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TABELA DE VALORES FUNCIONAIS DO VERBO EIMI
NO POEMA DE PARMÊNIDES
Verso Texto
1.11
eÃnqa pu/lai Nukto/j te
kaiì ãHmato/j ei¹si
keleu/qwn
1.27
hÅ ga\r a)p' a)nqrw¯pwn
e)kto\j pa/tou e)sti¿n
2.2
aiàper o(doiì mou=nai
dizh/sio/j ei¹si noh=sai
2.3
h( me\n oÀpwj eÃstin te kaiì
w¨j ou)k eÃsti mh\ eiånai
2.4
2.5
2.5
2.7
3.1
4.1
4.2
5.1
6.1
6.1
6.2
6.8

peiqou=j e)sti ke/leuqoj
h( d' w¨j ou)k eÃstin
te kaiì w¨j xrew¯n e)sti
mh\ eiånai
ouÃte ga\r aÄn gnoi¿hj to/ ge
mh\ e)o\n
to\ ga\r au)to\ noeiÍn e)sti¿n
te kaiì eiånai
eu=sse d' oÀmwj a)peo/nta
no/% pareo/nta bebai¿wj
ou) ga\r a)potmh/cei to\ e)o\n
tou= e)o/ntoj eÃxesqai
cuno\n de\ moi¿ e)stin
xrh\ to\ le/gein to noeiÍn t'
e)o\n eÃmmenai
eÃsti ga\r eiånai
mhde\n d' ou)k eÃstin
oiâj to\ pe/lein te kaiì ou)k
eiånai tau)to\n neno/mistai

Tradução
Lá ficam as portas dos caminhos da
Noite e do Dia

Valor
locativo

à medida que é um caminho
apartado dos homens

locativo

acerca das únicas vias de
questionamento que são a pensar

potencial

uma, para o que é e, como tal, não é
para
não ser
é o caminho de persuasão
outra, para o que não é
e, como tal, é preciso
não ser

existencial
exortativo
existencial
predicativo1
existencial
predicativo2
existencial

pois nem ao menos se conheceria o
não ente

existencial

pois o mesmo é a pensar
e a ser

exortativo
existencial

Vê como ausentes, no entanto,
presentes firmemente em
pensamento
pois este não apartará o próprio ente
do manter-se ente

existencial

Convergente, porém, é para mim
Precisa que o dizer o pensar o que é
seja

predicativo
existencial

pois há ser
mas nada não há
para os quais o existir e não ser
valem o mesmo

existencial
existencial
existencial

existencial

ANAIS DE FILOSOFIA CLÁSSICA, Vol. I nº 2, 2007
Santoro, Fernando
Valores funcionais de eimi no Poema de Parmênides

7.1
8.2
8.3
8.5
8.7
8.9
8.11
8.12
8.15
8.16
8.18
8.18
8.19
8.20

8.22
8.24
8.25
8.27
8.32
8.33

8.34

ou) ga\r mh/pote tou=to
damv= eiånai mh\ e)o/nta
w¨j eÃstin
polla\ ma/l', w¨j a)ge/nhton
e)o\n kaiì a)nw¯leqro/n e)stin
ou)de/ pot' hÅn ou)d' eÃstai,
e)peiì nu=n eÃstin o(mou= pa=n
ou)d' e)k mh\ e)o/ntoj
eÃstin oÀpwj ou)k eÃsti
ouÀtwj hÄ pa/mpan pele/nai
xrew¯n e)stin hÄ ou)xi
ou)de/ pot' e)k <touÍ e)>o/ntoj
h( de\ kri¿sij periì tou/twn
e)n tw½id' eÃstin
eÃstin hÄ ou)k eÃstin
ou) ga\r a)lhqh/j eÃstin o(do/j
th\n d' wÐste pe/lein kaiì
e)th/tumon eiånai
pw½j d' aÄn eÃpeit' a)po/loito
e)o/n
ei¹ ga\r eÃgent', ou)k eÃst(iŸ,
ou)d' eiã pote me/llei
eÃsesqai
ou)de\ diaireto/n e)stin,
e)peiì pa=n e)stin o(moiÍon
pa=n d' eÃmpleo/n e)stin
e)o/ntoj
tw½i cunexe\j pa=n e)stin:
e)o\n ga\r e)o/nti pela/zei
eÃstin aÃnarxon aÃpauston
ouÀneken ou)k a)teleu/thton
to\ e)o\n qe/mij eiånai
eÃsti ga\r ou)k e)pideue/j:
[mh\] e)o\n d' aÄn panto\j
e)deiÍto
tau)to\n d' e)stiì noeiÍn te
kaiì ouÀneken eÃsti no/hma

Pois isto não, nunca hás de domar
não entes a serem

existencial

que é
que sendo ingênito também é
imperecível

existencial
predicativo

Nem nunca era nem será, pois é
todo junto agora

existencial

que do não ente
que seja enquanto não é
Assim, ou é necessário existir
totalmente ou de modo algum

existencial
existencial
predicativo3

Tampouco que do ente
a decisão sobre tais está nisto:

existencial
existencial

é ou não é
é um caminho não verdadeiro
e qual há de existir e ser autêntico

existencial
predicativo
predicativo

Como existiria depois, o que é?

existencial

Pois se surgiu, não é, nem se há de
ser algum dia

existencial

Nem é divisível, pois é todo
equivalente

predicativo

mas é todo pleno
do que é

predicativo
existencial

Por isso é todo contínuo: pois ente a predicativo
ente cerca
existencial
Fica sem começo, sem parada

predicativo

Porque é norma o ente não
ser inacabado

existencial
predicativo

Pois é não carente,
[não] sendo, careceria de tudo

pedicativo
existencial

O mesmo é o que é a pensar e o
pensamento de que é

exortativo
existencial
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8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.42
8.45

8.46
8.47
8.48
8.54
8.54
8.57
9.3
16.3
16.4
19.1

ou) ga\r aÃneu tou= e)o/ntoj,
e)n wÒi pefatisme/non e)stin
ou)de\n ga\r <hÄ> eÃstin hÄ
eÃstai
aÃllo pa/rec tou= e)o/ntoj

Pois sem o ente,
no qual está apalavrado

existencial
predicadivo

Pois nenhum outro nem é nem será

existencial

além do ente

ouÅlon a)ki¿nhto/n t' eÃmenai:
tw½i pa/nt' oÃnom )eÃstai
pepoiqo/tej eiånai a)lhqh=
eiånai¿ te kaiì ou)xi
tetelesme/non e)sti
ouÃte ti baio/teron
pele/nai xreo/n e)sti th=i hÄ
th=i
ouÃte ga\r ou)k e)o\n eÃsti
ouÃt' e)o\n eÃstin oÀpwj eiãh
ken e)o/ntoj
e)peiì pa=n e)stin aÃsulon
tw½n mi¿an ou) xrew¯n e)stin
e)n wÒi peplanhme/noi ei¹si¿n
hÃpion oÃn
pa=n ple/on e)stiìn
to\ ga\r au)to eÃstin
ga\r ple/on e)stiì no/hma
kai¿ nun eÃasi

para ser todo imóvel; assim será
nome, tudo

locativo/
existencial
predicativo

persuadidos de ser verdadeiro
ser e também não
é completado
nem algo menor é preciso existir
aqui ou ali

predicativo
existencial
predicativo
predicativo4

Pois nem há não ente
nem há ente o qual estivesse sendo

existencial
existencial

já que é todo inviolável
Das quais uma não é preciso
no que estão desgarrados
Tênue
tudo está cheio
pois é o mesmo
pois o pleno é pensamento
e agora são

predicativo
predicativo5
predicativo
predicativo
predicativo
predicativo
predicativo
existencial

Mas debaixo dela há

locativo

Fragmentos Duvidosos e Falsos
20.1

au)ta\r u(p' au)th/n e)stin

Notas
1

Ou exortativo, se considerada a origem verbal do predicativo (de persuasão/a persuadir).
Numa locução exortativa.
3
Idem.
4
Idem.
5
Idem.
2

