ''Antinata'', ''Antigerada''. Trata-se de uma palavra composta da preposiçao èivTt, "(anti) "de encontro a'', "contra'', e do
substantiva yov~, (go né), "açao de engendrar", e, no senti do passivo,
"descendente", "filho". Nascida à contracorrente, isolada no seio da
prôpria famîlia, Antigone morre sem deixar descendentes, exceto a
voz contrâria que con'tinua a ressoar. Foi talvez pensando na intensidade desse eco solitârio que George Eliot formulou sua frase ao
helenista inglês.

***
Depois de concluir a introduçao ·acima, ao rel er a peça por ocasiao de meu concurso de livre-docência, detive-me novamente nos
versos 8ro-8r6, que me parecem conter uma importante chave de
leitura da Antigone, conforme enuncio a seguir, esperando retornar ao
assunto em breve.
A questao diz respeito à caracterizaçao da manifestaçao sexual de
Antigone. É curioso que uma virgem, que lamenta morrer sem marido e sem filhos, revele total indiferença pelo noivo Hemon. Essa indiferença surpreende ainda mais se lembrarmos que Antîgone, desde o
inîcio da tragédia, mostra-se consciente da puniçao que decorrerâ do
enterro de Polinices (vv. 69-77). Ou seja, Antigone sabe que vai morrer e concentra toda sua energia no ato que acelera seu fim. Arrisco
formular a hipôtese de que é a impossibilidade de deslocar seu desejo
para fora do âmbito de uma famîlia marcada pelo incesto o que a leva
a ignorar o prôprio noivo. Incapaz de experimentar a relaçao conjugal e de configurar um novo cosmos, Antigone encontra na morte
do irmao o episôdio que lhe permite abreviar a prôpria agonia. Se
pensarmos desse ângulo, a tragédia nao se resumiria ao conflito entre
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costume privado e ordem publica, mas teria a ver corn a incapacidade
de transpor um âmbito viciado de relaçôes afetivas. Antîgone revela a
impossibilidade de vivenciar uma experiência fora dos elos obsessivos
que aprisionam os membros de seu ela incestuoso. Cito uma ou outra
passagem que me parecem sustentar essa leitura. Chama a atençao,
por exemplo, o verso 90, em que Ismene se surpreende corn o plano enfaticamente defendido pela irma: èq.tflxavwv èp~s: (amekhdnon
erâs) "amas 0 impossîvel" (o adjetivo Ü:Jl~xo:vos, amékhanos, tem varios sentidos, além de "impossîvel": "impraticavel", "aquilo contra o
que nada se pode", "inconcebîvel")! 0 exame do termo <PtÀto: (philia)
nos aponta para a mesma direçao. Embora <PtÀto: (philia) possa ter
sentido nao marcado, mais geral, indicando o elo de amizade e afetividade entre membros de um grupo, o emprego mais espedfico da
palavra, conotando sexualidade, é corrente em grego. Nesse sentido,
leia-se, por exemplo, o verso 73, em que Antîgone imagina a cena de
seu encontro corn o irmao no Hades:

aparentemente retôrica que pronuncia (v. 8 r 6): 'AxÉpovTt vuJl<Peuow
(Akhéronti nympheûso). Graças ao duplo senti do do dativo em grego,
de companhia e locativo, poderîamos entender a expressao diferentemente da maioria dos tradutores da peça, que optam pelo primeiro
sentido ("me casarei corn o Aqueronte"), e arriscar o segundo: "me
casarei no Aqueronte". Ciente, desde o inîcio, de que seu feito a levara
,
1:
d e seu "fi rn" um ato "b e1o" (v. 72:
a' morte, An t1gone
procura razer
Ko:ÀÜv 6o:vÊtv, kal6n thanein), mais ainda, um prodîgio heroico responsavel por seu renome eterno, nos moldes da idealizaçao homérica:
KÀÉos eÙKÀeÉonpov (kléos eukleésteron, v. 502: "glôria mais gloriosà').
Essa possibilidade de, no isolamento de seu ato exemplar, obter a gléria eterna, encobre outras dimensôes da motivaçao da filha de Édipo,
ligadas a seu histôrico de confusas funçôes familiares, em que os vîncu1os se sobrepôem e se misturam.
Talvez seja interessante citar o trecho em que a expressao 'AxÉpovTt
vuJl<Peuow (Akhéronti nympheûso) se insere, ou seja, os versos 8ro-8r6:

cpÎÀT] ~n'aÙToÛ KEÎoo~at, cpÎÀov ~ÉTa

àÀÀÔ. ~·

orray-

KoÎTas- "Atoas-

Çwaav ayst

phile met'autû keisomai, phi/ou méta

TàV 'AxÉpoVTOS'

querida com ele me deitarei, com o querido

syKÀT]pOV,OUT'Èrrt VU~-

àKTàV, ou8' Ù~EVaÎWV
cpsÎots- rrc.5 ~É Tts- Ü~vos-

Destaco, desde logo, o recurso do poliptoto, que acentua o elo afetivo
entre aheroîna e o irmao: <PtÀll (phile, "qùeridà') 1 <PtÀou JlÉTO: (philu méta, "corn o querido").KÊtJlO:I (keimai) significa jazer, "deitar-se
corn", e é usado também no contexto erôtico, desde Homero (p. ex.
Iliada 9, 5 56). Na Antigone, esse termo é empregado varias vezes, relacionado a situaçôes que sugerem erotismo e funeral, motivos frequentemente sobrepostos (cf. 73, 94, 484-485, 1223-1225).
Se a leitura que proponho for aceitavel, ao se encaminhar para o
tumulo nupcial, Antîgone exprime seu desejo camuflado na expressao

ü-

~VTJOEV, àÀÀ' 'AxÉpovTt vu~cpsûow.

alld m'ho pankoitas Haidas zdôsan dguei
tàn Akhérontos
aktàn, uth' hymenaion
énkleron, ut' epi nympheiois po métis hymnos hymnesen, aff' Aquéronti nympheuso.
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Winnington-Ingram analisa a passagem em seu estudo sobre Sôfocles3.
Depois de registrar que a tripla referência ao matrimônio (v~svo:lwv,
hymenaion, "das nûpcias"; Èrrl vv~<Pslots, epi numpheiois, "para as nûpcias", "à câmara nupcial"; vv~<Psûow, nympheuso, "desposarei") deve
ser lida como deliberada num escritor como Sôfocles, e indagar: "Antîgone também estava apaixonada?", o au tor relaciona a pergunta a
Hemon, antes de focalizar outro ponto de seu interesse. Mesmo em
relaçao à presença de rro:yKotTo:s (pankoitas), o helenista, embora reconheça que ao sentido de "repouso" previsîvel para o Hades, se acrescentaria a referência à câmara nupcial, repito, apesar dessa aproximaçao a
meu ver exata, nao avança na direçao que .me parece clara, preferindo
relacionar, de passagem, o episôdio a Hemon. Aliâs, cabe registrar que
pouco antes, no verso Sor, o coro jâ havia empregado o mesmo adjetivo rro:yKoÎTTJV, (pankoiten) referindo-se corn ele a 8aÀo:~ov (thdlamon,
"cômodo", "quarto nupcial"). Mark Griffith, em sua ediçao ,crîtica da
peça, propôe a seguinte traduçao: "a câmara em que tudo conduz à
morte" 4 • Ora, o emprego de rro:yKoÎTT]S (pankoites), seja como adjetivo
de 8aÀo:~os (thdlamos, v. Sor), seja como epîteto de Hades (v. Sro),
nao me parece indicar a "dormência eternà' do Hades, como os dois
helenistas propôem. Tio:yKotTT]S (Pankoites, repare-se no corte do verso
S ro, que coloca em relevo a composiçao vocabular: rro:y-KOÎTo:s, pankoitas) nao significa aqui "pandormêncià~, traduçao que, de resto, se
afasta demasiadamente do sentido primeiro de KOtTT]S (koites), adjetivo de KOtTT] (koite): "leito", mais especificamente, "leito nupcial" (ver,
por exemplo, em Ésquilo: Suplicantes So6;iem Sôfocles: As Traquinias
922; em Eurîpides: Hipôlito r54, Medeia 436, Alceste 925). Assim,
no trecho em questao, nao entendo rro:yKOÎTTJS (pankoites), referente

3
4

Sophocles-An i11terpretation, Cambridge UP, 1980, reimpressao 1994, p. 94-6.
Sophocles- Antigone, Cambridge UP, r 999, p. 266.

2I

ao Hades, como "aquele que adormece tudo", mas onde "todo tipo
de coito ocorre", sobretudo o que Antîgone, em algum piano de sua
mente, numa linguagem contida e opaca pela autocensura, imagina
corn o prôprio irmao. Numa traduçao explicativa dos versos Sro-r6,
poderiamos ler:
Mas o Hades, pan-acasalador, conduz-me viva à margem
do Aqueronte, nao aquinhoada pelas nupcias; nenhum
hino ressoou no casamento; me casarei no Aqueronte.
ou:
Hades, leito pan-nupcial,
conduz-me viva
às ffmbrias do Aqueronte,
sem nupcias,
sem hino:
noiva no Aqueronte.

Antigone

ANTÎGONE

ANTÎGONE:

Homossanguinea irma, querida Ismene,
serâ que Zeus nos poupa, enquanto formas
vivas, de algum dos males que abateram
Édipo? 0 rol do horror estâ completa:
dor, despudor e desonor, que dissabor nos falta? 0 general promulga
um decreta à cidade toda. Sabes
algo de seu teor ou desconheces
os males que inimigos têm causado
ro

a quem ambas amamos? Nada ouviste?
ISMENE:

Desde que nos privamos ambas de ambos
os irmaos num sô dia, pela açao
de maas redprocas, nada escutei
de alegre ou triste. Apôs argivos irem
r5

noite adentro, nenhuma novidade
aliviou meu sofrimento antigo
ou agravou-me a agrura que carpia.

26
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ANTIGONE:

ISMENE:

Era o que eu pressentia e foi por isso

Se o caso é esse, como eu poderia

que preferi falar contigo fora.

20
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atar ou desatar o n6, Antigone?

ISMENE:

ANTIGONE:

Ha um tom crepuscular em tuas palavras.

Compartilhando um plano corn tua irma!

ANTIGONE:

ISMENE:

Pudera! 0 rei nao ordenou o enterro

0 que planejas colocar em pratica?

de um s6 de nossos dois irmaos? Etéocles

25

faz jus ao que prescreve o rito, e as honras

ANTIGONE:

do p6s-morte recebe na clausura

Auxilia esta mao a erguer o morto!

subtérrea. Ja o pobre Polinices
nao sera sepultado (esse é 0 boato)'

ISMENE:

nao sera lamentado, mas, sem tumba,

Nao existe um decreto impeditivo?

sem lagrima, os abutres abocanham
o tesouro duldssimo ao estômago!
30

Contrario a ti e a mim, sim!, contra mim,
o generoso rei detalhara

ANTIGONE:

45

É meu e teu irmao, mesmo que o negues.
Ninguém dira que um dia o desdenhei.

em carne e osso o que promU:lga aos cadmos

35

que o ignorem. A puniçao cotnprova

ISMENE:

o quanto o caso é grave, pois o povo

Mas Creon nao se opôe? Ensandeceste?

arroja no revel pedras mortiferas
em plena urbe. Logo teras chance

ANTIGONE:

de revelar se, saindo aos genitores,

Quem pensa que é para tirar-me os meus?

és nobre, ou ma, gerada por notaveis!

28

ANTIGONE

dele o rito. Mais vale o tempo no înfero

ISMENE:

Recorda camo nosso pai morreu
50

75

do que na companhia de quem vive:

malvisto e malquerido (autodescobre

o eterno circunscreve o meu repouso.

o autodelito ecornas prôprias maas

Desestima o que os deuses sobrestimam!

automutila as ôrbitas dos olhos)

55

e camo a esposa-mae (palavra ambîgua)

ISMENE:

trunca a vida na corda retorcida,

Nao é que eu desestime, mas careço

e camo nossos dois irmaos, em tércio,

de estofo para contrapor-me ao povo.

autoassassinam-se num mesmo dia,
cumprindo moira igual por fratriddio
de duas maas redprocas. Sera

ANTÎGONE:

8o

terrîvel nosso fim, ambas sozinhas,
6o

Faz disso teu escudo, que eu erijo
um sepulcro ao irmao que tanta admira!

se, ao arrepio da lei, desafiarmos
a determinaçao e o poderio

ISMENE:

tirânico. Nao fornas feitas, nôs

0 teu futuro, parva, me apavora!

mulheres, para combater os homens.
65

Sob a égide dos fortes, nossa agrura

ANTÎGONE:

se agravara. Quem manda me constrange.

Nao te aflijas! Apruma o teu destina!

Perdao, subtérreos, se me verga ao chefe!
Épura insensatez transpor limites.

ISMENE:

Nao comentes teu plana corn ninguém,
ANTÎGONE:

85

que eu mesma manterei tuda em sigilo.

Nada te impinjo, mas rejeito o auxîlio
70

que por ventura me pretendas dar.

ANTÎGONE:

Age coma quiseres, que eu me empenho

Ao contrario! Abomina se calares

no enterra! Serei grata se marrer

o bico, se nao falas tuda a todos!

amando quem me amou, concluindo ao lado

ANTIGONE

I

Tua ânima se inflama corn o frio!

(Antigone e Ismene saem. Entra na orquestra o coro
dos velhos te banos)

ANTÎGONE:

CORO:

ISMENE:

É a forma de agradar a quem mais arno.

IOO

Fulgor de Hélio-Sol,
sobre os sete pôrticos de Tebas

90

ISMENE:

estâ para existir

Fosse possivel! Sonhas corn o ilôgico!

fanal de igual beleza aceso!
Brilhas, enfim, olho do dia

ANTÎGONE:

ouro,

Sô paro quando me faltarem forças.

sobre
105

côrregos dirceos

ISMENE:

pairas!

É um erro andar à caça do inviâvel.

Avesso ao guerreiro de escudo branco,
egresso de Atgos,

95

ANTÎGONE:

fustigas a brida agilima: ei-lo, afoito, pleniarmado,

Se insistes nesse assunto, ao meu desdém

batendo em retirada!

acresces o desdém deum morto justo.

Polinices liderou-o contra nôs,

Problema meu sofrer as puniçôes,

IIO

quando a sandice extrapolou a altercaçâo do palavrôrio:

corn meu projeto louco. 0 que eu suporte

feito âguia estridula no revoo,

nâo hâ de me tornar a morte ignôbil.

o brancor de asas niveas eclipsou
nossa regiâo
corn seu multiarsenal

ISMENE:
IOO

Se é assim que vês o quadro, vai em frente!

II5

e elmos de crineira eqüina.

Mas, saiba, insana, que os amigos te amam!
Abrindo as fauces às sete portas,
sobrevém às moradas,

32

ANTIGONE

a Zeus, doador de vitôria,

num drculo de lanças rubras,
120

mas regrediu antes de sorver uma gotîcula que fosse

145

salvo a dupla estîgia,

de nosso sangue

irmaos de pai e mae:

e a resina abrasiva de Hefesto coroar

enristam mûtuas lanças imperiais,

as torres.

auferem a moira comum de tânatos.

Ares estronda,
delonga-se no seu lombo,

Mas Nike advém, megassonora,

ârdua prova ao dragao adversârio.

em prol de Tebas, multicoches.
150

125

Urge esquecer rusgas recentes

Zeus detesta

e povoar os templos dos numes, sem exclusao,

a empâfia do multifalastrao,

corn danças notîvagas,

e ao vê-los pluriafluindo à vanguarda,

sob a tutela de Baco,

ufanos do estampido ouro,

tremor em Tebas!

brande o fulgor do raio,
130

justo quando, merlos acima,

Avisto nas cercanias o recém-rei,

era audîvel o alarido da quase supremacia.

Creon Meneceu;

E o empunha-archote tomba, tantâlico,

o novo quadro, deuses o definem.

troa no contrabaque:

Que piano o conturba,

no împeto manîaco do frenesi dionîsio,
bufa rajadas de um vendaval hostil.
135

155

160

para convocar a velha guarda?
Um chamamento comum arregimentou a todos.

No encalço dos demais,
o mega Ares, nosso mao direita,

(Entra Creon)

empenhava-se no tirodnio.
CREON:
140

Sete lîderes frente a sete pôrticos,

Numes aprumam a urbe, apôs assîduos

sîmiles contra sîmiles,

sismos addulos. Mandei que o nûncio

depositam o bronze das panôplias

vos conduzisse aqui, longe da massa,

34
!65

ANTIGONE

dente do quanto fostes leais a Laio.

Fiel a tal prindpio, decidi

Durante o tempo em que reinou em Tebas,

sobre os dois mortos o que segue: Etéocles,

Édipo mereceu apreço idêntico,

tombado no combate em prol da urbe,

sentimento mantido por sua proie,

honrado como hao de ser herôis

levou seus filhos homens num sô dia,

de seu calibre, enquanto Polinices,

agressor e agredido, que maos duplas

o irmao, um pûstula que torna ao lar

maculam. Couhe a mim o trono e o cetro,

desejoso de atear o fogaréu
200

e de ferir a ferro a terra ancestre

A psique, o pensamento, o discrîmen

e os numes tutelares, desejoso

de alguém sô se conhecem quando, no apice

ademais de sorver o sangue irmao

do poder, dita norma. 0 timoneiro

e encabeçar tebanos subjugados,

da cidadela corn ouvidos moucos

nao obtera exéquias. Proibido

para o que mais convém, o timorato
r8o

lança de vulto, jaz oculto em tûmulo,

quando morreu. Agora, a moira dupla

por nossa relaçao de parentesco.
I75

!95

205

chorar por ele! A céu aberto, informe,

que mete um lacre à boca, nao é de hoje

aves e caes degustam sua carne.

que o considero um rato, nao é de hoje

Os sôrdidos jamais receberao

que eu repilo esse tîtere de biltres.

de mim as regalias de um honesto.

Idem quem antepôe o amigo à patria:

Quem nurre pela urbe amor, merece

nao vale nada! Zeus é testemunha,

2!0

o meu louvor na vida e no pôs-morte.

em sua visao sempitotal: nao calo

190

se presencio o avanço de Ate, a Ruina,

CORO:

contra a cidade, no lugar de Soter,

Tens a prerrogativa, Meneceu,

a Salvaçao. Minha amizade nunca

de agir ao bel-prazer corn quem é prô

ha de ter quem renega a prôpria terra,

ou contra a pôlis, pois dominas todo

sabedor como sou de que os amigos

dispositivo sobre morto ou vivo.

se formam navegando em urbe reta.
É sô nesse alicerce que arboresce.

ANTÎGONE

CREON:
215

225

Tomai-vos paladinos do que falo.

37

aos borbotôes, travavam-me. Girava
em drculo, retrocedia; dava
ouvido ao que me aconselhava o fntimo:

CORO:

"És tolo? Moito corres para o açoite?

Essa missao condiz corn gente jovem.

Paraste, bronco? E se outro antecipar-se
230

corn a noticia? Vês o teu problema?"
Ensimesmado, retardava os passos,

CREON:

Olheiros tomam conta do cadâver.

e a rota breve à frente delongava-se.

Vcenceu-me a voz d e que escutava: "V:.,,
a1. ,
e se dizer é de somenos, digo-o,

CORO:

Devemos nos curvar a outra exigência?

235

agarrando-me à esperança: a moira
sô me destine o que me for cabfvel!

CREON:

Ficai distantes de quem nao se fia!

CREON:

Por qual motiva vens pisando em ovos?
CORO:
220

Ninguém é louco de buscar a morte.

GUARDA:

Começo pelo que me diz respeito:
nao vi nem sei quem foi que fez. Injusto

CREON:

Seria sua mercê, mas muitas vezes

240

serâs, se me imputares corretivo.

o lucro ilude o homem e o arrufna.
CREON:

(Entra o guarda)

Envolves em cortina de fumaça
o que vês claro? Jâ ouço a novidade ...

GUARDA:

Nao vou dizer que a pressa fez-me arfar,

GUARDA:

alçando pés ligeiros. Pensamentos,

Hesitamos, se o assunta é espinhoso.

ANTIGONE

38

houve quem nao se dispusesse a pôr

CREON:

Pois desembucha logo e vai embora!

265

a mao no ferro em brasa, pisotear
o fogaréu, jurar pelo divino

245

GUARDA:

nao ser autor ou coautor daquilo.

Seja o que deus quiser: alguém hâ pouco

A sondagem fracassa e a intervençao

sepultou o defunto e escapuliu.

de alguém nos desarmou, apavorados,

Cumpriu o rito, pôs o p6 no corpo.

270

cabisbaixos, sem condiçao de desdizê-lo, certos de que bem nenhum

CREON:

viria dali. Melhor seria contar-te

Serâ que entendo bem? Quem ousaria?

o acontecido, sem nada ocultar.
Fui escolhido por sorteio; eu,

GUARDA:

250

275

sujeito à desventura, chego aqui

Nao sei. Enxada nao deixara rastros,

a contragosto frente a quem nao gosta

nem pâ, monturo. A terra dura e esturra

de mim: mincio do mal sempre é malquisto.

nao fora roteada por carril.

255

0 autor foi bem sutil. Quando o vigia

CORO:

da alvorada nos indicou a cena,

Direi tudo o que penso: os deuses nao

houve uma sucessao de ahs! e ohs!

estariam por trâs do evento grave?

Nao estava enterrado, mas debaixo
(co mo para evitar o sacrilégio)
de camada de p6. Fera ou cao nao

260

CREON:

280

Poupa-me de elucubraçôes esdrûxulas,

deixara marca de que o destroçara.

se nao queres passar por néscio, além

Tratamo-nos corn aspereza, guarda

de esclerosado! É insano achar que um deus

inculpa guarda e quase o bate boca

vâ se ocupar de um traste. Homens ocultam

vira briga impossîvel de apartar.

e honram quai fora benfeitor alguém

Ninguém se dedurava, mas tirava
o corpo fora, alheio a tudo. Nao

285

que lança chama em templos, incendeia
colunas e oferendas, rompe-urbe,

antinormas! Nomeia um nume - um unico! -

que se aniquilam corn o ganho sujo

que enalteceu o soez uma sô vez!

do que corn ele se beneficiam.

Silêncio ... Entrementes descontentes
criticam-me entredentes, meneando
seus vultos na penumbra, impedindo

GUARDA:
315

Posso falar ou devo me ausentar?

que eu lhes encilhe a cerviz, servis.

295

É claro como a luz do dia que ousaram
corromper corn propina um desonrado!
Como a circulaçao da moeda foi

Sera que nao percebes como estorvas?

nefasta! Ela devasta a cidadela,

GUARDA:

arranca a gente da morada, instrui

0 mal-estar provém do ouvido ou psique?

CREON:

e incita as indoles mais insuspeitas
300

a todo tipo de empreitada sôrdida!

CREON:

Amplia o espectro da antiaçao e ensina

Queres diagnosticar o meu fastîdio?

a impiedade em toda açao. Mas cedo
ou tarde hao de pagar por isso quanros

GUARDA:

se envolvam nos delitos. Se existir

0 réu te agride a alma; eu, o ouvido.

um Zeus a quem devoto minhas preces,
sabe, pois que ora firmo um juramento:
se nao for descoberta a identidade
de quem
3!0

0

CREON:
}20

Oh, céus! Um palrador fala comigo!

sepultou, se 0 nao tiver

aqui, sera insuficiente o Hades:

GUARDA:

exibireis a hybris- insolência! -

Pode até ser, mas nao um delituoso.

à forca. Sabereis onde buscar
dinheiro no futuro e o quanto custa
ser venal, pois ha muito mais pessoas

CREON:

Negocias tua alma por dinheiro.

42

ANTÎGONE

consome, corn manobras

GUARDA:

Tristeza ...

340

do arado que a raça eqüina arrasta,
a Terra,

quem julga pela vista e o falso avista.

imorredoura, infatigâvel,
hipercelestial.

CREON:

Mas vejam sô como embaralha as letras!
325

Arresta às aves, laivos leves,

Dirâs, se o crime nâo for resolvido:
a pena é a paga a quem sô apraz a prata.

345

ao tropel de feras infrenes,
à prole marinha

330

GUARDA:

enreda na trama que entreteceu,

Envidarei esforços! Preso ou nâo,

o homem hiperlucido.

pois quem decide é a Sorte, a prôpria TJkhe,

Nâo carece de mecanismos para dominar,

o cerro é que nâo mais revês meu rosto.

a céu aberto,

Jamais imaginei sair corn vida:

na grimpa,

serei, ô deuses, grato para sempre!

a fera arisca;
350

(Sai o gua rda)
CORO:

335

subjuga o corcel de crina hirta
e o touro torvo nos pîncaros.

355

Aprende a linguagem,

Somam-se os assombros,

o que é pensar: um sopro;

mas o homem ensombra o prôprio assombro.
A rajada sul o açula

o afa das leis que civilizam,
a fuga ao gelo que fustiga

e ele singra o oceano cinza,

quando tempestua.

sub
adentra ondas amplirrumorejantes.
Ano a ano,

360

Nem a aporia do porvir poria em apuro
o sem-apuro em sua busca.
Apenas do Hades

44

ANTÎGONE

ignora como evadir,

GUARDA:

apesar da descoberta paliativa

Quem fez

às moléstias mais renitentes.
365

385

0

que nao deveria fazer

foi ela, presa no sepulcre! E o rei?

Seu domînio dos meandres da arte

CORO:

transcende o esperâvel;

Ei-lo que sai do paço em born momento.

ora ao vil,
ora ao sutil

(Entra Creon)

se encaminha.

370

375

Paladino das leis locais

CREON:

e da justiça que jura aos numes,

Por que minha chegada é propîcia?

encabeça a polis; um sem-polis,
se, truculente,

GUARDA:

comete o nao-belo.

Quem jura que o impossîvel inexiste?

Longe da lareira do meu lar,

Pensar lança por terra a ideia fixa.

nao divida comigo um ûnico pensamento!

390

Prometi a mim mesmo nunca mais
voltar, depois de ouvir o turbilhao

(Entra o guarda, conduzindo Antigone)

ameaçador; mas como o imprevisîvel
é o sumo do prazer, eu vim, dente

Desconcerta-me o prodîgio demonîaco!
Como, se a reconheço,

380

do meu perjûrio. Tens à frente a moça
395

flagrada ao sepultar o irmao. Nao foi

nego quem é amoça: Antîgone!

necessârio o sorteio desta vez,

Desventurada filha deum sem ventura,

pois fui beneficiado pelo acaso.

Édipo!

Coloco-a em tuas maos, para tratâ-la

Serâ possîvel? Transgrediste régias

como bem queiras no interrogatorio,

leis? Surpreendem-te num surto
de loucura?

400

que eu nada tenho a ver corn esse imbroglio.

46

ANTÎGONE

47

CREON:

canicula! Foi quando um furacao

Como ocorreu a detençao? E onde?

redemoinha o pô- furor urânico! -,
invade o plano, trunca o tronco de ârvores

GUARDA:

420

Ela enterrava o irmao e isso é tudo.

na selva da esplanada. 0 mega éter
enubla! Era uma praga dos divinos
que nos forçava a contrair as pâlpebras.

CREON:

0 tempo passa e a tempestade cede,

Tens certeza do que me estâs dizendo?

momento em que desponta a moça. Estrila
425

405

mais que ave ao ver no seu retorno o ninho

GUARDA:

vazio de cria. Assim reagia Antîgone,

A vi corn estes olhos sepultando

prostrada frente ao corpo nu. Chorava,

o corpo que vetavas. Nao fui claro?

lamentava, imprecava contra quem
pudera ser o autor daquele acinte.

CREON:

430

Quero detalhes do flagrante: o como!

Soergue o pô mais ârido, derrama
triplice libaçao sobre o cadâver
da ânfora de bronze bem lavrado.

GUARDA:

Quando nos demos conta, avançamos

Pois me reporto aos fatos: ainda sob

sobre um ser totalmente indiferente.

o impacto das ameaças, removemos
410

Querîamos saber o que fizera

o pô que recobria o morto, e o corpo

e o que fazia. Firme, nada nega.

umedecido desnudamos. Sobre

Prazer e dor, meu sentimento é ambîguo,

o outeiro nos aboletamos, conFra

pois se hâ prazer em nao sofrer um mal,

o vento que dissipa o odor de nâusea.

é atroz penalizar um ente caro.

Se o sentinela amolecia o corpo,

Mas tudo menos esperar de mim

era tratado rudemente. 0 tempo
415

435

a~sim

seguia, até que o disco de Hélios

solar brilhou no céu, a pino, tôrrida

440

salvar, em vez da minha, a pele de outro.

48

ANTÎGONE

para negar preceitos divos, âgrafos,

CREON:

Tu, que inclinas a testa aonde pisas,

455

perenes, que nao sao de agora ou de ontem,
pois sempivivem. Quem nos assegura

confessas tê-lo feito ou negas tudo?

sua origem? Nao pretendo submeter-me
ANTÎGONE:

ao tribunal divino por temor

Nao nego nada do que eu mesma fiz.

à petulância de um mortal. Sabia
460

445

que morreria, mesmo sem o anûncio;

CREON:

o inverso me surpreenderia. 0 fim

Podes ir aonde bem entendas: o 6bice

precoce é um beneficio a alguém que sobre-

da acusaçao nao mais recai em ti.

vive num ambiente sem escrûpulos.
lmpossfvel nao ver na morte um ganho.

( 0 guarda sai)

465

Quase indolor é a moira derradeira,
se comparada à dor de relegar

Exijo que esclareças sem rodeios

ao relento o cadâver de um irmao.

se estavas informada do meu veto.

Nao sofro dessa dor. Se alguém julgar
insano o modo como agi, bem mais

ANTÎGONE:

470

insano que esta insana é quem me diz.

Como desconhecê-lo, se era pûblico?
CORO:

450

CREON:

Saiu ao pai: do çru nasce a cruel,

Tens o desplante de pisar em normas?

indiferente à sina mais sombria.

ANTÎGONE:

CREON:

Quem foi o arauto delas? Zeus? Foi Dike,

Nao sabes que o cabeça dura tomba

circunvizinha das deidades inferas?

precocemente e o aço temperado

Nao ditam norma assim, nem penso haver
em teu decreto força suficiente

475

na chama, hiper-rijo, é o que primeiro
descasca e se estilhaça? Basta a brida

50

curta para domar corcéis ariscos.

ANTÎGONE:

Nao se permite ao servo que alce o voo

E retardas por quê? Desdenho e sempre

do pensamento. Ao pisotear as leis,
480

500

desdenharei o som que provier

jâ exibira empâfia antes. Deu-se

de tua boca, como negarâs

por satisfeita? Deu de ombras, riu

o que eu clisser. Mas quem alcançaria

do que fizera altiva! Quem seria

gloria maior que a minha, ao sepultar

0

homem, nao refreasse 0 seu poder,

Antîgone ou eu? Naome interessa
485

5I

ANTÎGONE

meu irmao Polinices? Se o temor
505

nao lhes raubasse a voz, concordariam

lhufas se é filha de uma irma, se mais

comigo. Agir, falar o que bem queira

do que os demais fiéis a Zeus larârio

sao vantagens de que

0

tirano goza.

é minha consanguînea, pois nem ela,

490

nem sua irma, corn quem se irmanou

CREON:

ao planejar o enterra, a quem também

Nenhum outra tebano vê desse ângulo.

inculpo, hao de escapar - nenhuma delas! da moira amarga. A vi num ziguezague

ANTÎGONE:

nirbido no solar. A quero aqui!

Veem sim, mas o pavor lhes trava a lîngua.

0 coraçao de quem tramou à sombra
um plano vil se acusa antes de agir.
495

Me dâ engulhos quem tem a pachorra

CREON:

510

Nao te avexa pensar avessa aos outros?

de se orgulhar do crime, surpreendido!
ANTÎGONE:
ANTÎGONE:

Naome envergonha honrar um consanguîneo.

0 que mais queres se me tens e matas?
CREON:
CREON:

Mais nada! Tenho tudo, tendo isso!

Nao era irmao o morto antagonista?

ANTÎGONE

ANTIGONE:

CREON:

Irmâo de um mesmo pai e mesma mâe.

Nem morto, um inimigo vira amigo.

CREON:

ANTIGONE:

Louvas alguém que o outro irmâo odiava?

Fui feita para o amor, nâo para intriga.

ANTIGONE:

CREON:

Quem foi que disse? 0 corpo de um defunto?

Queres amar? Pois ames nos baixios!
Mulher nâo mandarâ comigo vivo!

CREON:

Exato! Se honras igualmente um fmpio!

CORO:

Ismene vern do paço e verte lâgrimas
ANTIGONE:

filofraternas. Uma nuvem sob

Mas o morto era fâmulo ou meu mano?

os cîlios rouba o viço de seu vulto,
530

umedecendo-lhe o semblante lindo.

CREON:

Arrasa-urbe, contra um paladino.

(Entra lsmene)

ANTIGONE:

CREON:

Também merecedor dos ritos do Hades.

Ei!, psiu!, falo contigo mesma, vîbora
que me sugava o sangue na surdina.

520

CREON:

E o tolo aqui nâo via que nutria

Ao vil nâo cabe o lote do homem Întegro.

a dupla usurpa-trono! Vai! Confirma:
535

ANTIGONE:

E isso tem algum valor nos înferos?

a ajudaste ou dirâs "nâo é comigo"?

ANTIGONE

ISMENE:

ANTIGONE:

Se ela consente que eu assuma a co-

Pois vai buscar Creon: nao és seu tîtere?

autoria do que foi feito, inculpa-me.
ISMENE:
ANTIGONE:

550

Mortificar-me nao melhora as coisas.

Repilo! Dike nao permite! Faste
avessa, e eu recusei o teu auxîlio.

ANTIGONE:

É amargo rir de ti, se é que eu rio.
ISMENE:

540

Mas, venda camo sofres, nao reluto

ISMENE:

em navegar contigo na amargura.

Serâ que ainda posso ter valia?

ANTIGONE:

ANTIGONE:

0 Hades sabe quem fez, e os soto-h6spedes;

Livra tua cara! Nao te invejo a fuga.

desamo quem s6 ama a parolagem.
ISMENE:

Me sonegas tua moira? Dilacera-me!

ISMENE:

Naome prives da gloria de marrer
545

contigo, honrando, irma, quem faleceu.

ANTIGONE:

555

Escolheste viver, eu quis marrer.

ANTIGONE:

Nao morrerâs comigo. Nao é teu

ISMENE:

o que sequer tocaste. Morro e basta!

Nao foi por falta de me ouvir conselhos.

ISMENE:

ANTIGONE:

A vida se esvazia, se me faltas.

Hâ quem aprove uma ou outra via.

ANTÎGONE

ISMENE:

CREON:

Mas a n6s duas responsabilizam.

Hâ campos virgens, promos ao plantio.

ANTIGONE:

ISMENE:

Coragem! Vives; nâo é de hoje que a ânima
56o

570

É rara a conjunçâo que une um par.

se me morreu, ao devotar-me aos mortos.
CREON:

Um filho meu nâo se une à fêmea s6rdida.

CREON:

Direi que a insensatez de uma é recente,
enquanto a outra é louca de nascença.

ISMENE:

Hemon amigo, tens um pai soez!
ISMENE:

Quando o mal sobrevém, born senso é um traço

CREON:

que se esvai, mesmo quando vern do berço.

Me cansa a lengalenga nupcial.

CREON:

ISMENE:

É o que comprovas, s6cia de uma pûstula.

Privas teu filho de uma dama ilustre?

ISMENE:

CREON:

Que vida eu hei de ter em sua ausência?

575

Eu? Nâo! 0 Hades rompeu o esponsalîcio.

CREON:

ISMENE:

Evita mencionar quem nâo existe.

Parece inevitâvel sua morte.

ISMENE:

CREON:

Assassinas a noiva de teu filho?

Um feito. Chega de matar o tempo!
Quero que alguém as leve para dentro.

ANTÎGONE

De olho nelas! Serao tao sô mulheres,

e a tolhe de ser livre.

nao seres livres. Mesmo o valentao

A luz difusa

tenta escapar ao vislumbrar o epîlogo.

6oo

sobre a raiz derradeira do paço de Édipo,
a poeira purpura das deidades inferas

(Antigone e Ismene siio conduzidas para dentro)

a sega,
e a linguagem oca de sentido,
e a Erfnia do raciodnio.

CORO:

Eudêmone

590

é quem na vida nao sorveu o travo amargo!

Zeus,

Se o nume açula a casa corn o sismo,

a soberba humana

dissemina ruîna

alguma vez

no bojo da famîlia,

aviltou teu poderio?

sîmile à onda que,

Nem Hipnos, pandormência,

ao ressopro de contrassopros trâcios,

nem os meses infatigâveis dos deuses

cruza o érebo sub

o usurpam.

salino,

Dinasta de um tempo sem velhice,

revolve o fusco areal

deténs

nos baixios,

no Olimpo.

e a orla, ao desvento, antiaçoite,
brame, num lamento.

610

0

rutila que lucila

Agora,
antes,
no fururo

595

Antigas adversidades dos falecidos

é lei:

labdâcidas recaem

plenitude

sobre adversidades.

nao hâ

Geraçao nao poupa geraçao,

que se insinue na vida peredvel,

e um deus talha

sem dose de revés.

6o
615

61

Para muitos,

foram e sempre hao de ser meu norte!

a esperança multîvaga

Nenhum casôrio vale a sapiência

é dadiva,

da orientaçao que tens me propiciado.

para muitos, trapaça de eros voluvel.
620

625

Insinua-se em quem nada sabe,

CREON:

até que avance o pé no fervor da Rama.
Sabio

A decisao do pai deve ocupar
640

o autor do famoso adagio:

Nao por outro motivo o homem sonha

"o mal tem ares de bem

manter em casa a proie receptiva,

àquele cuja mente o deus conduz à ruîna."

pronta para expulsar o vil e amar

Se lhe reduz ao mînimo o tempo extrarruîna.

o amigo. Nao dirias do pai de inuteis,
645

630

lugar central no coraçao do filho.

que procriou a prôpria pena e a buda

Màs ei-lo, Hemon, teu filho,

antagonista? Nao rejeites nunca

caçula da famîlia.

a lucidez em troca do prazer

Chora a moira da noiva, Antîgone,

que uma mulher te da, jamais esqueças

padece a frustraçao das nupcias?

que
65o

(Entra Hemon)

0

afago de uma fêmea ma regela.

0 duas-caras é pior que praga.
Renega essa moçoila cuja meta
tem sido uma: nos prejudicar!

CREON:

Deixa que se lhe rompa no Hades o hîmen,

Descobrirei ja ja, sem recorrer

pois foi flagrada renegando as leis

a um vate. Sabes da sentença contra

655

da cidade, sozinha, e cumpro à risca

a noiva e vens querer brigar comigo,

a palavra empenhada: a matarei

ou, acima de tudo, amas teu pai?

mesmo que invoque, Hemon, a proteçao
de Zeus, o hemotutelar! Se aceito
desmandos de um parente, o que ha de ser

HEM ON:

635

Sou teu, meu pai! Os teus conselhos sao,

66o

do resto? 0 virtuoso condutor

62

ANTÎGONE

do lar revela-se correto na urbe.

comentar, mas carece de beleza

o petulante sorrateiro ao chefe,

o que o mais das gentes preconiza?

0

louve. É necessario

ceder ao homem que a cidade entrona,
em quest6es de somenos, no que é justa

670

a cuja voz me poupo de aludir.

ao manda. É nele que acredito: sob

Pela penumbra escuto o pranto que a urbe

o latego da luta, nunca arreda

carpe em favor da moça, e a opiniao

pé do pasto, magnânimo, de escol!

de que ela é v!tima de uma injustiça,
695

sujeita a perecer por ato nobre,

destrôi cidade, arrasa moradias,

ao rejeitar que o irmao tombado em pugna

desestrutura a tropa, imp6e revés.

virasse pasto de cachorro ou passaro,

A antianarquia salva numerosos

sem tûmulo, carniça de rapina.

corpos dos cidadaos corretos. É erro

Um prêmio em ouro, nao merece Antigone? -

negar a ordem côsmica, vergar

68o

690

É meu papel notar o que se diz
e o que se faz, as criticas contrarias
a ti. 0 teu olhar oprime a massa,

e injusto. Manda bem sô quem se dobra

A anarquia concentra o que ha de mau:

675

corretamente ou nao, evitarei

0 transgressor de leis e o agressor,
nao espere que
665

685

700

à imposiçao da fêmea. Antes cair
aos pés de um homem, a levar a pecha
de homûnculo, submisso ao mulheril!

é a fala obscura que em silêncio alastra-se.
Nada me agrada mais que ver tua açao
frutificar no bem. Quando o renome
paterno imp6e-se, o filho rejubila-se,
e vice-versa. Nao insistas muito

CORO:

705

na ideia de que mais ninguém conhece

Se o tempo nao nos rouba a lucidez,

o certo, pois quem imagina ser

parece-nos sensato o que disseste.

o dono da razao, ter Hngua e ânima
acima dos demais, quando o examinam,
acham o quê? Vazio! 0 aprendizado

HEM ON:

0 pensamento, pai, que aflora no homem,
é o dom maior que o deus nos cleu. Se falas

710

nao desmerece

0

sabio, ou dar

0

a toreer. A ramagem permanece

braço

ANTIGONE

na arvore que verga, quando estoura

HEM ON:

a vazante invernal. 0 marinheiro

Nao é do meu feitio louvar o vil.

que nao desfibra nunca, tendo a escota
firme na mao, controla a propria rota,

CREON:

suspende a quilha no ar. Amaina a ira!

Mas ela nao padece de ser vil?

Nao nos recuses a metamorfose!

720

Malgrado a pouca idade, raciocino:

HEM ON:

importa mais que tudo se por nada

Nao, na opiniao unânime da polis.

0

ser humano abdica da razao.

Como as coisas nao soem ser assim,

CREON:

aprender corn quem fala o bem é born.

E a polis dita meu comportamento?

CORO:

HEM ON:

Se faz sentido o que ele diz, escuta-o,
725

735

Pareces um novato no palanque.

rei, e ele a ti, pois ambos falam bem.
CREON:

Devo ceder meu cetro a um outro ser?

CREON:

E desde quando um rapazote ensina
o que é pensar a alguém entrado em anos?

HEM ON:

Nao ha cidade que pertença a um ûnico.
HEM ON:

Tao so o que é correto. Se

730

SOl,!

novo,

CREON:

deixa de lado a idade e vê meus méritos.

A polis nao pertence ao mandatario?

CREON:

HEM ON:

Existe mérito em louvar rebeldes?

Reinarias sozinho no deserto.

66

740

ANTIGONE

CREON:

HEM ON:

Parece que te alias à mulher.

De ti e de mim, das divindades inferas.

HEM ON:

CREON:

S6 se fores mulher, pois penso em ti.

745

750

Nao serâs seu marido nesta vida.

CREON:

HEM ON:

Seu pulha! Contra o pai! Contra a justiça!

Pois sua morte nao serâ a ûnica.

HEM ON:

CREON:

Aviltas - erro trâgico! - a justiça.

Tens o topete de ameaçar teu pai?

CREON:

HEM ON:

S6 honro o meu poder. Onde hâ erro trâgico?

É ameaça refutar quem pensa errado?

HEM ON:

CREON:

Nao honras, se desprezas o divino.

Recobrarâs a lucidez aos prantos.

CREON:

HEM ON:

Capacho de mulher, nao tens carâter!

755

Perdeste o senso? - indagaria a um outro.

HEM ON:

CREON:

Jamais verâs vergar-me ao vergonhoso.

Joguete de mulher, naome atormentes!

CREON:

HEM ON:

Tomas partido dela tao somente.

S6 gostas de falar, jamais de ouvir!

68

ANTIGONE

CREON:

CORO:

Verdade? Evoco o Olimpo: os impropérios

E a outra marrera de que maneira?

que arrojas contra mim vao te arrasar.
760

Tragam oser odioso: que ela marra

CREON:

aos olhos de seu noivo putativo!

Levada a um lugar vazio de humanos
e oculta viva numa gruta pétrea,

HEM ON:

765

775

nao ha de lhe faltar comida. Macula

Ah! Nao apostes nisso! Ela nao morre

nenhuma atingira a cidadela.

comigo perto. Nunca mais teus olhos

Quem sabe logre nao marrer ali,

hao de mirar o meu semblante. Vai!

se roga ao Hades, nume em que se fia,

Delira ao lado dos que te suportam!

se reconhece a inutilidade
780

de venerar o que pertence ao Hades.

(Hemon sai)
(Creon sai)
CORO:

A c6lera moveu-lhe os passos. S6i

CORO:

ser grave o sofrimento nessa idade.

Ha rusga em que Eros se frustre?
Eros, enreda-reses,

CREON:

anoiteces à face flébil da nubil,

Que se presuma acima dos demais,

ocupas, transmarino,

mas nao livra da morte as duas moças!

785

o casebre campesino.
Imortal nao ha,
tampouco homem - ser-de-um-dia -

CORO:

no

Tens a intençao de eliminar as duas?

790

imune ao teu desvario.

CREON:

Incriminas quem tem discrfmen,

Tens razao: uma nao tocou no corpo.

quando enublas o seu caminho.

ANTIGONE

70

sem nûpcias,

Suscitas discordância consanguinea.
Mas himeros - querer que cintila
795

815

sem hino:
noiva no Aqueronte.

entre os dlios belos da virgem triunfa,

Soo

voz que avulta em concilias que legislam.

CORO:

N:1o ha quem resista a Mrodite,

Honra e louvor formam teu cortejo

deusa que brinca.

ao antro cadaveroso!
Nao é doença voraz que te vitima,
nao é golpe de espada que te mata,

(Antigone entra, conduzida por um guarda)
820

mas autônoma, em vida, solitaria

No presente cenario,

de mortais,

incluo-me entre os extralei.

desces ao Hades.

Desconheço paliativo ao pranto

8os

que irrompe

ANTÎGONE:

ao vislumbre de Antigone indo-se

Soube do amargurante fim da filha de Tântalo,

ao sono delongado

originaria da Frigia,

do talamo.

825

no apice do Sipilo:
como arame de hera,

Sro

ANTÎGONE:

a planta pétrea aprisionou-a.

Mirai, moradores da polis ancestre,

E ela se consome, sujeita à chuva

o curso de minha jornada derradeira!

e à neve, sem trégua,

Contempla o rûtilo final de Hélios, o Solar -

segundo dizem.

nunca mais!

Palpebras multilacrimais

Hades, leito pan-nupcial,

8}0

banham os flancos.

conduz-me viva

Um dâimon me adormenta

às fimbrias do Aqueronte,

do mesmissimo modo.

72

ANTIGONE

CORO:

835

CORO:

Mas era deusa e sua proie, divina,

Tombaste

nao passamos de humanos, filhos de mortais.

em teu avança ao extrema da audâcia,

Avulta a fama de quem fenece

855

se, em vida,

contra o altar altaneiro de Dike.
Pagas por crime paterno.

foi sîmile divino,
e, mais tarde, à morte.

ANTÎGONE:

Tocas em minha chaga mais vulnerâvel,

840

ANTÎGONE:

no trîplice infortunio de meu pai,

Ah! Burlam de mim!

no revés tentacular dos fnclitos Labdâcidas.

Pelas numes ancestres,

Ah! 0 desastroso matrimônio materna,
a autogênese do amplexo

prévios à partida?

corn a mae, moiramarga ...

6

urbe! Aquinhoados

moradores da urbe!
845

86o

a que vêm os insultas,

6

Nasci desse conluio, mfsera!
865

fontes dfrceas,

basques de Tebas, belos coches,

Sem noivo e infeliz,
deles me avizinho.

870

invoco vosso testemunho

Ah! Irmao, vftima de nupcias adversas,
corn tua morte me th·aste a vida.

(ao menas issa):
parentes nao pranteiam;

CORO:

sob suas leis, parto
rumo à herma tumbiforme d~ um sepulcro
insôlito.
850

Humanos nao habitam a morada,

875

É pio apiedar-se,
mas o poderoso a quem toca o poderio
nao tolera a tergiversaçao.
Tua têmpera autônoma destruiu-te.

cadâveres,
vivas ou mortos.

ANTÎGONE:

Sem amigo, sem pranto, sem nupcias,

74

ANTÎGONE

por ti benquista, irmao germano! A trîade,

levam-me rumo à rota fatal.
Impôe-se-me nao contemplar
88o

900

banhou-a minha prôpria mao. Do cosmos

o olho sagrado que cintila,

dos adornos cuidei, sobrelibei

e meu destina, il:icrimo,

nos sepulcros. Ganhei o que ganhei,

nenhum dos amados o lamenta.

Polinices, por enterrar teu corpo!
Entre os sensatos, fiz o que devia,

(Entra Creon)

905

pois fora mae de proie numerosa,
ou fora meu esposo morto exposto

885

890

CREON:

ao sol, jamais desafiaria a pôlis.

Tivesse valia a nênia e o pranto

Baseio-me em que lei? Se meu primeiro

pré-tânatos, ninguém os concluiria.

marido falecesse, um outro pai

Ordens que dou nao valem? Que esperais

~9rà

meu filho poderia ter. Mas como

para levâ-la às dobras de seu tumulo?

seria novamente irma, se o Hades

Serâ uma eremita solitâria.

ensombreceu meus pais? Foi essa a lei

Faleça ou sobreviva sob a lâpide!

em que fundamentei meu hiperzelo,

Nao nos macula nada do que ocorra,

mas a Creon quis parecer que incorro,

pois que a privamos sô da vida acima.

915

irmao, na hamartia: erro trâgico!
Agora me conduzem pelas maos,

ANTIGONE:

sem himeneu, sem leito, sem a moira

Meu tumulo, meu tâlamo, morada-

matrimonial, sem filho, solitâria

-catacumba, onde buscarei os meus,

de amigos, viva- moira amarga! - aos mortos.

sem vida, num enxame cadavérico,
895

920

Denegri quai das normas demonîacas?

personas de Perséfone! Subvou

Nao hâ razao para eu mirar de novo

por ultimo - meu caso é bem pior! -,

os numes. Quem se me alia? Pura,

sem ter vivido o meu quinhao, mas nutro

nao houve um veredito sô: "impura"?

o sonho de meu pai querer-me bem,

Se os deuses acham certo o que eu sofri,

de que, ô mae, benqueira-me, de ser

925

padecerei, anuindo, o meu equîvoco.

ANTÎGONE

(Antigone é conduzida)

Seo erro é de quem julga, entao padeça
a mesma pena que hoje ele me imputa.

CORO:

Egressa do fulgor zenital,

CORO:

Mesmos golpes dos mesmos vendavais
930

945

da ânima ainda a fustigam.

Dânae também sucumbiu aos recintos bronzilavrados,
retida na caligem do tâlamo tumular!
E a estirpe dela, menina, era de elite,
fulcro do sêmen de Zeus, chuva-ouro.

CREON:

Nao por outro motiva custarâ

950

bem caro a letargia de quem a guia.

A dinâmica da moira é uma inc6gnita:
nem luxo, nem lide,
nem torre, nem negra nau salino-algoz,
se lhe esquivam.

ANTIGONE:

Ai! Eis a interjeiçao que jâ me pôe
no umbral de tânatos!

0 filho de Drias, basileu dos edônios, um truculento,
955

935

foi retido.

CREON:

A desrazao da parolagem

Nao serei eu quem vaite encorajar

valeu-lhe a clausura na prisao de pedra

a pensar o contrârio.

(Dioniso o quis),
onde destila o furor tétrico

940

ANTIGONE:

e a empâfia da insensatez.

Despeço-me de Tebas, terra ancestre,

Deu-se conta de que, manîaco de sandice,

dos numes nossos.

agredira o deus corn o fel de sua lîngua ferina:

Levam-me, a espera expira.

pretendera remansear fêmeas dionîsias

Olhai, primazes de Tebas,

e a flama evoé,

0

que sofre, e em que maos,

a unica remanescente de tuas princesas,
pia em sua piedade!

refrear musas amigas-do-flautim.

ANTÎGONE

970

Nas fimbrias do Bôsforo,

TIRÉSIAS:

junto ao pélago cianuro do mar duplo,

Corn a visao de um sô, a dupla cumpre

situava-se Salmidesso,

o caminho comum: o enceguecido

logradouro trâcio.

avança, se o conduz a mao de um outro.

Ares, nas cercanias da urbe,
avistou o horror da ferida nos olhos cavos

CREON:

dos filhos de Fineu (eram dois),

Qual novidade vens trazer-me, vate?

obra de uma consorte crudelîssima:
975

"Aldstor! Vingança!", damam os drculos sem luz,

TIRÉSIAS:

contra as maos rubras

Nao tardas em saber. Acolhe o âugure!

e as navetas pontiafiadas.
CREON:

No dedînio de ambos, choram, miserâveis,

Alguma vez neguei teus bons conselhos?

a mîsera afliçao,
obra da mâter de mâs nûpcias.

TIRÉSIAS:

E ela descendia dos Eréctias,

E deste um rumo prôspero à cidade.

fina cepa.
Fora criada em antros longînquos,
no olho do vendaval paterno,

CREON:

995

Vantagens que jamais desmereci.

filha de Bôreas,
corcel arisco em cima da grimpa îngreme.

TIRÉSIAS:

Filha de deuses,

Percebes que te abeiras deum abismo?

mas nem por isso livre das Moiras sempivivas.
CREON:

(Tirésias entra, conduzido por um jovem)

Nao entendi. Me faz tremer tua lîngua.

8o

É da natura humana errar, mas, se o homem

TIRÉSIAS:

Pois fica atento a mântica dos signos.
IOOO

!025

erra, deixa de ser um triste tolo,

Assentava-me à sédia ancestre, escruta-

se se empenha na açao e remedeia

-passaros, porto de aves multiformes,

o que fez. Soa à estupidez viver

quando auscultei o ignoto tram alfgero,

submisso à ideia fixa. Vai! Concede!

estro funesto, algaravia barbara.

Deixa de espicaçar quem ja partiu!

Notei que as garras rubras destroçavam-se!005

81

ANTIGONE

I030

Ha bravura em reassassinar cadaver?

o tatalar das alas era claro.

S6 falo por teu bem. Agrada ouvir,

Me alarmo, meto fogo na ara pluri-

se se tira proveito dos conselhos.

flâmea. Das vitimas, Hefesto nao

IOIO

IOI5

!020

fulgura, mas a enxûndia cai da coxa

CREON:

na cinza e, liqüefeita, se esfumaça;

Como flecheiros, sênex, miram o alvo,

a bile esvaecendo no ar crepita,

atirais contra mim. Sequer a mântica

a crosta de gordura nao encapa

!03 5

foi poupada. Nao passo de mercância,

os mûsculos, mas, derretida, empasta.

sujeito à compra e venda em vossos traficos.

0 jovem me inteirou no aborto mântico

Chafurdai no dinheiro, se quiserdes,

de um rito opaco. Ele me guia os passos,

negociai o âmbar sardo, o ouro indiano,

funçao em que também me imbuo. A polis

mas ninguém nunca enterrara o corpo,

adoece corn tua decisao. Nao ha

I040

mesmo que as aguias do Cronida almejem

nenhum altar sequer, uma s6 ara,

agarrar a carniça, trono acima,

sem a carniça que cachorro e passaro

nem nesse caso, por temor ao miasma,

arrancam de um sem-moira, proie de Édipo.

aceito que o sepultem. Nao ha homem

Eis o porquê das preces denegadas,

corn força para macular um nume.

da nao-flama dos fêmures, de as aves

I045

Até o artista multifario tomba

nao trinarem um signo pr6: seu pasto

na infâmia quando apalavra, habil,

foi a gordura rubra de um defunto.

suas palavras infames, pelo ganho.

Reflete, filho, sobre o que eu profiro!

ANTIGONE

82

83

TIRÉSIAS:

CREON:

Ai!

Sabes cam quem estâs falando? Um rei!

Existirâ alguém que me compreenda?
TIRÉSIAS:

Rei que, graças a mim, salvou a pôlis.

CREON:

0 que dizes de tao universal?
CREON:

És um vate sagaz, mas sem escrûpulos.

TIRÉSIAS:

!050

Que o born conselho é o bem de mais valor.
TIRÉSIAS:
CREON:

ro6o

Direi o que guardava no meu 1ntimo.

E a estupidez é o que hâ de mais soez.
CREON:

Desembucha, se nao te move o lucro!

TIRÉSIAS:

Acabas de nomear tua moléstia.
TIRÉSIAS:

Lucro? Mas teu futuro é o que vislumbro!

CREON:

Nao sou de dar resposta torta a um âugure.
CREON:

Pois saibas que nao vendo pensamentos.

TIRÉSIAS:

É o que fazes, dizendo: "o augûrio é falso!"
TIRÉSIAS:

Antes de o Sol cumprir um grande rol

CREON:

!055

Pois avareza nutre a raça do âugure.

1065

de circunvoluçôes, irâs trocar
cadâver por cadâver de tuas v!sceras.

TIRÉSIAS:

Subarrojaste alguém de cima, e a ânima

E a infâmia nutre a raça do tirano!

viva clausuras vergonhosamente

8

ANTÎGONE

1070

num sepulcro! Reténs aqui um morto

o horror, e desde quando as mechas brancas

sem a moira dos numes soto, sem

enegreciam, sabemos que jamais

tûmulo, sem exéquias! Esse assunto

prognosticou augûrio falso à pôlis.

nao é da tua alçada, nem dos deuses
supra. Nao passas de um violentador!
Erfnias ja te espreitam, vingadoras
1075

CREON:

1095

A psique aturde, pois ceder é duro,

tardoletais dos deuses e do Hades,

mas nao é menos duro se resisto

e te enredas nos males que alastraste.

e ateio no intimo Ate, Atrocidade.

Tens peito de dizer que sou comprado?

1o8o

Cronos nao tarda e logo descortina

CORO:

no paço o choro feminino e masculo.

0 caso pede, Meneceu, prudência.

As urbes se revoltarao em bloco,
pois feras, aves, perros banquetearam-se

CREON:

nas entranhas de muitos, transportando

Sou todouvido a sugest6es que faças.

o odor macabro ao larario pûblico.
Me ofendeste demais! Recolhe os dardos
1085

certeiros que arremeto eu, arqueiro,
direto ao coraçao - ardor sem fuga!

CORO:
IIOO

Tira a moça da lûgubre morada
e erige ao morto a tumba a céu aberto.

Vamos, menino, para casa! Deixa

1090

que desopile a bile entre os mais pûberes!

CREON:

Aprende a alimentar de paz a lîngua!

És da opiniao que devo me curvar?

Aprimora o que tens na mente agora!
CORO:

( Tirésias sai)

E logo! 0 corretivo pés-agilimos
do deus fustiga o parvo sem clemência.

CORO:

Partiu, mas antes de partir previu

ANTIGONE

II05

CREON:

vives à beira-Ismeno,

Custa-me contrariar o coraçâo;

flûmen sinuoso,

mas quem derrota Ananke, o Necessario?

II25

onde o dragâo arredio
foi semeado.

CORO:

0 fumo flâmeo,

Nâo transfiras a um outro o teu encargo!

rocha duplicume acima,
te escrutina,
e a fonte casralia;

CREON:

Vou do jeito que estou! Depressa, asseclas,

IIIO

II30

as ninfas coricias

ausentes e presentes, rumo ao ponto

avaçam,

que assesto, cada qual corn sua acha!

dionisias.

Entesto o grupo e livro a prisioneira:

E os penhascos de Nisa, vestes-hera,

nao penso mais da forma que pensava,

e o dorso verde-vitreo de plurivinhas,

pois avalio que o principal na vida

te enviam,

é se curvar às leis estatuidas.

II35

e vislumbras pavimentos tebanos,
e o evoé ambrosiaco

III5

(Creon sai)

é audivel!

CORO:

No universo das urbes,

Nume polinome,

nenhuma angariou tanto de ti

jûbilo da nûbil Semele

ede tua mae,

ede Zeus tonitruante,

II20

II40

que o corisco eclipsou!

protetor da Italia, a indita,

Grave moléstia empesta

rei nos convales plenirreceptivos de Deos

o bojo das cidadelas

(Elêusis):

no presente:

em Tebas, mater-polis,

vern,

6 Baco,

transpôe corn teus pés

ANTIGONE

88

Il45

(pura catarse!)

Monarca plenipotenciârio, a prole

as grimpas do Parnaso

de ilustres filhos lhe surgia. Nada

e o Euripo, estreito carpidor!

II65

ficou, e quem carece de prazer,
nem entre os seres vivos o figuro:

Coreagrafas o estelario

é um cadâver corn ânima, sô isso!

flâmeo-arfante,

Entulha de ouro a mega moradia;

orquestras o vozerio noctîvago,

adota o estilo de viver tirano;

prole de Zeus;
1150

1170

se deleite nao hâ, nao vale o resto
a sombra fûmea, em troca do prazer!

propicia tua epifania,
prîncipe,
predpuo no séquito das Tîades -

CORO:

mênades noturnas

Que outro revés atingirâ os reis?

em dança tûrbida
por quem as inspira:

MENSAGEIRO:

Iaco!

Morreram e os culpados sobrevivem.

(Entra o mensageiro)

CORO:

Quem matou? Quem morreu? Quero respostas!
MENSAGEIRO:
1155

na vida humana nada é perdurâvel,

u6o

MENSAGEIRO:

Vizinhos do solar de Anfîon e Cadmo,
II75

Hemon morreu; nas maos traz hematomas!

que possa ser louvado o~ ce~surado,
pois a fortuna apruma e a fortuna

CORO:

afunda sempre o afortunado e odes-.

Quem o matou? Seu pai? Sua prôpria mao?

Ninguém é vate do que se apresenta.
Mencione quem nao invejou Creon

MENSAGEIRO:

quando salvou os cadmos de inimigos!

Suicidou-se, enfuriado contra o pai.

ANTIGONE

me leva a ser tachado de falsârio.

CORO:

Nao foi em vao o que previste, vate!

1195

Nao hâ sinuosidade na verdade.
Fui corn o rei ao cume da chapada

MENSAGEIRO:

onde jazia ainda Polinices,

Sim; e nos cabe planejar o resto.

mortalha-da-matilha. Apôs rogarmos
calma a Plutao e à deusa dos caminhos,

CORO:
rr8o

!200

que eram sô côlera, corn âgua limpa

Vejo que a esposa de Creon, Eurîdice,

depuramos da escôria o cadâver.

sai do solar. Serâ um mero acaso

0 resto ardeu nos talas das ramagens.

sua vinda ou escutou o que dizîamos?

Corn nossa terra erguemos um sepulcro;
ato contînuo, ingressamos no oco

(Euridice entra em cena)

!205

pétreo da câmara nupcial subtérrea.
Um dos homens captou a voz sofrida

II85

II90

EURÎDICE:

no pôrtico da gruta nao-louvada;

Tebanos, prestes a sair do paço,

retrocede e registra o fato ao rei.

corn a intençao de suplicar a Palas,

0 soberano avança e, enquanto avança,

ouvi o que dissestes. Destravava

!2!0

mais se avizinha o grito, indiscernîvel,

a porta que entreabriu-se e a voz do horror

até que, soluçando, diz: "Tornei-me

doméstico feriu-me o ouvido. A ancila

um vate? Cumprirei a trilha mais

evitou minha queda, quando, cheia

funesta dentre as rotas que perfiz?

de pavor, desequilibrei-me. Fala

É o bâlsamo da voz de Hemon? Entrai,

o que ocorreu, de fato, pois quem ouve

!215

servas, pela fissura do sepulcro
fundo-pétreo, que beira a tumba! Existe

é uma rainha calejada em ruînas.

uma boca de acesso. Entao, dizei-me
MENSAGEIRO:

se ouvi meu filho ou se me aturde um nume!"

Direi sem omitir nenhum detalhe

Escrutinamos tuda, camo, exânime,

da verdade, pois mitigar os fatos

!220

o rei mandara. A vimos na longînqua

ANTIGONE

tumba, suspensa no ar pela garganta,

CORO:

que o véu de linho estrangulava. Hemon,

Eurîdice sumiu abruptamente,

arcado, enlaça-lhe a cintura, chora

1245

sem dizer algo born ou ruim. Estranho!

no înfero o fim da noiva, o que fizera
1225

1230

0

prôprio pai,

0

travo de seu ralamo.

MENSAGEIRO:

Creon, assim que o vê, emite um grito

Também me surpreendi. Quem sabe nao

estîgio, avança, o chama, desatina:

preferiu evitar o choro em pûblico,

"0 que fazes? Ensandeceste? 0 que

sabendo da ocorrência corn o filho?

teu coraçao rumina? Ruîna? Vern,

Talvez ordene a escravas luto em casa.

meu filho, sai daî, que eu te suplico!"

Conhece o erro da hamartia, trâgico!

A fûria revirava o olhar do jovem,

1235

que lhe escarra na cara e cala. Saca

CORO:

da espada, duplo-fio, e a lança contra

Partilharia alegre da opiniao,

o pai em fuga âgil. Falha! Irado

mas temo o grito e o peso do silêncio.

consigo mesmo, pressionou entao
o corpo sobre a espada, em plena pleura.

MENSAGEIRO:

Agonizando, estende o braço lânguido

Entremos no solar e averiguemos

à noiva, e um jato sanguinârio arroja,

seo coraçao inquieto nao represa

tingindo, gota a gota, a face branca.
1240

Cadâver corn cadâver, o ritual

1255

algum segredo. Aceito que o excesso
de silêncio sopesa fortemente.

do esponsalîcio ocorre onde Hades mora,
mostrando que a abulia do impensar

(Sai o mensageiro e entra Creon, carregando o corpo de Hem on)

é o mal maior que anula a humanidade.
CORO:

(Sai Euridice)

Nao é outro senao o rei que chega,
trazendo o monumento indiscutîvel

ANTIGONE

94

1260

da ruîna- ouso dizê-lo- de que foi

MENSAGEIRO:

o responsâvel: o erro é dele, trâgico!

Ao mal que tens nas maos, deves somar
um mal adicional, 6 rei, que jâ

CREON:

1280

se descortina nos recintos régios!

ô
equîvocos da mente demente,

CREON:

estéreis e mortîferos!

Quai gravame me agrava o que jâ é grave?

Mirai:
1265

assassinado e assassina

MENSAGEIRO:

oriundos de uma mesma origem!

Tua mulher morreu, a magna mâter

Desastre dos meus equîvocos!

do morto, mârtire dos proprios golpes!

Ai! Filho!
Ao imaturo tolhe a morte prematura,

CREON:

por minha, nao tua, obtusidade!

Ai!
Ai! Porto do Hades, tûrbida-catarse!

CORO:
1270

1285

Por que me anulas?
Amaroarauto, o que me noticias?

Lamento a lucidez tardia.

Tua voz troa o quê?
CREON:

Matas um morto.

Ai! Sei dimensionar a ruîna!' Um deus

Falas o quê, menino? Uma nova, para mim,
al.,

golpeou-me, impôs-me à testa o mega peso,
1275

1290

.,

conduziu-mepor senda crudelîssima,

morte, da consone, impôe-se, sangrenta,

repisou no reverso da alegria!

ao meu desastre?

Ai! Sôfrego sofrer do ser humano!
CORO:

( 0 mensageiro entra)

Jâ é possîvel vê-la paço afora.

ANTIGONE

1295

CREON:

CREON:

Ai!
Ja avisto meu segundo mal, meu outro!

Mas como minha esposa se matou?

Devo me resignar a mais revés?

MENSAGEIRO:

Nem bem estreito o filho em minhas maos,

1315

o padecer pranteado em prol do filho.

e tenho à frente, ô dor, outro cadaver!
1300

Autogolpeou o figado ao ouvir

Ai! Mae desventurada! Ai! Triste filho!
CREON:
MENSAGEIRO:

A culpa nao recai em mais ninguém,

No altar, feriu-se corn a espada afiada

pois que ela tem a ver tao sô comigo.
Eu te ... eu te matei, ô ser tristissimo,

!305

fecha o lacre das palpebras, chorando

soletro o que é veraz: E-U! Escravos,

Megareu, morto outrora, e o leito oco,

me conduzi daqui! Levai embora

e entao Hemon; rogou vingança contra

alguém que até do nada fica aquém!

ti, matador dos filhos: parricida!
CORO:
CREON:

Se se lucra no mal, logras um lucro:

Ai! Sob o medo desmorono! Alguém,

a pressa é um bem quando te espreita omal!

corn um punhal, nao me beneficia?
1310

Como autodefinir-me? Miseravel!

CREON:

A misera catistrofe me afunda!

Ai!
Se me ilumine a moira derradeira,

MENSAGEIRO:

1330

a mais bela, a jornada terminal!

À beira-morte, Euridice te inculpa

Vern,

pela moira de Megareu e Hemon!

que eu rejeito mirar a luz do dia!

CORO:

Mais tarde! Preme o que ai jaz! Incumba
1335

quem deve se incumbir do que vier!
CREON:

Expus o meu desejo em minha sùplica.
CORO:

Nao faz sentido a sùplica: ninguém
se esquiva ao que o destino determina.
CREON:
r 340

Levai embora um homem insensato,
algoz, meu filho, teu algoz, a contragosto, também o teu, minha infeliz!

1345

A quem olhar? Tudo, ao meu toque, oscila,
me afunda o caos de um fado desconexo!
CORO:

A vida é grata se a ponderaçao
prepondera. Erra quem ofende o nume.
1350

A mega parolagem da soberba,
o mega açoite a pune;
ensina a ponderar na senectude.

