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CritérioS DA EDição

Tenta-se, com uma nova edição, documentar de modo 
exaustivo o que comumente se denomina – com uma 
designação cronológica redutiva – “filosofia pré-socrática”, 
mas que me parece mais pertinente nomear “a sabedoria 
grega”. De fato, aqueles cujas palavras são aqui recolhidas 
eram chamados “sábios” pelos seus contemporâneos, e 
Platão ainda os indica assim. Naquela época, “sabedoria” 
significava também habilidade técnica, ou mesmo sabe-
doria de vida, prudência política. Mas sábio – não aquele 
que era sábio em alguma coisa e não sábio em outra, mas 
sábio de modo absoluto – era alguém que possuía a exce-
lência do conhecimento.

Todo o pensamento que vem depois depende, de 
algum modo, do pensamento daqueles sábios. Seria, no 
entanto, um erro querer recuperar a sabedoria grega por 
aquilo que dela disse a filosofia posterior. No que diz res-
peito a tais palavras arcaicas, muitas opiniões ainda hoje 
respeitáveis – mas totalmente equivocadas – derivam das 
falsificações aristotélicas daquele pensamento, às vezes 
retomadas e elaboradas pela historiografia hegeliana. Para 
evitar o perigo de acomodar aquele pensamento remotís-
simo aos esquemas e aos problemas do homem moderno 

| 7 |

  ASabedoriaGrega_Vol3_7nov2013.indd   7 8/11/13   12:40 AM



e contemporâneo, faremos uma tentativa inversa: em vez 
de se procurar sustentação em interpretações da sabedoria 
grega nas obras de filósofos posteriores a ela, tentaremos 
remontar às origens da sabedoria, encontrar o que havia 
antes dela, qual seria o seu pano de fundo.

A partir dessa perspectiva há muito que cortar e 
muito que acrescentar em relação àquilo que foi recolhido 
e apresentado pelos editores precedentes. Resumindo, 
deve-se eliminar todo material cuja derivação dessa época 
arcaica é documentada com demasiada incerteza, e deve-
-se acrescentar tudo o que emergir do recuo da pesquisa 
em direção ao passado, sobretudo na esfera religiosa. Desse 
modo, o próprio resultado da edição – com os nexos inter-
nos que derivam dessa perspectiva, com palavras antigas 
cheias de significados antigos – poderá dizer, apostando no 
distanciamento, e não na indulgência pela ingenuidade 
arcaica, se por acaso temos ainda algo a aprender, se algo 
de novo pode provir dos gregos para nós.

Dado que a tradição literária não conservou até hoje 
obras dos sábios na sua forma original, a edição Diels-
-Kranz (Die Fragmente der Vorsokratiker, 8-ª edição, 1956), 
até agora a única compilação de textos estabelecida criti-
camente, oferece, sobretudo, testemunhos indiretos – de 
fontes contemporâneas ou posteriores aos autores em 
questão – sobre a vida e as doutrinas, e em seguida traz, 
quando os há, os fragmentos do autor, distinguindo tipo-
graficamente a citação literal da paráfrase.

Proponho, por minha vez, uma apresentação diferente 
dos textos, não mais distinguindo os testemunhos dos frag-
mentos, tratarei somente dos fragmentos entendidos em 
sentido amplo. A primeira seção (A) apresentará os textos 
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antigos até a época de Aristóteles; a segunda seção (B), os 
textos extraídos de fontes posteriores. Tal critério crono-
lógico, no entanto, não será aplicado de modo muito 
rígido. A atribuição de um fragmento à seção A ou à seção 
B dependerá também da maior ou menor confiabilidade 
de uma informação ou de uma doutrina, ou seja, de uma 
maior ou menor presunção de antiguidade sapiencial. 
Assim, poderão fazer parte da seção A fontes posteriores 
a Aristóteles, mas com sinais indubitáveis de uma tradi-
ção muito antiga, como poderão estar na seção B fontes 
anteriores a Aristóteles, mas enfraquecidas por alguma 
incerteza ou imprecisão da tradição. Está claro que se 
encontram em A – constituindo, aliás, a sua parte inicial – 
todos os fragmentos literais, isto é, todas as passagens, 
talvez transmitidas por fontes tardias, que se presumem 
reportar-se às palavras originárias do sábio. Nesses casos 
não distingo tipograficamente a citação textual da pará-
frase que com frequência a acompanha com o uso de 
caracteres mais espaçados (como se nota em Diels-Kranz). 
Com base na indicação das fontes, nas quais as palavras 
introdutórias são mantidas separadas da citação – e às 
vezes mediante o uso de aspas –, ficará claro onde se con-
sidera a citação como textual. Todavia, também os frag-
mentos da seção B querem apresentar testemunhos con-
fiáveis, vale dizer, informações e doutrinas cuja origem é 
considerada – com maior cautela – antiga. Nessa seção, 
aliás, podem aparecer fragmentos diretos, cuja prova de 
autenticidade é tida como incerta.

A indicação da fonte segue o texto do fragmento 
na seção A, e o precede na seção B. O aparato crítico da 
seção A está dividido em duas partes: na primeira são 
apresentados os loci similes do ponto de vista da forma e 
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do conteúdo, e também as passagens com as quais o 
cotejo torna-se de alguma forma interessante, para esta-
belecer uma analogia ou documentar uma afinidade dou-
trinária. Por fim, são esclarecidas e indicadas as referên-
cias e citações. Essa parte do aparato é essencial para uma 
infor mação sinótica a respeito das passagens que susten-
tam a antiguidade do fragmento em questão, ou que o 
estendem em termos doutrinários: na primeira parte, apa-
recem as referências internas a outros fragmentos do pre-
sente volume. A segunda parte do aparato da seção A é a 
que indica as variantes mais significativas dos manuscri-
tos e traz as tentativas mais interessantes de emendas fei-
tas pelos estudiosos (mencionando, às vezes, os seus fun-
damentos). No aparato da seção B essas duas partes não 
são mantidas separadas. Ao pé da página da tradução são 
fornecidas – sem pretensões de esgotar as possibili dades –, 
para cada fragmento, as indicações bibliográficas que inte-
ressam de alguma maneira para a crítica textual, a tradução 
e a interpretação.

Cada fragmento está numerado em negrito: depois 
do número do capítulo segue, entre colchetes, a indicação 
A ou B, em seguida o número do fragmento correspon-
dente. No presente volume, faz-se também referência à 
edição Diels-Kranz; para cada fragmento dessa edição 
ao qual corresponde um fragmento ou um testemunho 
na edição Diels-Kranz se fará a referência antes da indi-
cação da fonte. Por exemplo, o testemunho 10 sobre 
Heráclito de Diels-Kranz será indicado 22A10 DK, e o frag-
mento 1 na edição Diels-Kranz será indicado 22B1 DK.
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AdvertênciA

O grande projeto de A sabedoria grega estava ligado 
à personalidade de Giorgio Colli de maneira indissociá-
vel: o seu falecimento, em 6 de janeiro de 1979, interrom-
peu a realização desse projeto. Até poucos dias antes da 
sua morte repentina, Colli trabalhou no volume dedicado 
a Heráclito, originariamente o quarto da série; e alguns 
dias antes ainda tinha avisado o editor que os problemas 
fundamentais acerca da seleção e organização das passa-
gens podiam se considerar resolvidos: as seções do texto, 
dos aparatos, da tradução exigiam somente mais uma veri-
ficação que lhes uniformizasse a configuração geral da 
obra. Faltava redigir o comentário, para o qual Colli já 
havia feito numerosas anotações e apontamentos, e a 
introdução, que, conforme seu costume, ele apresentaria 
por último. O editor considerou assim que o estado do 
material autorizaria a publicação deste Heráclito como 
terceiro volume de A sabedoria grega. Com a convicção 
de que a organização do volume feita por Colli seria abso-
lutamente ímpar, e, além disso, de que o estado da obra 
asse gu  rava uma apresentação exaustiva da interpretação 
de Colli a respeito de Heráclito na sua substancial ori-
ginalidade, decidiu publicar este material no estado de 
“torso”, incompleto, como o ator o deixou, acrescentando 
apenas a indispensável revisão dos aspectos exteriores 
de tal incompletude.
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É, portanto, oportuno explicar alguns detalhes acerca 
do estado original do material de cada uma das seções das 
quais se compõe a obra, e a respeito dos procedimentos 
seguidos para a sua publicação. Como se mencionou 
acima, Colli considerava definitiva a escolha e a disposi-
ção dos fragmentos pertencentes às seções A e B, que 
estão asseguradas por suas anotações e apontamentos, e 
foram aqui rigorosamente seguidas. Segundo seus crité-
rios de edição, a seção A deveria incluir, em primeiro 
lugar, todos os fragmentos literais, que, se presume, tra-
zem as palavras originais do sábio; aqui esses fragmentos 
constituem os números 1 a 121 da seção A. A esses 
seguem dezoito passagens marcadas A1: trata-se das fon-
tes mais antigas sobre a doutrina de Heráclito, para as 
quais Colli não tinha ainda estabelecido uma colocação, e 
que são publicadas na ordem em que as respectivas folhas 
se encontravam na pasta reservada a eles; por essa razão, 
não se pode afirmar que essa ordem reproduz uma deci-
são definitiva do autor. São, por outro lado, definitivos os 
oito fragmentos da seção B, exceto os de Vidas, de Dióge-
nes Laércio, para os quais, aliás, não foi possível encontrar 
uma motivação nos papéis de Colli.

O texto das passagens foi aqui reproduzido seguindo 
o manuscrito de Colli, exceto nos casos em que houve 
uma adequação de termos e nomes ao uso dos dois primei-
ros volumes. Além disso, os textos da seção B são apresen-
tados de modo correspondente ao caráter de testemunho 
indireto que lhes foi atribuído pelo autor. Da falta de 
revisão decorre, provavelmente, o fato de terem sido rein-
troduzidas somente em parte as formas jônicas, ainda que 
isso correspondesse a uma evidente convicção de Colli; 
a delicadeza da operação impôs também aqui o respeito 
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rigoroso ao original, com a única exceção de 14 [A 92], 
no qual considerei lícito reintroduzir φιλέει, presente em 
todos os manuscritos de Temístio. Nas duas seções do apa-
rato, a relativa aos loci similes traz todas as passagens assi-
naladas no manuscrito, tanto as do próprio Heráclito (nas 
quais, naturalmente, a numeração original, segundo Diels-
-Kranz, foi convertida na numeração da presente edição) 
quanto as dos outros autores, atendo-se fielmente às indi-
cações bibliográficas do original (salvo a necessária corre-
ção material). Uma exceção é a inclusão de uma passagem 
de Eneas de Gaza no aparato do fragmento 14 [A 38]: esse 
é o único fragmento novo, incluído por Colli nos últi-
mos dias de trabalho, e é provável que esse importante 
testemunho não lhe teria escapado. Por outro lado, não 
considero ter saído, com essa intervenção, dos limites da 
colaboração que o próprio Colli tinha me possibilitado 
nos primeiros dois volumes, e pretendi exprimir assim 
minha tristeza por uma experiência intelectual e uma ami-
zade que cedo demais veio a faltar. A seção propriamente 
crítica do aparato exigiu uma elaboração um pouco mais 
consistente, pois ela revelava uma provisoriedade maior, 
provavelmente destinada a ser remediada no trabalho de 
revisão previsto; nesse trabalho me ative aos procedimen-
tos empre  gados nos primeiros dois volumes.

A tradução, como é natural, foi fielmente reprodu-
zida segundo o original (somente nas indicações dos ter-
mos se remediou alguma leve discrepância em relação 
aos primeiros dois volumes). As indicações bibliográfi-
cas, correspondentes de cada fragmento, apresentadas 
no final da página, reproduzem as fichas de Colli, orde-
nadas segundo a sucessão, grosso modo, cronológica (das 
primeiras duas edições), que aparece nos primeiros dois 
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volumes: as fichas podem ser consideradas quase comple-
tas em relação às presumíveis intenções do autor (somente 
as referências à edição italiana de Marcovich, publicada 
pouco antes da morte de Colli, não são sistemáticas).

Particularmente problemática era a publicação dos 
apontamentos para um comentário, esboçados por Colli 
na parte inferior de cada folha sobre a qual tinha sido 
transcrito cada fragmento, juntamente com o aparato e a 
tradução. Para essa parte o termo “torso” é bem apropriado. 
Os apontamentos foram transcritos conforme a fiel repro-
dução da forma, frequentemente provisória e elíptica, na 
qual foram redigidos (somente as abreviações foram expli-
citadas). O discurso contínuo e completo que aparece 
nos primeiros dois volumes se apresenta aqui ainda com 
o aspecto embrionário de observações estanques, como 
apontamentos de trabalho destinados a uma reelaboração 
radical (pelo menos do ponto de vista da forma) e a uma 
seleção. Decidiu-se, aqui, apresentar a maior parte deles, 
descartando somente as partes que tinham específica e 
prevalentemente o caráter funcional de um lembrete, 
geralmente linguístico ou bibliográfico-doxográfico. Por 
outro lado, foram incluídas algumas anotações feitas nas 
margens das fichas bibliográficas dos fragmentos, pois pelo 
menos algumas delas revelam interpretações que depois 
foram abandonadas (o que prova a anterioridade dessas 
anotações em relação àqueles apontamentos feitos nas 
folhas). Além disso, sempre que nas passagens do Apên-
dice aparecia uma referência explícita a fragmentos espe-
cíficos, acrescentei no final da página de cada um deles a 
indicação correspondente.

Por fim, como solução absolutamente parcial para a 
falta de introdução, o Apêndice traz uma seleção das mais 
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importantes passagens relativas a Heráclito citadas nas 
outras obras de Colli. São obras que se estendem por um 
período de trinta anos e de caráter notavelmente dife-
rente. Desses dois fatos dependem, certamente, as diferen-
ças nos modos e nos detalhes da argumentação (ainda 
que a interpretação geral permaneça, substancialmente, a 
mesma), e no tom do estilo. Preferiu-se, no entanto, apre-
sentar as passagens escolhidas ao longo de uma linha con-
ceitual, e não segundo as obras às quais pertencem e na 
correspondente sucessão cronológica; os números coloca-
dos antes de cada passagem têm por objetivo facilitar a 
sua citação no comentário. Foram escolhidas passagens 
afins de obras diferentes quando nelas apareciam deta-
lhes e aspec tos novos. O caráter dessa seleção impôs 
algumas modificações nos originais (por exemplo, foram 
descar  tadas as notas de PHK, geralmente dedicadas a 
discussões para especialistas) e se substituiu a numeração 
de Diels-Kranz pela numeração da presente edição, acres-
centando-a sempre que um fragmento é citado. Ao contrá-
rio, conservaram-se as traduções originais, mesmo quando 
elas são diferentes daquelas propostas neste volume.

Marcello Gigante e Domenico Lembo me sugeriram 
preciosas observações preliminares. Riccardo Di Giuseppe 
me forneceu, nos casos dúbios, indispensáveis escla  re ci men-
tos sobre as intenções do autor, e, além disso, colocou à 
minha disposição uma lista das passagens das obras edita-
das de Giorgio Colli nas quais aparecem men  ções a Herá-
clito. No trabalho de revisão, colaborou Marina Cavalli, que 
também redigiu os índices, conforme o modelo daqueles 
apresentados nos dois primeiros volumes. A todos apre-
sento os cordiais agradecimentos do editor e meus, pessoais.

Dario Del Corno
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