NOTICIAS

HVMANITAS- Vol. LII (2000)

AS LEIS DE SOLON Ε DAS XII TABUAS
A PROPOSITO DO LIVRO DE PLUTARCO, VIDA DE SOLON,
TRADUZIDO Ε COMENTADO POR DELFIM FERREIRA LEAO

Acedendo ao honroso convite do Senhor Doutor Jose Ribeiro Ferreira,
Ilustre Director do Instituto de Estudos Classicos da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, aqui estou para vos falar da eventual influencia
das leis de Solon na Lei das XII Tabuas.
Depois de algumas criticas que ora negam a historicidade do decenvirato que tera redigido as primeiras dez tabuas ora ο caracter publico da Lei
das XII Tabuas identificando-a quer com ο Jus Flavianum (colectanea de
formulas legais processuais publicada por Cneu Flavio, escriba do pontifice
Apio Claudio) dos finais do seculo IV quer com ο his Aelianiun (obra elaborada por Sextus Aelius Petus Catus que viveu no seculo II a.C), a romanistica
actual aceita ο relato da tradicao segundo ο qual a redaccao da Lei das
XII Tabuas passou pelas seguintes fases:
l.a: descontentes com a interpretatio dos costumes (mores maiorwn)
feita pelos sacerdotes-pontifices, todos patricios, que os tratavam
quase sempre desfavoravelmente, os plebeus passaram a exigir que
tais costumes fossem fixados numa lex scripta. Procuravam, assim,
que fosse consagrado urn regime de igualdade;
2.a: a insatisfacao foi crescendo e tornou-se insustentavel. Senhores do
governo da civitas e da administracao da iustitia, os patricios enviaram a Grecia, no ano 452 a.C, uma comissao de tres homens para
estudar as leis de Solon;
3.a: regressados a Roma urn ano depois (451 a.C.) com os elementos
recolhidos e estudados, ο povo reuniu-se nos comicios das curias e
das centurias e nomeou uma magistratura extraordinaria constitufda
por dez patricios, a quern foram concedidos plenos poderes e formulada a exigencia de fazerem ο codigo desejado;
!l
4. : nesse ano, os decemviri governaram a contento do povo e redigiram
10 tabuas que foram aprovadas nos comicios das centurias;
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5.a: a insuficiencia dessas tabuas determinou que, no ano seguinte
(450 a.C), fosse constituido um novo decenvirato, agora composto por patricios e plebeus. Governaram com profundo desagrado, foram expulsos por uma revolta popular e, em consequencia,
as duas tabuas, que entretanto tinham redigido, nao foram
aprovadas;
6.a: restabelecidas as magistratura normais, em 449 a.C. os consules
Valerio e Horacio mandaram afixar no Forum as XII Tabuas: as
primeiras dez ja aprovadas; e as duas ultimas que ο nao chegaram a
ser.

Se a tradicao e questionavel, certo e que a partir de meados do
seculo V a.C, Roma passou a ter um codigo a que Tito Livio chamou, numa
expressao lapidar, «fans omnis publici privatique iuris». As XII Tabuas terao
sido destruidas no incendio de Roma aquando da invasao dos Gauleses, em
390 a.C; e reconstituidas no ano 387 a.C. Conhecemos apenas cerca de uma
terca parte e CICERO diz-nos que, no seu tempo de crianca, a Lei das
XII Tabuas era aprendida de cor, nas escolas.
A importancia do tambem denominado codigo decenviral foi enorme,
justificando um antes e um depois na historia do Direito Romano; permitiu
que a interpretatio prudentium se deslocasse dos velhos e difusos mores
maiorum para ο texto escrito; e ofereceu a iuris prudentia a oportunidade de
criar institutos para satisfazerem as novas exigencias da vida, atraves duma
admiravel ars inveniendi. Enfim, constitui, como observou Sebastiao Cruz,
«o monumento juridico mais valioso da Antiguidade, nao so para Roma, mas
ate para todo ο Ocidente».
Feita esta resenha historica necessariamente breve, importa destacar ο
que liga a Lei das XII Tabuas as Leis de Solon a que a tradicao se refere,
como vimos.
Ε corrente distinguir os Direitos de Roma e da Grecia. Alem de haver
institutos tfpicos e exclusivos que, so por si, assinalam uma diferenca significativa (v.g., a sponsio e a usucapio romanas; as arrhas e apraescriptio longi
temporis gregas), observamos que, na propria compreensao do Direito, ha
diferencas fundamentals que os seus simbolos inequivocamente manifestam:
a deusa romana Iustitia com os olhos vendados, segurando, com as duas
maos, uma balanca com ο fiel perfeitamente aprumado e, portanto, com
os dois pratos numa posicao rigorosamente igual; e a deusa grega Dike
que, de olhos bem abertos, segura, com uma das maos, uma balanca sem
fiel e, na outra, uma espada. Os pratos encontram-se tambem ao mesmo
η fve 1.
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Sendo urn simbolo a mais eloquente de todas as expressoes, uma descrigao ou imagem-pensante ou, ainda, a linguagem acessivel do dificil, importara questional-:
Por que tera a Iustitia romana os olhos vendados e a Dike grega os
olhos bem abertos? Se considerarmos que a vista simboliza as abstraccoes, ο
especulativo, ο saber-puro, a sapientia; e ο ouvido indica ο valorativo, ο
pratico, ο saber-agir, a prudentia, eis, Senhoras e Senhores, a expressao de
duas concepcoes diferentes sobre ο Direito: a mais especulativa, mais abstracta, mais de generalizacoes, da Grecia; ο saber agir, a prudentia, ο equilibrio entre a abstraccao e ο concreto, de Roma. E, na verdade, em vao se procurara nos textos juridicos romanos uma teoria geral, uma simples definicao.
Pelo contrario, lemos em lAVOLENUS (D. 50,17,202), a sabia advertencia de
que «omnis definitio in hire civili periculosa est»
Por que tern ο simbolo grego uma espada e a balanca romana um fiel?
Porque, na Grecia, interessava conhecer e executar ο direito; e, em Roma,
ο importante era saber quando havia Direito para ο declarar {ius dicere).
A execucao era menos importante: ο index era um homem recto, mas
geralmente nao versado em Direito. Quanto ao fiel, simboliza ο rigor
pesado e medido por um examinator iuris; a sua ausencia, na Grecia,
mostra-nos uma ideia de igualdade e a concepcao democratica que os Gregos
tinham do Direito: muitos a julgar e todos no mesmo piano em que ο
advogado e substituido pelo retorico que, por todas as formas, sobretudo
emotivas e sentimentais, procura obter ο voto favoravel dos membros do
tribunal.
Se assim e, perguntar-se-a: ο que tera justificado a viagem a Grecia
duma comissao de tres homens para estudar as leis de Solon? Quica
porque as solucoes ai dadas aos casos praticos, ou seja, as necessidades da
vida que, podendo variar com os povos, nao deixam tambem de ser identicas,
podiam constituir um precioso elemento de estudo. Bem vistas as coisas,
«hominum causa omne ius constitutum sit», ensinou, mais tarde,
HERMOGENIANUS (D. 1,5,2,) e a natura hominum nao e diferente nem
conhece fronteiras.
Antes ainda de compararmos algumas leis de Solon com a Lei das
XII Tabuas, nao devemos silenciar a preocupacao de Solon em «ajustar as
leis a realidade mais do que a realidade as leis» (75). Ε uma das grandes
licoes da cultura juridica classica que urge nao esquecer para evitar a tentacao
de construir edificios juridicos de rara beleza e harmonia logica, mas incapazes de servir a vida. Ε se compararmos os Direitos de Roma e da Grecia, nao
sera ousado afirmar que Roma esta mais perto de Solon, com a preocupacao
do concreto, do necessario a vida e a subalternizagao do abstracto, das teorias
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gerais, das definicoes. Fica, todavia, sem resposta a questao: quern inspirou
Solon?
Ο direito, como no seculo passado reafirmou a famosa Escola Historica,
e uma das varias manifestacoes da cultura dum povo, como a lingua, a
literatura, a arte, a poesia, a musica, etc. Por isso, cada povo tem ο seu
direito que, sendo comum em normas fundamentals, e tambem diferente
em muitos aspectos, Cotejando a legislacao de Solon com a Lei das
XII Tabuas, destacamos algumas s o l o e s comuns:
— a referenda «aos cidadaos reduzidos a escravidao por dividas» (66)
mostra-nos uma pratica igualmente consagrada na Lei das
XII Tabuas (111,5) que permitia a um credor transformar ο seu
devedor em escravo e vende-lo trans Tiberim. Ε um reflexo
inequivoco da libertas que os Romanos consideravam uma res
inaestimabilis e que, embora perdida por efeito dessa capitis
deminutio maxima, impedia que um ex-civis romanus fosse vendido
em solo romano;
— a proibicao de «manifestagoes (excessivas) de luto das mulheres»
e de «fazerem lamentacoes fingidas» (74) aproxima-se da Lei das
XII Tabuas (X,4) que determina que as mulheres nao devem
arranhar as faces nem entregar-se a choros exagerados nos funerais».
Ε curioso que, mais tarde, no ano 40 a.C, os Romanos tivessem
necessidade de promulgar a lex Falcidia que limitava a pratica
exagerada de legados: um individuo instituia herdeiro alguem e
determinava que distribuisse os seus bens por grande numero de
pessoas (legatarios). No fim, ο herdeiro ficava sem nada e era ainda
obrigado a suportar as dividas. Eram tempos de degradacao moral,
que explica ο acesso de Augusto ao poder. Considerava-se que um
funeral muito chorado mostrava um grande homem finado; por isso,
para que houvesse muita gente a chorar, ο de cuius distribuia os seus
bens por uma multidao de legatarios. A lex Falcidia combateu esta
situacao aproximando-se da Lei das XII Tabuas;
— a disposicao de que «quern plantasse alguma arvore no campo teria
de guardar a distancia de cinco pes em relacao ao terreno do
vizinho» (77) encontra-se tambem na Lei das XII Tabuas (VIII,2),
como, alias, GAIUS (D. 10,1,13) observou: «ad exemplum
quodammodo ejus legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur
tulisse». As necessidades sentidas no cultivo dos campos eram
comuns a Roma e a Grecia: ο espaco livre servia de passagem e
permitia voltar ο arado.
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Quanto as diferengas, salientamos:
— a Lei das XII Tabuas nao proibiu a pratica indiscriminada de
doacoes, ao contrario do que tera feito uma lei de Solon (73).
No entanto, nao deixou ο Direito Romano de, mais tarde, no
ano 204 a.C, proibir as doacoes que excedessem um determinado
valor e nao fossem feitas entre parentes proximos. Porque? Porque a
pratica de oferecer presentes por tudo e por nada, para agradar
sobretudo a quern devia cumprir uma funcao publica por officium e
nao por suborno tinha-se generalizado, atingindo ο ridicule Talvez
Solon tenha sentido este problema. Se assim foi, reagiu mais cedo.
De todo ο modo, devemos assinalar que a proibicao de doa?6es
feitas sob ο efeito da doenca (73) foi introduzida no Direito
Portugues por uma lei do Marques de Pombal (Lei de 25/6/1766),
embora em relacao ao direito de testar. Actualmente, sao proibidos
os testamentos e as doacoes (art.° 2194.° ex vi art.0 953.° do Codigo
Civil);
— uma lei de Solon ordena que um cao, que morda, «se entregue preso
a uma cadeia de tres covados» (77). A Lei das XII Tabuas (VIII,6)
permitia ao dominus dum animal, que tivesse causado qualquer dano
a outrem, libertar-se da responsabilidade entregando ο animal ou
indemnizando ο prejuizo». Sao as actiones noxales;
— a legislacao de Solon «proibe que se diga mal dos mortos» porque
«e piedoso considerar sagrados os que ja passaram para ο outro
lado»; e «dos vivos, proibiu que se falasse mal nos santuarios, nos
tribunals, nos edificios dos magistrados e ainda durante a assistencia
aos jogos» (73). A Lei das XII Tabuas e mais ampla: consagra ο
delito de iniuria que consistia na redaccao de escritos difamatorios
(VIII, 1) ou na difamacao atraves de palavras ou canticos» (VIII,25);
— uma lei de Solon admitiu «a possibilidade de fazer testamento» antes
negada porque «os bens e a casa tinham de permanecer na familia do
falecido» (73). A Lei das XII Tabuas (VI, 1) determinou «cum nexum
faciei mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto» e a
mancipatio permitiu que se fizesse testamento quando nao fosse
possivel redigi-lo nas antigas formas: ο testamento calatis comitiis
(nos comitia curiata) e ο testamento in procinctu (perante ο
exercito). De todo ο modo, a Lei das XII Tabuas nao instituiu ο
testamento, mas tao-so um tertium genus testamenti. Ο testamento e
uma instituicao genuinamente romana e, mesmo quando, mais tarde,
surgiu na Grecia, tern caracteristicas profundamente diferentes: v.g.,
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nao e necessaria a instituicao de herdeiro; as sucessoes testamentaria
e legitima nao sao incompativeis; a instituicao de res certa nao e
invalida, etc.;
— na legislacao de Solon «todas as leis tern a validade de cem
anos» (78). Sera uma ousadia ou delirio legislativo? So um estudo
da epoca permitira esclarecer. A Lei das XII Tabuas nao fixou um
limite de vigencia e nunca foi formalmente revogada ate ao Corpus
Juris Civilis de Justiniano que, alias, consagrou varias das suas
disposicoes. Ε muito arriscado fixar um prazo de vigencia sobretudo
numa legislacao tao vasta: corre-se ο risco dum vazio legislativo se
nao se fizerem novas leis; e nao se pode impedir que ο costume
contrario afaste uma ou outra lei. Alias, ο jurisconsulto romano
lULIANUS e claro: «quae rectissime etiam Mud reception est, ut leges
non solum suffragio legislatoris, sed etim tacito consensu omnium
per desuetudinem abrogentur» (D. 1,3,32,1). Ο povo e ο titular do
poder de criar ο direito e tanto pode legislar como cria-lo
espontaneamente atraves do costume. Se as duas fontes ( a lex e a
consuetudo) tern ο mesmo valor, tanto a lei pode revogar ο costume
como este aquela.

Finalmente, e interessante verificar que ha na legislacao de Solon
algumas leis perfeitamente actuais. Referimos:
— as arvores nocivas nao devem ser plantadas sem um espaco que as
separe do terreno cultivado, nascentes de agua ou predios urbanos
vizinhos (art.01366.° n.° 2 do Codigo Civil);
— a proibicao de «escavar um buraco ou fossa» sem «guardar em
relacao ao vizinho a mesma distancia a que chegar a perfuracao»
(77) esta consagrada no nosso direito que impede a abertura de
minas, pocos e escavacoes que privem os predios vizinhos do apoio
necessario para evitar desmoronamentos ou deslocacoes de terra»
(art. 1348.° n.° 1).
Ε tempo de concluir: ha, nas leis de Solon, disposicoes comuns a Lei
das XII Tabuas; mas ha igualmente diferencas que afastam os Direitos de
Roma e da Grecia. Por isso, mantem-se a duvida sobre a veracidade do relato
que a tradicao historica oferece sobre a Lei das XII Tabuas. Talvez um estudo
exaustivo proporcione elementos mais completos.
Nao devemos, no entanto, terminar sem uma referenda: a traducao da
Vida de Solon de Plutarco, que ο Dr. Delfim Leao nos apresenta, tern, no
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piano cultural, os meritos que nao deixarao de ser assinalados. Direi, tao-so,
que se trata dum contributo importante como fonte literaria para ο
conhecimento do Direito. Por isso, cumpre-me felicitar ο Dr. Delfim Leao e a
coleccao Humanitas — Autores Gregos e Latinos superiormente dirigida pelo
Doutor Jose Ribeiro Ferreira.
Disse!
A. SANTOS JUSTO

MEDITERRANEA. SERIE MONOGRAFICA DE ESTUDOS SOBRE
Ο MEDITERRANEO ANTIGO (UNIVERSIDADE DE MALAGA)
Mediterranea e uma serie de volumes tematicos, com saida anual desde
1994, e tem por fmalidade incluir «estudios sobre temas importantes
relacionados con la filologia, la historia, la geografia, la ciencia, la religion,
el mito, las instituciones, la filosofia y cualquier aspecto de la vida de los
pueblos mediterraneos antiguos (desde la Prehistoria hasta el Renascimiento)
que permita comprender las claves de la Sociedad Moderna a traves de sus
raices historicas.»
Ο primeiro numero a ser editado — mais tarde, na coleccao, aparecera
com ο numero zero —, sob a responsabilidade de Aurelio Perez Jimenez,
Astronomia y Astrologia de los origines al Renascimiento, nasceu de um
Curso de Outono, decorrido em Malaga, durante ο mes de Setembro de 1988,
com ο titulo "La astronomia y la astrologia en su tradicion desde el Mundo
Antiguo" — alias a mesma origem de todos os demais volumes. Fronteira
dificil de delimitar com nitidez e a que separa a astronomia da astrologia,
com maioria de razao nos primeiros tempos. Ora este volume, publicado em
Madrid pelas Ediciones Clasicas — como alias toda a serie —, procura fazer
um estudo das interrelacoes e linhas de separacao entre estes dois domfnios,
levantar e discutir as principals interrogacoes e apontar as respostas dadas
pelos povos que conformaram as nossas raizes mediterraneas. Assim um
primeiro capitulo — "La doctrina de las estrellas: tradicion historica de una
ciencia" (Aurelio Perez Jimenez) — esboca ο marco historico em que
evoluciona a polemica entre astronomia e astrologia. Em seguida, em mais
nove estudos, sao examinadas as etapas fundamentals dessa evolucao, desde
os seus primordios: a astronomia pre-grega — ilhas Menorca e Malta, Antigo
Egipto, Babiionia — (M. Hoskin); astrologia como elemento do sincretismo
religioso do helenismo tardio (Jose Luis Calvo Martinez); a astrologia,
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astronomia e filosofia em Platao (Francisco L. Lisi); a musica celestial ou a
astronomia e psicologia na teoria musical dos Romanos (J. Luque Moreno); a
astronomia e astrologia em Roma (Jose Martinez Gazquez); a astrologia
arabe (J. Vernet); a teoria da trepidacao dos equinocios em Al-Andalus no
seculo XI (Julio Samso); a astronomia no mundo bizantino (Anne Tihon); e a
tradicao astrologica na Espanha do Renascimento (Santiago Sebastian
Lopez).
Ο numero 1 da serie Mediterranea aparece um ano depois, em 1995,
agora sob a direccao de Aurelio Perez Jimenez e Gonzalo Cruz Andreotti.
Submetido ao tema da sexualidade da mulher nos povos mediterraneos da
Antiguidade, tem por titulo Hijas de Afrodita: la sexualidadfemenina en los
pueblos mediterraneos e apresenta nove estudos sobre a importancia do
corpo, os problemas da mulher e a sexualidade feminina nos mitos gregos e
orientals — analise de Fernando Wulff Alonso, que foca em especial ο
elemento feminino nas historias de Ulisses, Gilgamesh e Sansao —, na epoca
arcaica e classica da Grecia antiga (CI. Mosse), em Platao e Aristoteles
(Jolanda Capriglione), no periodo helenistico (Jose Luis Calvo Martinez), em
Roma (Eva Cantarella), nas mulheres ascetas da antiguidade crista (Virginia
Burrus), em Bizancio (Aglaia Kasdagli), no mundo musulmano (Caridad
Ruiz-Almodovar) e na Europa prefeudal e feudal (Maria Milagros Rivera
Garretas). Os editores justificam a escolha do tema no facto de nao ser vao
nem utopico procurar «ahondar hoy en la historia de la sexualidad femenina».
Pensam, pelo contrario, «que se trata de una exigencia de nuestra epoca. Tal
vez conociendo las claves de su evolucion en los pueblos que han dado
origen a Europa, se pueda afrontar con mejor juicio el problema». Para tal
foram propostos os nove trabalhos acima indicados, nos quais se procura
«comprender la sexualidad femenina con rigor y objetividad: la que permiten
nuestras fuentes, a menudo documentos creados por hombres y, en
consecuencia, con puntos de vista parciales. Ofrecemos sin embargo, como
elemento corrector importante, la capacidad cn'tica de especialistas en cada
una de las etapas historicas del tema: ofrecemos su mirada abierta,
universitaria, no sometida a juicios preconcebidos ni a criterios dogmaticos
que enturbien la interpretacion cientifica de esos datos ο que impidan el
estabelecimiento de hipotesis aproximadoras de la realidad» (p. VIII).
Ο numero 2 de Mediterranea, publicado em 1996, tem por tema a
religiao como causa de paz e de guerra, ou conflito, nas relacoes dos povos
mediterraneos, como de certo modo ο deixa explicito de imediato ο titulo: La
Religion como Factor de Integracion y Conflicto en el Mediterraneo.
Escrevem os editores do volume — Aurelio Perez Jimenez e Gonzalo Cruz
Andreotti —, na introducao de apresentacao que a guerra por motivos
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religiosos e a paz patrocinada pela religiao «resumen los dos ejes en que se
mueve la historia de las culturas mediterraneas, nuestra propria historia» e
«explicam gran parte de los exitos y fracasos de los Estados de la Antiguedad
y del Medievo (p. VIII). Os nove trabalhos incluidos neste volume procuram
analisar aspectos da influencia e do papel da religiao e da divindade nas
accoes e na historia dos povos mediterranicos: ο Deus de Israel e as relacoes
dos Judeus com os povos vizinhos (Angel Saenz-Badillos), ο santuario de
Delfos e a guerra (Francisco Javier Gomez Espelosin, que analisa
especialmente as quatro guerras sagradas), as ambiguidades da paz implicitas
no culto de Eirene em Atenas (Domingo Placido), r e d o e s entre religiao e
conflitos na Roma Republicana (Carmine Ampolo), ο Sol Invictus como
modelo religioso de integracao imperial (Rafael R. Chenoll Alfaro), ο Islao e
a guerra santa (M. Paz Torres Palomo), a Biblia como elemento unificador e
divisorio na literatura medieval de Castela (Alan Deyermond), as relacoes
entre Bizancio e ο Ocidente ao espelho da confrontacao religiosa (Antonio
Bravo Garcia), religiao e politica na transifao para a Idade Moderna ou
algumas notas sobre as conversoes e a origem do problema mourisco (Angel
Galan Sanchez).
A leitura dos nove trabalhos que integram este livro apresentarao
«desde Grecia hasta el fin de la Edad Media las voces de los oraculos, las
imprecaciones de los sacerdotes, las oraciones de los muslines, los gritos de
unos y otros invocando siempre a un dios que sancione tratados y vengue la
transgresion de los pactos» (p. X). Esta revista publica, nas paginas 370-374,
uma aprecia^ao mais pormenorizada deste numero de Mediterranea, feita por
Paula Barata Dias.
Los Limites de la Tierra: el espacio geografico en las culturas
mediterraneas e ο titulo do numero 3 de Mediterranea (1998) que procura
analisar, portanto, os conhecimentos dos antigos povos do Mediterraneo
sobre a terra e a sua consciencia do espaco geografico. Como nos numeros
anteriores, sao nove os trabalhos que ο volume contem: definicao do conceito
de "espa90 historico" e suas dimensoes significativas (Jose Carlos Bermejo
Barrera); a evolufao da concep^ao da imagem do mundo ou a busca dos seus
limites entre ο mito e a realidade — a ηοςδο de um mundo finito ou infinito
e, no primeiro caso, quais os seus limites — (Pietro Janni); os periplos gregos
das epocas arcaica e classica e a importancia das suas informafoes
geograficas, bem como a utilidade pratica, a ciencia e as noticias literarias
desses mesmos roteiros no pen'odo helenistico (Francisco J. Gonzalez Ponce,
que assina os dois estudos); a nofao geografica da Asia e sua delimita9ao na
geografia helenistica (Francesco Prontera); a descoberta, apresenta9ao e
descri9ao da Peninsula Iberica como espa90 politico (Pilar Cipres Torres e
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Gonzalo Cruz Andreotti); a imagem celeste da oikoumene ou a reparticao dos
povos conhecidos de entao pelos doze signos do Zodiaco — estudo realizado
sobretudo com base no Livro 2 do Tetrabiblos de Ptolomeu (Aurelio Perez
Jimenez); a literatura geografica bizantina e suas novidades (Raul Caballero
Sanchez); realidade e fantasia da Imago Mundi da Idade Media islamica
(Emilio de Santiago Simon). Ε assim, como observam os editores na nota de
apresentacao, estes estudos procuram «analizar la realidad y fantasia con que
los pueblos mediterraneos fijaron su marco geografico» (p. X).
Ο tema do numero 4 de Mediterranea vem claramente explicito no
titulo a que ο volume esta submetido: Unidad y pluralidad del cuerpo
humano — La anatomia en las culturas mediterraneas (1998). Vai pagar
tributo, portanto, — como observam os editores da publicacao, Aurelio Perez
Jimenez e Gonzalo Cruz Andreotti, na nota de apresentacao que,
sintomaticamente, intitulam "Exterior homo corpus", recorrendo a uma
expressao de Santo Isidoro de Sevilha — a uma «ciencia, la anatomia, tan
antigua como la percepcion artistica del hombre» e seguir «su historia
mediterranea (desde la Prehistoria al Renacimiento) buscando enfoques y
perfiles que superen los limites de la simple descripcion medica» (p. 2).
Assim os nove estudos que constituem a publicacao — numero habitual na
coleccao — abordam ο corpo humano nas culturas pre-historicas do
Mediterraneo (Jose Enrique Ferrer Palma), a sua concepcao nos Poemas
Homericos (Juan Francisco Martos Montiel), visao e descricao desse mesmo
corpo nos tratados hipocraticos (Carlos Garcia Gual), as metaforas do corpo
humano de Aristoteles a Galeno (Mario Vegetti), ο conhecimento pratico da
anatomia em Galeno (Juan Antonio Lopez Ferez) que neste autor assenta
tambem sobre bases filosoficas constitui elevada expressao da ciencia medica
greco-romana (Jolanda Capriglione), a visao do corpo em Bizancio (Juan
Signes Codoner) e na medicina arabe medieval (Camilo Alvarez de Morales),
tutela dos planetas e das estrelas em geral sobre os membros concretos do
nosso corpo (Aurelio Perez Jimenez) que ο convertem em «cuerpo cosmico y
su anatomia en anatomia del Universo» (p. 4). Deste modo, os nove estudos
— escrevem os editores do volume — dizem-nos «cual fue la imagen que
nuestros antecessores se hicieron del hombre fisico, e incluso cuales son, con
referentes metaforicos, los secretos misterios que hacen funcionar el cuerpo,
ο la fisiologia de sus engranajes anatomicos». Mas tambem nos oferecem
«parametros sociales, filosoficos, cientificos ο teologicos en los que
adquiere sentido nuestra unidad anatomica proyectada incluso hasta las
estrellas» (p. 3).
Ο numero 5 de Mediterranea vai buscar ο titulo a uma formula
homerica e%ea πτερόεντα que ocorre pela primeira vez no verso 201 do
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Canto 1 da Uiada, a que se junta urn subtitulo: Aladas palabras — Correosy
comimicaciones en el Mediterraneo (1999). Atraves deste livro, em dez
trabalhos com «suficiente profundidad cientifica», ο leitor familiarizar-se-a
com ο verdadeiro sentido das palavras com que se anuncia ο mundo da
comunicacao em Homero, utilizadas por aedos, herois e mensajeiros (Maria
Angeles Duran Lopez); consciencializar-se-a do papel exercido pelo
mensajeiro, seja no teatro, — tanto na tragedia grega (Helena Guzman
Gracia), como na comedia romana (Jose Antonio Henriquez Gonzalez) —,
seja na Biblia (Miguel Peinado Mufioz); observant a importancia que tinha ο
acto de escrever a outras pessoas, quer se trate da forma e funcao da carta
erotica na novela (Rafael Galle Cejudo); quer sejam abordados os correios e
os meios de comunicacao na Andaluzia arabe (Maria Antonia Martinez
Nunez), em Bizancio (Inmaculada Perez Martin) ou no mundo mediterraneo
da Idade Media (Jose Enrique Ruiz Domenec); quer se analise a poesia e a
epistola como sistema de comunicacao no Renascimento (Maria Nieves
Mufioz Martin); e vera que os Gregos simbolizaram a forca e funcoes
diversas da palavra (transmissao de noticias, persuasao, justica, comercio,
astucia, engano) num unico deus, ο deus mensajeiro Hermes — Mercurio
entre os Romanos (Aurelio Perez Jimenez). Deste numero de Mediterranea e
feita nesta revista (pp. 369-370), uma apreciacao mais pormenorizada por
Luisa da Nazare Ferreira.
Ligado a esta serie monografica de estudos sobre ο Mediterraneo, que e
Mediterranea, esta um conjunto de publicacoes — cada uma delas obra de
urn so autor — que aparecem sob a designacao de Supplementa
Mediterranea. Ate a data foram dados a estampa tres, todos saidos tambem
do prelo de Ediciones Clasicas: Desde Lesbos con Amor: homosexualidad
femenina en la Antiguedad (1996), Leyes de Gortina (1997) e Consejeras,
Confidentes, Complices: La servidumbre femenina en la literatura griega
antigua (1999), da autoria de Juan Francisco Martos Montiel, ο primeiro, e
de Ines Calero Secall, os dois ultimos.
Ο livro Desde Lesbos con Amor, como alias observa Jose Luis Calvo
Martinez na apresentacao (p. 1), trata de um aspecto dificil da Antiguidade,
de modo geral esquecido e a cada passo falseado — ο homoerotismo
feminino. E, ao longo da exposicao, alem de precisar a cada momento, com
cuidado e clareza, ο valor dos termos do campo lexico-semantico em causa,
analisa sobretudo as praticas de amor homofeminino, como aparecem
descritas nos testemunhos antigos, da epoca arcaica grega (os partheneia de
Alcman e os poemas de Safo) aos autores cristaos, passando pela explicacao
da ambigua reputacao das mulheres de Lesbos; pelas informacoes da epoca
classica, sobretudo as hetairistriai de Platao; pela homossexualidade
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feminina no mito, nas fontes iconograficas e na epoca imperial romana; e
pelas tentativas de explicacao etiologica de tais casos e do seu tratamento.
Como sublinha Jose Luis Cavo na apresentacao, ο autor esquadrinha e
discute «con buen juicio y prudencia todos los testimonios, tanto literarios
como plasticos», evitando enveredar, devido a penuria de informacoes, «por
el entusiasmo y ver mas alia de lo que hay». Estamos, portanto, perante urn
livro que oferece «al lector comun una muy buena informacion sobre el amor
lesbico en el mundo griego antiguo y al especialista interesantes sugerencias,
que se pueden ulteriormente matizar ο incluso discutir, sobre tal ο cual
testimonio» (p. 2).
Dos dois livros de Ines Calero Secall, Leyes de Gortina e recenseado
nas paginas desta revista por Delftm Ferreira Leao, mais adiante (pp. 359-360) e Consejeras, Confidentes, Complices: La servidumbre femenina en la
literatura griega antigua, n° 3 dos Supplementa Mediterranea, procura
analisar ο papel das mulheres que actuam na penumbra, mas nem por isso
exercem urn papel e uma influencia menores na sociedade grega. Trata-se das
amas, das aias, das servas, das mensajeiras que, nas suas confidencias e
cumplicidades, dao vida ao geniceu e ο fazem palpitar com os sentimentos
das suas moradoras. Do que se acaba de referir se depreende — como escreve
Maria Angeles Duran Lopez, que apresenta a obra — «que el lector tiene
entre sus manos un libro original por su enfoque, riguroso en su modo de
tratar los textos y erudito en su manejo de los datos y de las erencias
bibliograficas» (p. 3).
Mediterranea — em que nao podemos deixar de incluir os seus Supple
menta —, e uma coleccao que, de forma monografica, trata assuntos ainda
hoje actuais e os aborda com cuidado, seguranca e abertura; uma coleccao
que se le com interesse e proveito, que nos predispoe a esperar ο numero
seguinte. Por isso vivamente a saudamos.
JOSE RIBEIRO FERREIRA

ENCONTROS DE TEATRO DE TEMA CLASS ICO 2000
Os "Encontros de Teatro de Tema Classico 2000" pretendem divulgar ο
teatro greco-latino e a cultura classica. Temos consciencia de que a cultura
classica criou valores intn'nsecos de grande relevancia que, transmitidos ao
longo dos tempos, estao na base do viver e sentir do homem moderno e de
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que os temas e mitos greco-romanos, parte integrante da cultura de hoje,
continuam a ser utilizados por autores contemporaneos para darem corpo a
valores e ideais do homem da actualidade. Ε nesse processo exerceu papel de
relevo ο teatro: a tragedia, que de preferencia buscava os seus assuntos na
tradicao lendaria dos herois ou dos deuses, equacionava perante ο publico
problemas das relacoes do homem com os deuses (por exemplo, casos de
piedade e de insolencia), situacoes de medicao das forcas humanas com as do
destino e problemas de relacoes dos homens entre si, ou seja questoes de
justica; a comedia, por seu lado, abordava assuntos do dia a dia, quer — no
caso da comedia antiga (sec. V e inicios do IV a. C.) — vendo ο homem
como elemento da sociedade, da polis, com uma critica mordaz a diversos
aspectos da vida social (educacao, actividade politica, governantes e
instituicoes, a gerra e a paz), quer observando-o como individuo, no que
respeita a comedia helenistica e romana, que se apresentam como comedia de
costumes e psicologica, em que revive a alma humana com ο seu jogo de
interesses e paixoes.
Mas pensamos tambem que esse teatro continua a ter algo para dizer ao
homem de hoje, sobretudo aos jovens, e que poderia exercer um nada
dispiciendo papel pedagogico. Conscientes de tais pressupostos, impos-senos promover a representacao de obras do teatro greco-romano ou de
espectaculos com ele relacionados.
Este ano os Encontros de Teatro de Tema Classico tiveram uma dupla
realizacao: ο Festival Escolar de Teatro de Tema Classico e os II Encontros
de Verao de Teatro de Tema Classico.

Festival Escolar de Teatro de Tema Classico
Tratou-se de um Festival destinado as escolas do ensino medio, e
mesmo superior, constituido por uma semana de representacoes de teatro
greco-latino ou com ele relacionado, em que os textos encenados, integrals,
fossem enviados as escolas com um ou dois meses de antecedencia, em livros
de formato de bolso que serviriam tambem de bilhete. Pensamos que,
dessa forma, poderiam ser lidos e trabalhados antecipadamente e que, alem
de se divulgar ο teatro, em especial ο teatro classico, se contribuiria, e de
forma muito significativa, para a formacao de um gosto pelo espectaculo
teatral.
Foi esta a genese do "Festival de Teatro Escolar de Tema Classico" que
decorreu no Museu Monografico de Conimbriga e no Museu Machado de
Castro, em Coimbra, de 2 a 5 de Maio de 2000, com a participacao de cinco
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grupos teatrais, tres espanhois e dois Portugueses, que levaram a cena seis
pecas, num total de dez espectaculos:
- Samia de Menandro, pelo Helios Teatro de Madrid: Conimbriga (2 de
Maio, pelas 1 lhOO).
- A Andromaca de Euripides, pelo Grupo Selene de Madrid: Museu
Machado de Casto, em Coimbra (2 de Maio, pelas 15h30).
- Mitos Classicos na Poesia Portnguesa Contemporanea, pelo Grupo
de Teatro Classico de Conimbriga, com quatro espectaculos: Conim
briga (3 de Maio, pelas llhOO e pelas 15h30) e Museu Machado de
Castro (5 de Maio, pelas 1 lhOO e pelas 15h30).
- Epidico de Plauto, pelo "Thiasos do IEC", da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, com duas representacoes: Conimbriga
(5 de Maio, pelas llhOO e pelas 15h30).
- Ο Gorgulho, de Plauto, pelo Grupo Balbo de Cadis: Conimbriga (4 de
Maio, pelas llhOO).
- As Troianas, de Euripides, pelo Grupo Balbo de Cadis: Conimbriga
(4 de Maio, pelas 15h30).
Os espectadores, num total de cerca de 1300, na sua grande maioria
alunos de escolas do ensino basico e secundario, seguiram ο entrecho das
representacoes com atencao e envolvimento. Ε estiveram presentes escolas
que cobrem quase ο pais inteiro: Condeixa-a-Nova; Valenca do Minho,
Aveiro, Evora, Vila Pouca de Aguiar, Carvalhos, Linda-a-Velha, Figueira da
Foz, Tocha, Gouveia, Coimbra, Ansiao, Padrao da Legua, Braga, Ovar,
Pinhel, Pedrogao, Porto. Era opiniao generalizada que a experiencia fora
excelente, que valera a pena ο tempo gasto e a deslocacao e que voltariam, se
futuras edicoes do Festival forem realizadas. Com satisfacao podemos assim
dizer que os objectivos foram no essencial atingidos, por vezes para alem das
nossas expectativas. As representacoes atrairam boas assistencias e temos a
certeza de que serao optimos divulgadores de futuras edicoes do Festival.
Alem de encontrarem receptividade junto das escolas, ο que mais nos
interessava, atraiu tambem a atencao dos orgaos de comunicacao social,
como televisao, radio e jornais, tanto locais como nacionais.
Para conseguir esse alto desiderata, ο papel mais significativo foi
evidentemente representado
- pelos grupos de teatro, a seiva fundamental do Festival, que nem a
chuva — copiosa durante alguns espectaculos — coibiu de representarem e encarnarem as figuras com brio, alma e emocao;
- e pelos professores que leram e analisaram as obras com os alunos nas
aulas e que depois os acompanharam ao local das representac6es,
onde receberam uma licao pratica de teatro classico.
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II Encontros de Verao de Teatro de Tema CMssico
Os II Encontros de Verao de Teatro de Tema Classico tiveram como
primeiro objectivo divulgar ο teatro, em especial ο teatro classico, contribuindo desse modo para a formacao de um gosto pelo espectaculo teatral.
Nao foi, no entanto, sua fmalidade menor animar espacos monumentais,
como Conimbriga, ο Patio da Universidade, ο Museu Machado de Castro, ο
Museu Grao Vasco as Termas Romanas de Braga. Naturalmente que os
Encontros estao abertos e admitem a hipotese de extensoes e outras
localidades.
Este acontecimento cultural decorreu nos meses de Junho a Setembro
de 2000 e movimentou seis grupos teatrais, com um total de 15 espectaculos:
- A Comidia da Marmita de Plauto, pelo grupo de teatro Fatias de Ca,
de Tomar, apresentada em Conimbriga, em 4 de Junho, pelas 16h00;
em 2 de Julho, pelas 16h00; em 6 de Agosto, pelas 16h00; e em 3 de
Setembro, pelas 16h00.
- Ο Sodado Fanfarrao de Plauto, pelo Grupo de Teatro da Escola
Secundaria de Cantanhede, apresentado em Conimbriga, no dia 11 de
Junho, pelas 16h30.
- Andromaca de Euripides, pelo Grupo Selene de Madrid, representada
no Patio da Universidade Coimbra, no dia 24 de Junho, pelas 21h30;
e no Mueu Grao Vasco, no dia 25, pelos 18h00.
- Mitos Classicos na Poesia Portuguesa Contemporanea, pelo Grupo
de Teatro Classico de Conimbriga, com um espectaculo nas Termas
Romanas.
- Epidico de Plauto, pelo "Thiasos do IEC", da Faculdade de Latras da
Universidade de Coimbra, com tres representacoes: Conimbriga (24
de Junho, pelas 16h30), Praca 8 de Maio, em Coimbra (1 de Julho,
pelas 21h30); no Museu Grao Vasco, em Viseu (2 de Julho, pelas
21h30).
- Ο Gorgulho, de Plauto, pelo Grupo Balbo de Puerto de Santa Maria
(Cadis): Conimbriga (8 de Julho, pelas 21h00), Termas Romanas em
Braga ((9 de Julho, pelas 21h00).
- As Troianas, de Euripides, pelo Grupo Balbo do Instituto de puerto de
Santade (Cadis): Museu Machado de Castro, em Coimbra (6 de Julho,
pelas 21h00), Patio da Universidade de Coimbra (8 de Julho, pelas
21h30).
As representacoes, como se ve de sua enumeracao, decorreram em
locais diversos, como Conimbriga (5 espectaculos) Coimbra (com 4 pecas,
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duas no Patio da Universidade, uma no Museu Machado de Castro e outra na
Praca 8 de Maio), Viseu (3 espectaculos) e Braga (2 representacoes).
Quanto a espectadores, os II Encontros de Verao de Teatro de Tenia
Classico tiveram dois poderosos concorrentes: ο Campeonato Europeu de
Futebol (dias 24 e 25 de Junho e 2 de Julho) e a procissao da Rainha Santa
(6 de Julho), espectaculos que tiveram uma assistencia de cerca de 70, 90 e
40 pessoas, respectivamente. Mesmo assim a afluencia total as 14 represen
tacoes realizadas ultrapassou significativamente as 1000 pessoas, ο que da
uma media aproximada aos 100 espectadores por cada uma. Ε ο publico
manifestou a opiniao generalizada de que a experiencia fora boa e seria de
continuar.
Alem desta receptividade do publico, os II Encontros de Verao de Tea
tro de Tenia Classico atrairam tambem a atencao dos orgaos de comunicacao
social, como televisao, radio e jornais, tanto locais como nacionais.
Estes resultados animam-nos a continuar com ο "Festival de Teatro
Escolar de Tema Classico", bem como com os "Encontros de Teatro de Tenia
Classico de Conimbriga, Aeminium e Sellium", apesar das dificuldades e dos
escassos apoios ate a data conseguidos. Ο tempo trara os frutos.
JOSE RlBEIRO FERREIRA

COLECCAO ENCONTROS DE TEATRO DE TEMA CLASSICO
Os "Encontros de Teatro de Tema Classico 2000" pretendem divulgar ο
teatro greco-latino e a cultura classica. Conscientes de que a cultura classica
criou valores intrmsecos de grande relevancia e de que muitos deles foram e
sao transmitidos pelo teatro greco-latino, quer pela tragedia, quer pela comedia, a Liga de Amigos de Conimbriga e ο Instituto de Estudos Classicos promoveram a representacao de obras do teatro greco-romano ou de especta
culos com ele relacionados — os Encontros de Teatro de Tema Classico, com
dupla realizacao: ο Festival Escolar de Teatro de Tema Classico e os
II Encontros de Verao de Teatro de Tema Classico, de que damos notfcia em
outro local desta revista.
Para apoio das representacoes, foram editados integralmente os textos
encenados, traduzidos em vernaculo directamente do grego ou do latim e
publicados em livros de formato de bolso, que tambem serviriam de bilhete.
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Pensamos que, enviados as escolas com urn ou dois meses de antecedencia,
poderiam ser lidos e trabalhados antecipadamente; ou entregues aos assitentes dos Encontros de Verao, permitiriam urn melhor entendimento do espectaculo e forneceriam uma melhor compreensao da obra representada. Ε evidente que desse modo se divulgava ο teatro, em especial ο teatro classico, e
se contribuia, e de forma muito significativa, para a formacao de um gosto
pelo espectaculo teatral.
Foi esta a genese da coleccao "Encontros de Teatro de Tema Classico",
edicao da Liga de Amigos de Conimbriga, com tratamento grafico e impressao de Ediciones Clasicas (Madrid), que conta ja com seis volumes, tantos
quantas as pecas representadas no Festival Escolar de Teatro de Tema
Classico:
Menandro, Samia, traducao e introducao de Maria de Fatima Silva
(2000).
Euripides, Andromaca, traducao e introducao de Jose Ribeiro Ferreira
(2000).
Euripides, As Troianas, traducao e introducao de Μ. H. Rocha Pereira
(2000).
Plauto, Epidico, traducao e introducao de Walter de Medeiros (2000).
Plauto, Ο Gorgulho, traducao e introducao de Walter de Medeiros
(2000).
Mitos Classicos na Poesia Portugnesa Contemporanea, recolha dos
poemas de Jose Ribeiro Ferreira e dramaturgia de Jose Geraldo
(2000).
JOSE RIBEIRO FERREIRA

TEATRO DE TEMA CLASSICO EM VISEU
Coube tambem a Viseu, este ano, ser palco dos «Encontros de Teatro de
Tema Classico», os segundos que se realizam, com a representacao de tres
pecas, a tragedia grega Andromaca de Euripides e as duas comedias plautinas
Epidico e Gorgulho.
A iniciativa, promovida pelo Doutor Jose Ribeiro Ferreira, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, contou com ο apoio da Camara
Municipal de Viseu e da Liga de Amigos do Museu Grao-Vasco, em cujos
claustros decorreram as representacoes. Ο evento foi apresentado no contexto
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das Festividades de Verao da cidade, tendo a Camara adquirido a totalidade
dos bilhetes, que foram postos gratuitamente a disposicao do publico interessado, juntamente com uma edicao de bolso das traducoes das pecas'.
A representacao da Andromaca, em 25 de Junho, esteve a cargo do
Grupo de Teatro «Selene» de Madrid. A par das lagrimas, reais, da protagonista e do seu pequeno filho face a uma morte iminente e da soberba interpretacao do velho Peleu, quer perante Menelau, ο arrogante e prepontente rei
de Esparta, quer diante do cadaver do neto, Neoptolemo, ο nosso destaque
vai, sobretudo, para as fascinantes intervencoes do Coro; dirigido por um(a)
expressivo(a) Corifeu, os seus elementos impressionaram pela forma extraordinariamente sentida como se movimentavam em cena ao som da cadencia de
melodias tradicionais gregas.
A segunda peca, representada a 2 de Junho, ο Epidico de Plauto, vinha
pela segunda vez a Viseu e repetiu ο exito que ο Grupo responsavel, ο
«Thiasos» do I.E.C. da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
obtivera no ano passado nas comemoracoes da decima realizacao das
Jornadas de Formacao de Professores da Faculdade de Letras da Universi
dade Catolica. Destaca-se, e claro, a vivacidade e dinamismo do jovem
Epidico mas tambem as bem conseguidas caracterizacoes dos dois velhos,
Perifanes e Apecides.
Curiosamente, e tal como acontecera ja aquando da primeira visita deste
Grupo, urn inesperado corte de electricidade deixou ο cenario momentaneamente as escuras; este facto, contudo, nao constituiu qualquer inconveniente
para os actores que nao so superaram ο imprevisto como habilmente, e tal
como ha um ano atras tambem, ο introduziram no proprio argumento em
representacao. Tal versatilidade vem mais uma vez comprovar ο grau de
profissionalismo que ο grupo coimbrao ja atingiu.
Finalmente, a 8 de Julho, ο Grupo Balbo do I. E. S. Santo Domingo de
Puerto de Santa Maria (Cadis) representou a ultima peca do Ciclo, ο
Gorgulho, tambem de Plauto. A mestria com que os seus jovens actores quebravam a ilusao cenica, para trocar algumas impressoes com ο seu encenador
ou ate com os espectadores, transformou a representacao num momenta particularmente agradavel de cumplicidade com ο publico presente. Uma espe
cial referenda nao pode deixar de ser feita a espectacular aparicao em cena
da personagem Gorgulho e ao hilariante desempenho da figura de Leena,
escrava do alcoviteiro Capadox e guardia, sempre embriagada, da jovem
Planesio. Destaque-se, ainda, alguns bem conseguidos acrescentos ao texto
1

A da Andromaca da autoria de Jose Ribeiro Ferreira, as duas de Plauto
traduzidas por Walter de Sousa Medeiros.
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original, como a inclusao de um jovem «coro» de dan$arinas, pertenca
tambem do alcoviteiro, e que animaram a cena ao ritmo de sons tao diversos
como os das tradicionais dan9as espanholas ou dos famosos compassos da
Brodway.
Deve salientar-se ainda, e prova tambem da sua qualidade, a habilidade
com que qualquer um dos tres Grupos presentes adaptou a encena9ao das
respectivas pe9as as caracten'sticas muito particulares do espa90 destinado as
representa96es.
A cidade de Viriato estreia-se assim num tipo de evento que encontrou
grande receptividade por parte do publico e que nos leva a desejar que outras
oportunidades como esta se repitam.
ANA ELIAS PINHEIRO

