
, , 
DIALOGO GRECO-PERSICO (I ) 

Francisco Marshall 
Uruverstdade Federal do Rio Grande do Sul 

PRÓLOGO 

Conforme anotações decifradas no famoso pap1ro Ornitornncus, este diálogo 
teria ocorrido no ano de 375 a.C., na cidade asiamenórica de Mileto, entre quatro 
comerciantes de vulto (dois _gregos e dois persas), constando ainda que um dos 
gregos era descendente de Esquilo e o outro do famoso general Alcibrades, quanto 
aos dois persas, são possivelmente oriundos de antigas fammas da nobreza persa, 
donde se compreende a origem da quantidade de infomações de que dispõem. 
Como a seguir percebe-se-á, ao clima algo formal de um encontro comercial suce
de-se um crescente atrito, onde afloram as pendengas entre as duas famosas civl· 
lizações. Como na história de seus povos, nossos dialogantes não conseguem 
chegar a um acordo quanto às questões fundamentais de suas culturas. 

G1 - Como então agora eu, um descendente de Helena, sentar-me-ia JUnto 
a esses seres ditos persas, espécies de bárbaros que nem de Zeus reconhecem o 
nome? Nunca a qualquer deus olfmpico elevaram preces e hecatombes perfeitas! 

G2 - Calma te digo, companheiro; lembra o que dizia o velho Xenófanes, 
aquela mescla de poeta e filósofo, que os deuses são todos invenção humana . .. 

G1 (c/ ar de citação) - "Se mãos tivessem os cavalos seus deuses a for
ma teriam também de cavalos" ... 

G2 - Sim, sim, assenta-te pois e tratemos, pois que as tratativas sempre 
urgem, quando ao lucro imenso elas v1sam. 

Rev. Oept2 de História N9 7 Setembro 88 p. 216 I 220 

216 

------------------------------------



P1 - Po1s sabe1s então que para nós nada há de anelante sentar-se à me
sa com uns covardes sem memória como vós, po1s que estes vossos deuses de 
que tanto vos orgulhats nada mais são do que cópias, mal disfarçadas, de outras 
de1qades que conhecemos por ar - umas no Egito, algumas na Fenrcia ou mesmo 
na Asia Menor e assim por diante. Vaidade não tenhais pois de tais deuses nem de 
seus cavalos. 

(Persa 2 cochicha no ouvido de Persa 1 ). 
P1 - O que a nós nos interessa não são os vossos deuses, pois que a nós 

os nossos nos bastam. Adoreis a uma pedra, a um galho seco, a um raio ou a 
um cavalho, a mim pouco me importa, contanto que do supremo Ahura Mazda mal 
não faleis (ambos os persas erguem as mãos em reverência). Aliás, foi proceden
do assim que o nosso glorioso ancestral Ciro, o Grande, fez crescer tanto seu im
pério, cuja fama tocou os sete "Céus. Respeitando os deuses e templos alheios na
da tereis pois a perder, até mesmo porque quem pouco tem, pouco perde. 

(P1 a-egoziga; G1 e G2 indignam-se) 
G1 · - Como então que uns comedores de areia como vós quererreis, vindos 

que sois dos desertos, mal falar das nossas poucas colinas? São, de fato, poucas, 
mas delas um povo engenhoso •.• 

G2 - E nobre ... 
G1 - e culto .•. 
G2 - . . . e eloqüente ... 
G1 - ... e medido que somos nós, os gregos, conseguimos extrair o es

plendor que nos faz ser conhecidos aqui como no Ponto Euxino, nas colunas de 
Herácles, entre os etropes e mais além ainda. 

P1 - E na Pérsia também. 
P2 - É, na Pérsia também. 
G2 - Sem dúvida, em todo o mundo. 
P2 - Nós lá bem conhecemos vossa fama de efeminados ... 
P1 - ... e de velhacos ... 
P2 - De mandriões ... 
P1 - ... de pedantes e de tiranos, o que, em verdade, na Pérsia, redunda 

numa só expressão: que os helenos são os helenos e que eles a si próprios se 
merecem. 

G2 - Isto é um 1nsulto. Não podemos permitir que sejam proferidas contra 
nós palavras sem lei e sem nexo - impropérios, sem razão e sem evidência. Então 
como quereis vós maldizer nossos magnânimos tiranos, vós que sustentásteis o 
déspota sangüinolento e terrrvel que foi Cambises, besta cruel e maldita, herdeiro 
aliás de um poder sacrossanto ancestral, divino, entre nós já de muito expurgado. 
Co1sa espantosa é pois que venhais acusar-nos de tiranos ou tiranólatras, vós 
que, ainda, imperiais vos impúnheis sobre outros povos do mundo. 

G1 - De fato, é pertinente este adágio que a pouco expusestes, ao qual po
rém acrescento: que os helenos a si próprios se merecem e a si próprios se bas
tam. 

P1 - Não sei quem já falou, se falou, mas repito uma vez que assim o ob
servo: que aos pedantes acompanha, bem certo, a h1pocris1a e a cegueira, sem 
que se saiba em verdade qual o mal que lá está na raiz. Parece até mesmo que cá 
não falamos COrTJ atenienses de fé e de sangue. Gostaria de saber o que vossa 
armada fazia na Asia Menor após nossa retirada, no século passado ... 

P2 - Precisamente na sua segunda metade. 
P1 - . . . se não era coagir as populações e extorquir-lhes pesados tribu-

tos! 
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P2 - D1sse-me Inclusive um milés1o que mu1tos cá em M1leto sentem sau
dades do domrnio persa, com o qual já muito se havtam afeiçoado, o que sem dú
vida muito constrastou com a forte intervenção aten1ense, enxenda em detalhes os 
mais esdrúxulos: (ba1xa a voz e fala num tom algo enoJado 1 displicente) poesias e 
letras, eleições, candidatos ... 

G2 - (Sobrepondo-se ao vociferar persa). Mas carfssimo persa, donde 
agora esta? Pode então um servo, subjugado pela força de um invasor, sentir ma1s 
simpatia por um ou outro senhor que o domine? Vós respeitastes templos e coop
tastes seus lfderes, nós ensinamos-lhes a democracia e propiciamos-lhes nossa 
universal cultura, mas no fundo o que se deu foi o seguinte: vós dominastes antes, 
nós depois e por isso prezam eles mais o vosso Jugo: jX)rque quanto mais afasta~ 
do mais o sonho é dourado. Não pretendais pois julgar mui saudoso vosso já per
dido domfnio. 

Gl - (enfático. com ar algo debochante) - S1m, per(Jido!! 
(P 1 e P2 nem, como um ancião que n das tolices ~~.:: um jovem). 
G2 - Do que riem? 
P2 - Rimos da ingenuidade dos vossos ve1 uos, ignorantes em tudo que d1z 

respe1to à longevidade de um povo. Não sabew, decerto, ou não reconheceis, que 
o tempo, que sobre tudo impera, a tudo mudê, a tudo transforma, fazendo com que 
os que hoJe ricos são, seJam também pobrlds em potenc1al, fazendo também com 
que o poder e a grandeza estejam sempr c ameaçados de tornarem-se fraqueza e 
pequenez. Chego até mesmo a pens~..~r (e isto não é exclusividade grega) que 
quanto mais vasto é o tmpéno que estendemos, mais numerosas são as chagas e 
os pengos que o rondam, de modo que uma esfuziante e inebriante grandeza SeJa 
também um bem certo caminho para a decadência, ma1s ráp1da e ma1s próx1ma do 
que imagtna o sonho eufórico do poder. 

G 1 - Lamúrias de rancorosos 1mpotentes 1 

P2 - Vós também percorrereis este cam1nho' 
P 1 - Tivemos um tmpéno glorioso a nossos pés. Do tongfnquo no Indo às 

férteis planfceis da T rác1a, do Egito ao Mar Negro, povos e mais povos rend1am 
homenagem e pagavam tributos a nossos soberanos, sem que sobre a terra al
guém pudesse ignorar o renome dos persas. 

P2 - Dia após dia, o 1mpéno somente cresc1a. Julgávamos que quanto 
maior este fosse, ma1s durana e ma1s nquezas nos propic1ana. Compensou por um 
certo tempo, de fato, a pobreza de nossas terras orig1nánas. Hoje a1nda possufmos 
o ma1s vasto domfnio do mundo conhec1do, mas sabemos o quão efêmero é o po
der que sobre os conqutstados exercemos. 

P1 - O impéno começa inchando e Inchando ... 
P2 - Em um curto espaço de tempo, glóna após glóna sedimentam a foma

ção de um 1mpéno. Os re1s reJubilam de ver seu poder multiplicar-se . . . 
P 1 - Instala-se em seguida alguma te1a burocrática para a regênc1a do im

pé no, e pronto ... 
P2 - As 1nsfd1as 1nternas, as pressões frontemças, a diHc1l manutenção ra

Cional de tão extenso domCn~o e mesmo a demênc1a nefasta de algum soberano em 
evidêncta, colaboram para a derrocada de um impéno. 

G 1 - . . . que vem rápida e certeira como uma flecha de Apolo' Bonrta hls
tóna. Muito rnteressante. Gostana mesmo de saber quem compôs tão cunoso my
thos. Não há de ter s1do um hrstonador, pois que um povo bárbaro como o vosso 
não deve guardar espaço para a htstória. Decerto ocupa-se ma1s em fundir meta1s 
ou constrUir armél.s e palác1os para seus veneráveis déspostas, esquecidO com
pletamente da pdlavra e dos demars exerdcros da razão. 
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P1 - De fato, h1stonadores não temos, nossa históna acontece todo dia. 
Nossa memóna não é um emaranhado de papiros ou uma coleção de anotações 
mas s1m uma voz víva que todo dia nos conta os fe1tos glonosos de nossos an· , 
cestrrus. E o que a tribo dos seculovintenhos chama de cultura oral. 

P2 - Isso porque julgamos ação puenl e talvez até demência ficar anotando 
qualquer babose1ra que nos passe pela cabeça. Somente as palavras sagradas 
são dignas de serem grafadas. Venerados sejam Ahura Mazda e suas hostes de 
anjos celestiais. 

(P1 e P2 erguem as mãos em reverência). 
G2 - Gostaria mesmo era de ver como esse tal de Ahura Mazda se sa1na 

em um confronto com Zeus Patér. Decerto saina a urar amassado, como alras sar
ram da Grécia vossos "gloriosos" antepassados •.. 

P1 - O glorioso Ahura Mazda Pitar não abandonana sua celestial bondade 
para querelar com um deus que, em última Instância, não deve ser mais do que 
uma manifestação dele próprio com outro nome. Ou talvez até algum "brátar'~ dele 
que se perdeu por af. 

G1 - Espere um pouco; tu disseste que Zeus é algum o Ouê do teu supre
mo deus? 

P1 - Ora essa! Eu d1sse que ele pode mesmo ser algum "bratar" de Ahura 
Mazda, filho da mesma .,mátar" ou do mesmo "pftar'', compreendeste? 

G1 - Mélls ou menos. O que eu sei é que Zeus tem a Réia como méter e a 
Chronos como patér, e não me consta que o teu deus de Zeus seja frâter. 

P2 - Mas por Arimã! Esses gregos não conseguem nem pronunciar direito 
os "narnas" pertinentes. Como será a comumcaçao entre eles? Decerto por isso 
que têm eles o hâbito de escrever tanto quanto possam: para que seus compa· 
nhe1ros de sandice possam ler dez vezes um texto para então compreendê-lo' 

G2 - Seu Persa espúrio. É claro que nós jâ temos convenções quanto aos 
nossos "onomasu, um para cada eotsa ou idéia 

G 1 - Esperem um pouco. Se bem compreendi, o que nós chama nos de 
"méter'', vós chamais de .. mátar"; o que para nós é "patér", para vó é "pitar'', e 
ao vosso fráter vós chamais ''brátar". Para designar as coisas vós usais "na
mas" ao passo que nós usamos "ónomas". Parece haver algo de comum entre 
estes nomes, talvez tenham brotado da mesma maternidade ou tenham qualquer 
paternidade semelhante, cur10so isto. 

P2 - Isto para nós nada tem de curioso. Estamos acostumados a escutar 
desde o Indo até a Europa palavras cuja sonoraridade é freqüentemente mu1to pa
recida 

G2 - Mas os vocábulos gregos são sem dúvida os mais bonitos .•. 
P1 - Isto é o que sempre pretende o tão falado pedantismo helênico. quise

ra que um dia vós encontrasseis um ma1s translúcidO espelho onde se mirar, terres 
decerto uma grande decepção. 

G 1 - Grande decepção terreis vos se acaso vo1tâsse1s à Grécta, voltarfets 
para casa taJvez até sem as longas sandálias, abtsmados com a Imponência helê
nica E para que isso não soe a mera bazófia ou farol Inconseqüente, vós estais 
desde Jâ desafiados a concorrerem conosco em jogos olrmpicos os mais vana
dos ... 

P2 - Grande 1déia, apesar de grega. Propomos desde já que os tais jogos 
sejam realizados na Grécia, po1s afinal ainda temos aJguma lembrança dela, de 
seus caminhos e de suas cidades. Talvez meu pa1 possa Inclusive dizer-me onde 
são as fontes d'ãgua da tão famosa Atenas, uma vez que ele já pisoteou bastante 
suas praças. . . Me desculpai, mas não é 1mpossrvel que tenha mesmo dormido 
na casa de algum ancestral vosso. 
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P1 - E ademais que a Pérsia, para vocês, não deve ser nada familiar ou 
acessfvel ... 

(G1 e G2 indignados, dão socos na mesa, etc) 
G 1 - De acordo! Propomos então que se faça uma Maratona em Salamrna, 

onde decerto terramos uma grande platéia para nossos feitos. 
P 1 - Não! em Salamrna não! 
P2 - Maratona também não, qualquer esporte, desde que o seu nome não 

seJa Maratona. 
P1 - E sem platéia nenhuma. 
G 1 - Se é assam então é sem jogo nenhum também e já ficamos sem ne

gocaação alguma, nós cá ficamos com nossos vinhos e óleos e vós que vos arran
jeis com vossos panos e metais. Está encerrado o comércio. 

(Ambas as partes começam a levantar-se, recolhendo suas bolsas e varan
do-se em sentidos opostos; repentinamente, todos se viram para a platéia e ex
clamam): 

P1, P2, G1 e G2 - Não!! Sem o comércio não! 
Pa - Sentemos então. 

NOTA 

( 1) Tendo sido escrito visando sua leitura dramatizada, a leitura deste trabalho de
ve ainda considerar como sua finalidade promover a elaboração alternativa dos 
métodos de comunicação do conhecimento histórico, sincretizando numa ex
periência una o dinamismo e envolvimento propiciados pela ação cênica com 
os dados, hipóteses e idéias apartados pela ciência histórica. Os dados pro· 
vêm em sua maioria de Heródoto, que dedicou aos Persas boa parcela de 
suas rnvestigações, dando continuidade a uma vertente que já havia sido rnau
gurada por Esquilo em "Os Persas": a abordagem do "outro", seu concor
rente e eventualmente aliado polftico e: comercial. Texto montado durante o 32 
Sampósao Nacional de História Antiga e Medieval em Belo Horizonte, com a 
participação de Francasco Marshall, Luiz Alberto Grijó, Kâtia Pozzer e Cláudio 
Pereira Elmtr. 
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