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Na sequência de um projecto que contava já com os volumes I e II (sendo este
último dividido em dois tomos), apareceu recentemente o Volume III, também em
dois tomos, das Interpretationes Vergilinae Minores, recolhidas e organizadas por
uma equipa de investigadores da Faculdade de Letras da Universidade de Génova e
incluídas na colecção das Pablicazioni dei Dipartamento di Archeologia, Filologia
Clássica e loro Tradizioni, Nuova Serie, n. 177. Trata-se de uma obra que pretende
reunir interpretações ou comentários breves e ocasionais sobre passos pontuais da
obra vírgiliana, estando pois excluídos deste programa os autores de comentários
seguidos e sistemáticos, dos perpetua commentaria, para usarmos as palavras dos
prefaciadores. Este Volume III regista o resultado da pesquisa feita no âmbito cronológico de comentadores em prosa desde a queda do Império Romano do Ocidente até
à morte de Santo Isidoro de Sevilha, e inclui, além de abundantes fontes anónimas,
obras de autores, como Alcino Ecdício Avito (Santo Avito), Baudonívia, Boécio,
Bráulio, Cesário de Artes, Cassiodoro Senátor e o Pseudocassiodoro, São Colum—
bano, Constâncio de Lion, Enódio, Fausto Reiense, Fábio Fulgêncio, São Fulgêncio,
Gildas-o-Sábio, Gregório Magno, Gregório de Toprs, Martinho de Braga, Rurício,
Venâncio Fortunato, Vítor Vitense e, obviamente, Isidoro de Sevilha. Foram também
recolhidos comentários de vários glossários e alguns dos gramáticos latinos consagrados, cujos nomes vêm elencados no início desta obra. O Tomo I contém, além de
alguns comentários genéricos sobre a vida e obra de Virgílio, os comentários às
Bucólicas, ao poema das Geórgicas e aos livros I a III da Eneida. O Tomo II reúne as
interpretações relativas aos livros IV a XII da Eneida. No seu conjunto, esta .colecção
consegue, assim, reunir à volta de 100.000 interpretationes relativas a perto de 7.000
passos (vocábulos ou pequenos sintagmas) de toda a obra de Virgílio, sendo naturalmente a sua epopeia a que reúne o grandíssimo volume destas notas filológicas - mais
de 80% do total.
A importância desta colectânea é indiscutível pelo facto de colocar à disposição
dos estudiosos do Mantuano uma notável soma de pequenos comentários e interpretações que. por um lado, andavam dispersos por autores pertencentes a uma vasta e
variada área geográfica e cultural. Por outro lado, apresentavam um acesso relativamente difícil, que necessariamente segregava muitos destes comentadores ditos
secundários ou "menores", com perda do seu contributo para uma mais completa
compreensão filológica do conjunto da obra de Virgílio.
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O grande esforço que esta pesquisa exigiu da equipa de investigadores integrados neste projecto foi compensado pelo minucioso e meritório trabalho que dele resultou e que torna esta publicação um excelente instrumento de cultura para os estudiosos virgilianos.
SEBASTIãO TAVARES DE PINHO

P. TOTARO, Le seconde parabasi di Aristofane, Stuttgart, 1999.
Na colecção Beitrage zum antiken Drama und seiner Rezeption (Beihefte 9), foi
recentemente publicado pelo Prof. Piero Totaro da Universidade de Bari um
interessante volume dedicado às segundas parábases de Aristófanes. Desde logo, o
leitor é confrontado com uma extensa lista bibliográfica, que prima pela amplitude
dos títulos incluídos cobrindo praticamente dois séculos de estudos dedicados à
comédia, com incidência maior, naturalmente, sobre o que de mais recente se tem
publicado. Ε num conjunto de páginas introdutórias, o Autor justifica a sua
preferência por um tema menos abordado ou menos atraente para os estudiosos,
sobretudo aqueles para quem é a sequência preparabática a que detém a força de uma
peça, que lhes parece mais diluída na segunda metade da estrutura dramática. É
intenção confessa de Totaro reabilitar os chorika que, pela sua importância ou relação
com a parábase, lhe mantêm a designação. Ε assim estabelece o âmbito do seu estudo
(p. 4): ΊΙαράβασι?, como τελευταία παράβασι? ('parábase final') ou δευτέρα
παράβασι? ('segunda parábase'), são definições que os escólios de Aristófanes
atribuem aos cantos do coro, que se sucedem à primeira parábase, presentes em cinco
das onze comédias conservadas: trata-se de Cavaleiros 1264-1315, Nuvens 11151130, Vespas 1265-1291, Paz 1127-1190 sAves 1058-1117. O seu carácter parabático
é identificado na base de analogias formais e / ou de conteúdo com a primeira
parábase'. Mais adiante (p. 12), o Autor justifica a necessidade de circunscrever o seu
estudo aos chorika reconhecidos na sua função de parábase secundária já pelos
comentadores antigos de Aristófanes. Este é um critério que permite isolar os cinco
exemplos atrás referidos de outros cantos corais que os modernos tendem a considerar
também segundas parábases; para tal, valem-se de semelhanças formais e temáticas
com as primeiras parábases, como com aqueles exemplos de segundas parábases
seleccionados pelos comentadores antigos, ou mesmo de outros critérios meramente
arbitrários. É devida uma palavra de aprovação ao modelo de selecção do corpus a
estudar, que, mesmo se restritivo, é inegavelmente claro e seguro; assim é assumida
uma posição necessária num terreno polémico sobre que, desde a Antiguidade, se vêm
somando entendimentos controversos.
Os elementos que podem fundamentar a relação entre estas parábases finais e as
suas antecessoras principais em cada peça são sobretudo de duas ordens: formal e
temática. Sob o ponto de vista métrico, as sizigias epirremáticas das segundas
parábases apresentam uma semelhança próxima com as das primeiras, caracterizadas
em geral pela variedade rítmica das odes e pela recorrência do tetrâmetro trocaico
cataléctico nos epirremas. Tal simetria rítmica permite arriscar a hipótese de que
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alguns fragmentos de comédias perdidas (e. g., Aldeões , Segundas Tesmofórias de
Aristófanes - frs. 112-113, 348 -, ou Aduladores de Êupolis - fr. 173) sejam também
parte de segundas parábases. Esta especulação, embora atraente como sugestão
interpretativa sobre os fragmentos em causa, estará sempre em termos objectivos
muito condicionada. Quanto ao tema, parece comum que o poeta retome na segunda
parábase considerações de índole pessoal ou profissional, de forma a insistir junto do
público numa qualquer característica ou circunstância que poderia justificar o prémio.
Logo o assunto conserva uma relativa independência do tema geral da peça, que
parece comum a boa parte das parábases.
Estabelecidos os princípios de fundo que presidem a este estudo segue-se,
repartida por cinco capítulos, a análise minuciosa de cada um dos casos
seleccionados. A apresentação é simétrica de passo para passo: a transcrição dos
versos gregos abre cada capítulo, acompanhada da tradução; segue-se um comentário
ainda geral, que visa enquadrar, no conjunto da peça, a legitimidade do tema
desenvolvido na segunda parábase, para além de um comentário minucioso à métrica
e ao texto poético, no seu padrão vocabular.
Consideremos alguns aspectos mais sugestivos em cada um desses capítulos
específicos. Nos vv. 1264-1315 de Cavaleiros, que constituem o primeiro exemplo
avaliado, Aristófanes consegue uma harmonia perfeita em relação ao sentido geral da
peça, sem que se perca a relativa autonomia do conteúdo destes versos. O tema
continua a ser uma censura à poneria, mas o insulto estende-se aqui a outras
personalidades (Lisístrato, Tumântides, Arífrades e Hipérbolo), que, se bem que
menos potentes em relação a Cléon, o primeiro dos demagogos na caricatura da
comédia, são igualmente condenáveis em termos de conduta e de projecto político.
Uma análise métrica cuidadosa permite revelar a influência de esquemas trágicos e
principalmente de Píndaro, no seu fr. 89a M; em consequência, Aristófanes define um
tom elevado que configura a superioridade aristocrática dos cavaleiros, decerto
contrastante com a vulgaridade dos poneroi contra quem a parábase se volta de
seguida. E, no entanto, a afirmação da dignidade e utilidade que o insulto ganha
quando ao serviço dos chresloi projecta também o sentido profundo de um canto de
ataque conforme à essência de uma comédia, e dos Cavaleiros em particular.
O comentário poético que se segue regressa ao mesmo princípio de conciliação entre
dois níveis de linguagem: a de tom lírico e épico, que permite um bathos vistoso na
obscenidade ou no gracejo de índole sexual. Num caso ou noutro, o propósito de
descobrir as secretas intenções subjacentes a um ataque pode justificar, da parte do
Prof. de Bari, alguma ousadia talvez excessiva. Assim as observações tecidas a
propósito de Arífrades, identificado por antítese com o irmão Arignoto, um conhecido
citaredo; por baixo do desejo de contrastar os dois irmãos, Totaro pretende valorizar a
ironia que atinge também Arignoto (pp. 40-43); antes de mais por conotações
subjacentes ao próprio nome, Arignoto 'muito conhecido'; depois no paradoxo da
expressão ôaxis ή το λευκον οΐδεν ή τον ορθιον νόμον 'quem sabe distinguir ο
branco ... do ritmo órtio' (em vez da expressão proverbial το λευκόν οΐδεν ή το
μελαν, 'quem sabe distinguir ο branco do preto'), referente à profissão que o
popularizava; mas o Autor sublinha ainda a conotação sexual de ôpOios, alusiva à
potência viril que distinguiria o citaredo do vicioso frequentador de antros que tinha a
pouca sorte de ter por irmão; para além de procurar abonações para um subentendido
sexual em ôp0ós, 'erecto', Totaro faz ainda uma tentativa menos convincente de ver
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também em λευκός, 'branco, pálido', uma sugestão de falta de virilidade. De onde
resultaria que, subjacente à deturpação cómica da frase proverbial, estaria a ideia de
'quem sabe distinguir o branquinho do machão', numa referência não só aos factores
de celebridade, como de sexualidade que distinguiam os dois irmãos. Não vamos
negar adequação ao resultado desta hipótese de leitura, que, no entanto, nos parece,
porque excessivamente cumulativa, um pouco forçada.
A propósito do segundo exemplo, Nuvens li 15-1130, é valorizado um
elemento convencional da estrutura parabática, o apelo à adesão e aplauso dos juízes.
Aqui a interpelação é feita em dois momentos sucessivos, que se concretizam em
promessas de benefícios se o juízo for favorável, ou na previsão de castigos em caso
de insucesso. A intervenção do coro nestes termos é coerente com a sua própria
natureza dramática de nuvens, na peça detentoras de prerrogativas de verdadeiras e
inovadoras divindades. No comentário minucioso e interessante que se desenvolve ao
longo das pp. 67-77, são discutidos aspectos relevantes para assuntos como a
constituição e selecção dos elementos do júri dramático, o processo de voto, as
convencionais intervenções do poeta no sentido da captatio benenolentiae e a sua
vitalidade ao longo da vivência teatral greco-latina, ou ainda situações de corrupção
no julgamento de poetas.
Da segunda parábase de Vespas , vv. 1265-1291, Totaro valoriza desde logo a
mensagem do antepirrema (vv. 1284-1291) que se impõe como um eco de toda a
problemática anticleoniana da peça. Em primeira pessoa, o poeta insurge-se contra
aqueles que não apenas se não demoveram a apoiá-lo aquando da reacção ameaçadora
de Cléon contra os seus ataques, como ainda vieram a sugerir negregados e secretos
pactos de reconciliação por iniciativa de um poeta assustado pela efectiva
perigosidade da sua 'vítima'. A violência desta denúncia ecoa com propriedade os
anapestos da primeira parábase, em que Aristófanes, neste ano de 422 de forma
determinada, se identifica com um novo Hércules na sua luta contra um adversário
monstruoso e tranquiliza o público sobre a incorruptibilidade do herói desta vitória
anticleoniana. Pela sua importância, como também pelas dificuldades inerentes à sua
interpretação, este passo vem a ser retomado num Io Apêndice que remata este estudo.
Os outros ataques que animam a ode e o epirrema desta segunda parábase parecem, à
primeira vista, menos articulados com o sentido geral da peça. Apesar de alguma
consonância de opiniões neste sentido, Totaro (p. 82) promove a ideia de que estas
figuras não são seleccionadas ao acaso, mas de acordo com aspectos de pormenor na
sequência dramática, num esforço de articulação que parece atento e bem sucedido.
Sobre as referências dirigidas pelo poeta a Amínias e aos familiares de Arífrades, as
suas vítimas neste momento, o Autor demonstra uma agudeza apreciável na forma
como, sintetizando as dificuldades interpretativas, pretende descodificar muitas das
palavras que têm sido enigmas permanentes colocados à imaginação dos estudiosos da
peça através dos séculos. A aproximação entre as diversas referências a estas
personagens disseminadas pela produção de Aristófanes é naturalmente um auxiliar a
explorar na fixação de sentidos ou alusões controversos. A assimetria estrutural deste
esquema, a que falta a antode para ser regular, merece ainda uma tomada de posição
numa polémica que procede já da Antiguidade.
Muito diverso é o tom da segunda parábase de Paz, vv. 1127-1190, um
verdadeiro elogio da vida rústica com uma função de enorme coerência dramática;
nela se sintetiza a vitória de Trigeu, a euforia do regresso aos campos e o entusiasmo
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pela vinda, há tanto desejada, da Paz, ao mesmo tempo que se preparam as bodas do
herói com Oporá 'a Abundância', que ele trouxe de volta à terra. Das núpcias, que
entretanto já decorrem, estão afastadas quaisquer referências a guerra, o que significa
que a segunda parábase ecoa aquele que é o hino à paz e à condenação da guerra
entoado por esta peça. O tom idílico que domina nestes versos da segunda parábase
vem sendo registado pelos críticos como o testemunho do amor do poeta pelo campo,
não sem que tenha merecido igualmente alguma atenção pelas matrizes convencionais
da tradição bucólica que contém. Totaro insiste nestas preocupações com uma
interessante síntese (pp. 107-110) das opções feitas por Aristófanes face à convenção
bucólica anterior, bem como ao seu posterior desenvolvimento. Particularmente
valorizada é a relação destes versos com os Trabalhos e Dias de Hesíodo, no que
respeita ao calendário da vida agrícola, temperado, na quadra invemosa, pelo
imaginário poético do banquete, expresso em fragmentos de Alceu e Xenófanes.
Muito interessante no que revela do vocabulário expressivo dos contrastes guerra /
paz, bem como da tonalidade bucólica e simposíaca deste canto é o comentário
poético e vocabular que se segue, que permite um enquadramento útil do poeta que é
Aristófanes na tradição da poesia bucólica em geral, com as suas marcas de
convenção e de originalidade.
Por fim, a análise da segunda parábase de Aves, vv. 1058-1117, torna patente o
retomar do tema convencional das promessas e das ameaças aos elementos do júri
com que o poeta busca garantir-se a vitória. Em uníssono com a primeira parábase da
peça, impõem-se aqui de novo os motivos já presentes no agôn; se antes se
enumeravam os benefícios com que as aves podem premiar os homens piedosos,
compensação semelhante é prometida aos juízes do concurso dramático no
antepirrema da segunda parábase. Mas como sempre, se a intervenção do coro se
anuncia benéfica para quem o distingue, apresenta-se funesta para quem o
menospreze. Alguns aspectos como a informação, dada no epirrema (vv. 1072-1087),
sobre a programação geral das Dionísias Urbanas para além das representações
dramáticas, a exploração do tema do locus amoemis, que ocorre na antode (vv. 10881101), relativo ao mundo paradisíaco que as aves habitam, com toda a sua carga de
tradição literária, constituem factores de particular interesse deste canto, de resto
colocado num clímax da acção dramática: aquele em que, conseguida a consagração
indiscutível da raça alada, Pisetero se volta para o Olimpo numa tentativa de destronar
Zeus, como a última etapa e a mais difícil do seu projecto.
Ε inegável a variedade e articulação com a peça respectiva que distingue cada
uma destas segundas parábases, a que não falta um contributo claro para o sentido
global da ficção cómica. Para além da finura da análise que Totaro manifesta, é de
facto importante que, de modo sistemático, se valorize esta componente da estrutura
cómica, nem sempre merecedora do relevo devido nos estudos sobre a comédia
antiga.
Dois apêndices coroam o desenvolvimento deste estudo, o primeiro dedicado
aos trâmites da famosa questão entre Aristófanes e Cléon, que assenta numa leitura
atenta dos polémicos vv. 1284-1291 do antepirrema de Vespas ; o segundo sobre os
primórdios da carreira dramática de Aristófanes, da sua consciência das dificuldades
que se colocam a um iniciando, das acusações de plágio ou de dependência da
inspiração alheia que o puseram em disputa com alguns colegas de ofício
nomeadamente Eupolis, até à afirmação plena de um artista de mérito. Vários índices,
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fundamentais para uma leitura facilitada da informação diversa que compõe este
estudo, encerram um conjunto de páginas bem equilibrado, que oscila entre a síntese
informada e completa do que de melhor se tem publicado sobre Aristófanes, e uma
interpretação pessoal e inovadora.
MARIA DE FáTIMA SILVA

J. A. LÓPEZ FÉREZ (ed.), La comedia griega y su influencia en la literatura
espanola, Madrid, Ed. Clásicas, 1998.
Este conjunto de contribuições, apresentadas no IV Colóquio Internacional de
Filologia Grega organizado pela UNED, constitui o vol. 3 da colecção Estúdios de
Filologia Griega, dirigida por J. A. López Férez. São 17 os textos que nele se incluem,
assinados por nomes em evidência na Filologia Clássica espanhola, italiana, francesa,
alemã e britânica, na área específica da comédia.
1. Um primeiro conjunto de textos - F. R. Adrados, 'Tragedia y comedia',
G. Mastromarco, 'La commedia antica fra tradizione e innovazione', A. H.
Sommerstein, 'The theatre audience and the Demos', A. Melero, 'Los predecesores de
Aristófanes' - privilegia a fase pré-aristofânica da comédia, em que se assiste a uma
definição dos objectivos e da arquitectura do género, da sua função social, e se
elencam os seus cultores mais antigos.
Adrados regressa ao tema polémico das origens e insiste na harmonia entre
tragédia e comédia como duas faces inversas de uma mesma moeda, à imitação da
vida humana em tudo que comporta de instável e de contraditório. E, a partir do teatro
grego, faz, em síntese, um percurso universal, por outras experiências antigas onde
teatro ascende também a ritual, e por todo um processo diacrónico de uma
manifestação que perdurou até aos nossos dias e teve o dom de renascer, sob diversas
faces, em sintonia com momentos distintos da história da Humanidade.
A seguir a esta reflexão abrangente, o texto de Mastromarco recoloca a questão
do verdadeiro sentido do onomasti komodein , uma das normas essenciais e identificativas da velha comédia. Depois de recordar as interpretações extremistas a que esta
prática foi sujeita - desde a daqueles para quem o ataque directo é uma forma de fazer
política e tem uma acção reivindicativa em defesa das minorias contra o poder estabelecido, até aos que valorizam, na comédia, o papel sobretudo poético e festivo e a
entendem como uma evasão temporária das normas que regulam o quotidiano colectivo -, Mastromarco estabelece com clareza a sua posição (pp. 26-27): Ό que me
interessa agora destacar é que o ataque adpersonam contra as personalidades mais em
evidência na polis representa um elemento poético privilegiado num género literário
(a comédia ática antiga) que, a nível dos conteúdos poéticos, se caracteriza por uma
extraordinária ligação com & polis , com a complexa realidade da Atenas do séc. V a.
C.\ Com base neste pressuposto, o especialista italiano prossegue uma interessante
análise sobre os temas de preferência no que nos resta da archaia, baseando-se
sobretudo na variedade de fragmentos que dão a imagem, fiel mesmo que pálida, de

RECENSÕES

351

uma realidade multifacetada para além do que espelha o cultor mais célebre e mais
preservado do género, Aristófanes. Particularmente atraente neste estudo é a demarcação de épocas ou fases já muito clara no processo evolutivo da própria comédia grega,
em que certos temas, de acordo com a experiência ateniense, se vão sucedendo em
curvas instáveis, de gostos, interesses e preferências.
Sommerstein dedicou a sua reflexão a uma perspectiva de relacionamento entre
a produção dramática com o seu destinatário, o público, enunciada nesta pergunta
(p. 44): 'Como se compunha o público (ateniense) e será que a sua composição se
alterou durante o período a que pertencem as tragédias que nos chegaram e a comédia
antiga?' A propósito desta interrogação, são desenvolvidos interessantes raciocínios
sobre a idade, sexo e estatuto social dos espectadores, sobre o nível cultural que
possuíam, sobre a motivação que os levava ao teatro, sobre os custos implicados,
tendo em conta comportamentos ou condicionantes diversos ao longo dos anos em
que o fenómeno teve vitalidade em Atenas. Desta forma se procura corrigir ou
precisar o perfil de um auditório que tendencialmente se tem definido, de forma
generalista, como os cidadãos masculinos e adultos de Atenas, no sentido de apurar
também alguma flutuação na própria concepção dramática. Porque remata, com razão,
Sommerstein (p. 62): 'No teatro de Atenas, os produtores competiam uns com os
outros; e onde quer que os produtores compitam uns com os outros, o consumidor é
soberano'.
A encerrar este primeiro bloco de estudos gerais sobre a comédia, António
Melero retoma, a partir da parábase de Cavaleiros, a questão do sucesso literário, um
difícil jogo de equilíbrio entre tradição e inovação, submetido ao arbítrio de um juiz
exigente e todo-poderoso, o povo ateniense. De acordo com os três marcos aí
estabelecidos por Aristófanes - Magnes, Cratino e Crates - são definidas sucessivas
gerações de poetas que representam, num plano alargado, as etapas determinantes na
evolução da comédia. Dentro desta perspectiva, A. Melero reassume o processo,
sempre condicionado mas não menos desafiador, de avaliar os fragmentos restantes
dos três grandes poetas em causa, para deles extrair a sugestão máxima de tudo o
que, para o estudioso actual, se perdeu e de que eles são, em graus diversos, o
testemunho.
2. Uma segunda série de textos - P. Thiercy, 'L'évolution de 1'action dans les
comédies d'Aristophane', B. Zimmermann, 'Aristofane e la crisi delfeducazione
ateniese', I. R. Alfageme, 'La forma escénica de la Comedia antigua. Um ejemplo: los
Acarniense'', A. López Eire, 'Sobre el ático coloquial de la Comédia aristofánica',
E. Suarez de la Torre, Observaciones sobre la presencia de la mántica en la Comedia
griega' - dedica-se em particular à produção de Aristófanes em diferentes
perspectivas.
Foi sob o ponto de vista da execução dramática que Thiercy encarou as diversas
componentes das produções de Aristófanes. Ao considerar elementos obrigatórios,
como o prólogo ou a parábase, procurou sobrelevar as regras que Aristófanes se teria
imposto a si próprio, para obter das componentes que o esquema tradicional punha à
sua disposição a melhor eficácia e resultado junto do público. Mais abrangente, e mais
delicado também, é o problema da articulação entre o desenvolvimento pré e pósparabático que, segundo algumas opiniões, representa um fracasso em Aristófanes. No
seu estudo, o Professor de Brest valoriza os processos pelos quais o poeta garante,
entre o momento que precede a parábase e a segunda parte da peça, uma verdadeira
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sequência e expansão, testando as onze peças conservadas, para concluir que só
pontualmente, em Vespas e Rãs, esta articulação é um pouco mais relaxada. Ε a
conclusão a que chega é denunciadora de alguma incapacidade dos comentadores
em entenderem a versatilidade de um poeta criativo, sem deixar de ser escrupuloso
na observância dos princípios técnicos da sua arte (p. 100): 'Pode assim constatar-se
que, em todas as comédias, Aristófanes se mostrou muito preocupado com o progresso dramático, utilizando esquemas variados que garantem o interesse de peça para
peça, interesse ligado à personagem principal, ao tema da comédia, ou a ambos'.
Zimmermann trouxe de novo As Nuvens à nossa ponderação, como 'a comédia
em que se assiste ao nascimento do tipo cómico do intelectual e em que se pode seguir
as metamorfoses que sofre uma personagem autêntica dos finais do séc. V até se
tornar um tipo fixo' (p. 101). Este tema exige, desde logo, a consideração do que há
de socrático e de não socrático no personagem da peça; e, em consequência, dos
traços que podem definir, num retrato paradigmático, os intelectuais aristofânicos.
A partir deste pressuposto, outras figuras, pelas características comuns que apresentam, se podem integrar no grupo, ainda que representantes de facetas diversas do
saber: poetas (Eurípides, Cinésias), filósofos (Querefonte), oradores (Górgias) ou
técnicos (Méton). Em todos eles o comediógrafo detecta, sob ângulos diferentes,
uma colaboração efectiva no sentido de uma 'revolução intelectual', que conduz
à dissolução e ao desprezo dos costumes, numa época de crise e de constante
transição.
Alfageme suscita o problema da representação como a soma do texto com o
movimento cénico para salientar a ideia da nossa profunda ignorância neste segundo
aspecto fundamental do teatro. Mais seguros da interpretação do texto, facilmente nos
damos conta das dificuldades que coloca a exibição da fantasia ou do absurdo típicos
da comédia antiga. Importa ainda compreender o modelo de esquema estrutural a que
as várias peças obedecem para se entender a margem de alteração que possibilita ao
poeta efeitos especiais conforme a expressividade a obter em cada circunstância.
Critérios como o de 'acto' ou de "cena' podem trazer contributos sugestivos, se sobrepostos à sequência rotineira de prólogo, párodo, agôn, parábase, cenas iâmbicas e
êxodo. Os Acarnenses são tomados como exemplo para uma análise minuciosa e
rigorosamente esquematizada.
López Eire, de acordo com a conhecida sensibilidade e competência demonstrada em matéria de linguagem, repõe a questão do coloquialismo em Aristófanes.
O seu propósito é estimular o espectador / leitor moderno para um conjunto de
factores de comunicação, que se somam às palavras propriamente ditas, e constituem
a essência psicológica e emotiva da língua. Poder-se-á assim aceder ao que seria o
verdadeiro código de comunicação oral e mesmo gestual na Atenas do séc. V.
Uma última reflexão sobre adivinhos e sua actividade completa este conjunto
dedicado especificamente a Aristófanes. Suarez de la Torre sistematiza uma série de
testemunhos que sujeitam o mundo da adivinhação a um processo satírico que provém
já da poesia iâmbica, de que, também neste aspecto particular, a comédia se mostra
herdeira. Retocado pela própria experiência do séc. V, o tipo tradicional concretiza-se
no cresmólogo ou profeta oportunista e falso, mas com um efectivo poder de
intervenção social e política. Interessante é a avaliação da forma e conteúdo que se faz
da expressão oracular com as suas convenções, de que o poeta cómico é um
testemunho valioso.
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3. Seguem-se, em terceiro lugar, cinco textos - F. Perusino, Tra commedia
antica e commedia nuova: considerazione sul ruolo deila commedia di mezzo nella
cultura greca dei IV secolo', E. Degani, 'L'elemento gastronómico nella commedia
greca postaristofanea', C. Morenilla Talens, Έ1 hetairos en Menandro', J. Lens
Tuero, 'Comedia e historiografia: Ctesias de Cnido', L. Gil Fernández, 'La risa y lo
cómico en el pensamiento antiguo' - que se ocupam do percurso final do género
cómico na Grécia, nas suas fases de transição e nova.
F. Perusino, recordando os oikeia prágmata de Eurípides tal como Aristófanes
os denuncia em Rãs , estabelece o padrão de comédia em vigor no séc. IV com estas
palavras (p. 204): 'Mais do que da tradição cómica do passado, apresenta-se como
continuadora do tipo de drama inaugurado por Eurípides: uma mimese da vida e das
pessoas comuns que na comédia nova se realiza sem a mediação do mito'. A seguir, a
Autora retoma os testemunhos diversos desta fase que medeia entre Aristófanes e
Menandro e procura confrontá-los, de modo a lançar alguma luz em particular sobre
uma questão: a componente lírica, coral e monódica, numa interessante relação com a
passagem do sentido comunitário de polis a um outro burguês, privado, individualizado para que se caminhava sem retrocesso.
Por sua vez Degani valoriza o elemento gastronómico que a comédia do séc. IV
marcadamente adopta e ascende, num sugestivo retrocesso literário, ao laconismo
épico nesta matéria para estabelecer, a partir da oposição que parece indiscutível entre
a sobriedade do guerreiro e a mesquinhez do comilão, um cariz burlesco ao filão
gastronómico da poesia. Desde cedo que este modelo 'se valeu do altissonante verso
épico para imortalizar não tanto os empreendimentos do herói quanto as delícias do
palato' (p. 215). A partir da poesia iâmbica já o tema ganha importância, como
também não é estranho à comédia mais antiga, desde Epicarmo até à geração de
Cratino, Êupolis e Aristófanes, e sobretudo apropriado ao que poderíamos chamar
'comédia de evasão'. Logo a expansão evidente que ganha na mese é simplesmente o
retomar mais enfatizado de um motivo da maior tradição burlesca, que agora assume
cambiantes múltiplas e acompanha a consolidação de uma das personagens relevantes
da comédia mais tardia: o cozinheiro.
É também de personagens, especificamente menandrinas, que se ocupa C.
Morenilla e de princípios ou sentimentos que consolidam o relacionamento humano.
Das propostas múltiplas que este tema poderia revestir é na relação entre o
protagonista e o seu hetairos que a Autora se fixa, para o definir de uma forma
elementar, em várias produções de Menandro, como um processo de amizade entre
jovens, num espírito de colaboração desinteressada que facilita a concretização dos
desejos amorosos do protagonista. Aquiles e Pátroclo são, para este modelo
menandrino, uma remissão inevitável. Mas logo outro tipo de personagens se presta a
desempenhar função equivalente, como o próprio escravo ou o parasita, dotados por
Menandro de um humanismo que assenta no seu credo na interdependência humana,
salvadora num universo em que reinam individualismo e solidão.
Lens Tuero estende o interesse do estudo da comédia à intervenção que teve
sobre outros géneros contemporâneos ou posteriores, e focaliza especificamente a
influência da comédia sobre a historiografia e o relato biográfico tardio. Numa
tentativa de circunscrever, em termos práticos, esta sua reflexão, o Autor elege a
história de Ctésias de Cnidos; e exprime, de forma clara, alguns aspectos que pretende
focar (pp. 272 sq.): 'Ctésias recorreu a um processo que não é desconhecido do poeta
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dramático, o de acumular num pequeno número de personagens, que se tornam assim
emblemáticas, a caracterização global de um país'. Ternos então o modelo do
monarca predestinado, encarnado em Ciro, o do conselheiro avisado, o do servo
espertalhão, o do mechanopoiós. Curiosamente estes modelos, conhecidos já da
historiografia de Heródoto, revestem em Ctésias um desenho muito diverso a que não
são estranhas marcas de tradições posteriores entretanto inseridas. Juntamente com
outras tónicas do relato de Ctésias, como a abundância de figuras femininas, que
trazem o inevitável conflito com os seus antagonistas masculinos, de efeminados
eunucos orientais, todos estes elementos do relato do historiador de Cnidos ecoam,
por interferência directa ou por assonâncias paralelas, opções conhecidas em toda a
produção cómica.
Esta sequência de textos dedicados às diversas modalidades de cómico na
Grécia encerra com uma oportuna reflexão de Luís Gil sobre a teorização a que o
humor foi sujeito entre os filósofos gregos e latinos, o que permite uma útil
catalogação do vocabulário ligado a este campo semântico.
4. Por fim, uma última série de contribuições - A. Pocina, 'Menandro en la
comedia latina', A. Bravo Garcia, Έ1 Aristófanes de las bibliotecas de la Comunidad
de Madrid: una ojeada a los fondos de El Escoriai', J. A. López Férez, 'Estúdio sobre
la influencia de la comedia griega en la literatura espanola' - fazem a ponte com a
projecção dos temas da comédia grega na literatura espanhola, através do inevitável
intermediário latino.
Para além de recordar a conhecida interrrelação entre as literaturas grega e
latina, Pocina recapitula os argumentos que terão feito da comédia nova, a de
Menandro em particular, a fonte por excelência dos grandes representantes da
comédia latina, já desde o dealbar do processo com Lívio Andronico. Em segundo
lugar, o Prof. de Granada coloca-se do lado das produções latinas e explora os
procedimentos pelos quais se concretizaram as 'adaptações' dos modelos gregos, não
sem valorizar os avanços sensíveis a que o nosso século foi assistindo no que se refere
à recuperação de textos deste género literário. Uma consideração atenta destes vários
testemunhos, associada à própria teorização de que já foram objecto no mundo latino,
pode exigir uma correcção na leitura do que seja Originalidade e tradição grega' nos
comediógrafos de Roma, essencialmente nos cultores da palliata e, mesmo que em
medida mais discreta, também nos da togata. Por fim, Pocina dedica algumas
observações aos juízos críticos emitidos por intelectuais romanos sobre Menandro e
que são, em boa parte, um filtro através do qual mais tarde a Europa veio a consumir
Ό seu Menandro'. Ε termina, de forma sugestiva (p. 367): 'Há, em conclusão, pelo
menos dois Menandros em Roma: um, aquele que, através da sua presença nas
comédias de Plauto, Cecílio Estácio, Terêncio, Turpílio e outros autores da comédia
palliata, e de Afrânio na togata, conheceu, mesmo sem de tal se dar conta, a
generalidade do povo romano que acudia ao teatro; outro, aquele que, na sua própria
língua grega, deleitou um público culto de épocas muito variadas'.
Bravo Garcia inventaria, nos fundos da Biblioteca Nacional de Madrid e do
Real Monasterio de El Escoriai, os manuscritos gregos de interesse para o
conhecimento de Aristófanes (textos das comédias, introduções, léxicos e outros), de
que se incluem neste volume algumas reproduções. Por fim, López Férez aborda o
tema, cada vez mais mobilizador dos interesses contemporâneos, da presença da
marca clássica nas modernas literaturas europeias, neste caso a espanhola.
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Ε naturalmente fixa-se na influência da comédia pretendendo fazer, ao longo de cerca
de 70 páginas, um exame de conjunto do processo, que articula estudos parcelares
entretanto já realizados. Esta síntese inicia-se com o interesse despertado, já nos
séc. XIV e XV, por Aristófanes e depois pela produção cómica grega em geral,
sobretudo na Itália e na França e a sua disseminação em Espanha, desde os primeiros
anos do séc. XVI; prossegue, selectivamente, até ao séc. XX, de que o argentino M.
Mujica Lainez é tomado como exemplificativo. O que equivale a dizer que, com a
expansão da cultura e língua espanholas, a comédia grega conhecia também uma
extensão transcontinental.
Uma informação bibliográfica, fornecida pela maior parte dos colaboradores
para cada um dos campos abordados, e diversos índices completam este substancial
volume que satisfaz, pela distinção dos colaboradores e pela diversidade dos assuntos
tratados, um tipo de interesses muito heterogéneo, ainda que de raiz helenista.
MARIA DE FáTIMA SILVA

JOÃO JACINTO DE MAGALHÃES, NOVO Epitome da Grammatica
Porto-Real, Paris, 1770.

Grega

de

CARLOS MORAIS, A Gramática de Grego de João Jacinto de Magalhães no
contexto da Reforma Pombalina, Departa-mento de Línguas e Culturas,
Univ. de Aveiro, 2000.
Com uma cuidada e interessante apresentação, o Departamento de Línguas e
Culturas da Universidade de Aveiro procedeu à edição fac-similada do Novo Epitome
da Grammatica de Grego de Porto-Real, da autoria de João Jacinto de Magalhães,
que é, ao mesmo tempo, a primeira gramática de grego em língua portuguesa.
Juntamente, e em volume autónomo, foi publicado um estudo introdutório de Carlos
Morais, essencial como informação sobre o autor da gramática e sobre o âmbito de
intervenção deste manual.
Em nota histórica, C. Morais recorda as condicionantes políticas e sociais que,
consolidada a autoridade do Marquês de Pombal após a crise que se seguiu ao
terramoto de 1755, abriram campo a uma reforma alargada do ensino português. No
novo plano aprovado para o nível secundário figura, entre outras disciplinas, o grego,
que se pressagiava didacticamente sujeito a padrões que o tornassem mais eficaz e
mais sedutor junto dos jovens destinatários do que a fórmula aplicada pelo regime
jesuíta agora caído em desagrado e maldição. 'Simplicidade, clareza e facilidade' como lembra Morais (p. 9) - passam a ser 'três conceitos que sintetizam a essência de
uma nova ordem pedagógica'. Com o estabelecimento de uma outra concepção de
objectivos e conteúdos para os programas do ensino secundário, surgiu a necessidade
da criação de outros manuais que obedecessem aos princípios mestres da reforma. Ε
quanto ao grego é de três livros que passa a compor-se o equipamento necessário à
leccionação / aprendizagem da disciplina: a 'Collecção de Patuza', uma antologia
selecta feita para uso da Academia Real de Nápoles, o 'Diccionario Manual' de
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Kornelis Schrevel e, para a gramática, o 'Epitome do Methodo de Port-Royal', de cuja
tradução para português foi encarregado João Jacinto de Magalhães.
Numa nota biográfica sobre o tradutor deste último compêndio, C. Morais
assinala que, formado na escola monástica de Santa Cruz de Coimbra, Magalhães
parte mais tarde para Paris em busca de um aprofundamento cultural e científico que a
cidade-luz continuava a prometer aos estudantes de toda a Europa. Ε é nesse tempo de
ausência que surge a versão para português da Gramática de Grego de Port-Royal.
O produto obtido pelo trabalho de tradução, arranjo e compilação de diversos
métodos por J. Magalhães privilegia - depois das habituais introduções sobre a grafia
e pronúncia da língua - capítulos de índole morfológica (a flexão nominal e verbal, o
adjectivo, o pronome, o advérbio, as partículas), acrescidos de listagens de verbos.
Um capítulo sobre sintaxe trazia um complemento de informação e permitia um
progresso mais célere para além de uma fase meramente embrionária do estudo da
língua. Por fim, foi o manual complementado com um derradeiro capítulo que repõe
as questões iniciais da grafia e pronúncia agora com maior profundidade, com quadros
sinópticos das declinações e da conjugação verbal, e com sínteses dos diversos
dialectos e das figuras de estilo. Morais conclui que, apesar dos arranjos que
Magalhães introduziu no quadro das matérias, com o objectivo de produzir um
manual mais completo e correcto do ponto de vista didáctico, se manteve no geral fiel
aos princípios metodológicos de Lancelot, o autor da gramática de Port-Royal:
observância da noção de brevidade na sistematização rápida das matérias em quadros
ou no enunciado lacónico de regras, como no uso do verso na redacção dos conceitos,
a que não era estranho um certo tom lúdico, para estimular a memorização.
Se, na própria 'tradução', havia portanto uma margem ampla de infidelidade
pelos muitos acrescentos, supressões ou alterações, que resultava em igual dose de
autonomia na avaliação técnica da eficácia do manual, a grande novidade que este
apresentava era o uso da língua portuguesa, em vez do latim, que, nos tradicionais
métodos jesuíticos, se interpunha como código intermédio no acesso ao grego.
Algumas considerações interessantes sobre as contingências da impressão e
circulação deste volume, bem como sobre o estado em que hoje o conhecemos,
encerram esta apresentação, breve mas clara e cuidada, que facilita aos interessados a
consulta desta recente e última edição do que foi a primeira gramática em língua
portuguesa para a leccionação do grego no ensino secundário.
MARIA DE FáTIMA SILVA

DELFIM FERREIRA LEÃO, Plutarco, Vida de Sólon, introd. trad. e notas. Com
introd. Geral de Maria Helena da Rocha Pereira, Relógio d'Á2ua
&u
Editores, Lisboa, 1999.
Como volume inaugural de uma projectada série de traduções das Vidas de
Plutarco, de que se ocupam membros do Instituto de Estudos Clássicos e do Centro de
Estudos Clássicos e Humanísticos, veio a lume a versão portuguesa da biografia de
Sólon. É antecedida de uma introdução geral, que deverá servir de referência não
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apena a esta, mas às futuras traduções das biografias plutarquianas. Tal introdução
desenha uma perspectiva global da formação do autor, da sua obra e da importância
de que se revestiu, compreendida no horizonte cultural e político do seu tempo.
Escrita de modo a dar vida ao autor e ao mundo em que se movimentou, sente-se nela
a solidez precisa e subtilmente documentada de informações - duas qualidades a que
há muito nos habituou todo o texto didáctico saído da pena de Maria Helena da Rocha
Pereira.
O autor da tradução tem em mãos uma das fontes privilegiadas do conhecimento da vida e obra de Sólon, autor de que se ocupou na sua dissertação de doutoramento. Não é, pois, de admirar, que se mova, em tal matéria, com extremo
à-vontade. Soube, no entanto, resistir à tentação de uma exposição demasiado
especializada - o que nem sempre é fácil, em tais circunstâncias. Apresenta-nos
Delfim Leão, no texto introdutório específico à obra, um percurso explicativo pelas
várias fontes de que Plutarco se serviu criticamente para a biografia de Sólon, o que
torna mais claras as referências que o leitor vai encontrar ao longo do texto traduzido.
As questões específicas encontram-se relegadas para apropriadas notas aos passos em
causa, a que não falta uma ou outra referência do âmbito da crítica textual (n. 27), ou
de discussão semântica. Esta introdução articula-se com o texto de abertura acima
citado, remetendo algumas vezes para ele (vide p. 41).
Sobre a tradução em si há a realçar não apenas a segurança de quem domina a
língua de Plutarco, mas a elegância e a propriedade do estilo que o tradutor soube
encontrar, no português, coadunado com o do original - um estilo discursivo, conciso,
de fluidez expositiva, e não raro com recursos a expressões da moderna linguagem de
análise política, conforme se poderia documentar, a título de exemplo ilustrativo, em
13.3: "Entretanto, uma vez que o desequilíbrio entre os pobres e os ricos havia atingido, por assim dizer, o clímax, a cidade encontrava-se num estado verdadeiramente
crítico, de modo que a única via para garantir a estabilidade e pôr termo às agitações
parecia ser a instauração de uma tirania."
Saliente-se, também, os cap. 27-28, dedicados ao célebre encontro entre Sólon e
Creso.
Sobre a concepção gráfica da edição, saliente-se a bonita capa com a reprodução da cena do jogo de dados entre Aquiles e Ajax, de uma ânfora de figuras negras
pintada por Exéquias, cuja contemplação compensará o leitor de uma outra opção
menos feliz - a de a edição não apresentar as notas na página do texto a que dizem
respeito. O que faz, no caso presente, com que elas se encontrem repartidas por três
espaços, a alternar com texto e bibliografia.
M. C. FIALHO
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NUNO SIMÕES RODRIGUES, Traduções Portuguesas de Teócrito,
Victor Jabouille. Lisboa, Universitária Editora, 2000.

prefácio de

Esta obra apresenta-se como um cuidadoso estudo da recepção de Teócrito em
Portugal, desde o Renascimento aos nossos dias, entendida sob dois vectores diversos:
o da criação bucólica, inspirada directa ou indirectamente no poeta alexandrino, e o da
tradução, que muitas vezes vai servir de mediadora entre o original e a forma poética
da recepção. Está o autor, no entanto, consciente, conforme se atesta no modo de
organizar a apresentação dos textos e de os comentar, que é, por vezes, esbatida e
controversa a fronteira entre tradução e criação poética.
Antecedida por um prefácio de apresentação e súmula das novas tendências da
investigação teocritiana, da autoria de Victor Jabouille, a obra é constituída por duas
secções: um estudo em que Nuno Simões Rodrigues procura reconstituir a biografia e
o itinerário de Teócrito a partir de dados internos da sua poesia e dentro do texto da
sua época, para, de seguida, se ocupar do bucolismo, em cuja tradição o poeta de As
Talísias se situa, mas também, posteriormente, de outros géneros cultivadoss por
Teócrito. Num segundo momento do estudo introdutório o autor alude brevemente aos
cultores do bucolismo em Portugal para, em seguida, traçar o panorama diacrónico do
que em Portugal se foi traduzindo do poeta antigo e apresentar os respectivos
tradutores.
Por detrás desta recolha de informações e de textos adivinha-se um trabalho
árduo, sério e meticuloso, que redunda numa utilíssima obra de referência para quem
se ocupar da investigação do bucolismo em Portugal.
A segunda secção é constituída pelo conjunto de textos taduzidos por autores
tão variados como Álvaro de Múcio Teixeira, Henriques Lopes de Mendonça e Agostinho da Silva ou Maria Helena da Rocha Pereira e José Saramago (este último em
tradução livre e a partir do francês, evidentemente). O próprio autor do volume contribui, com uma elegante versão de seu punho, para a história da tradução de Teócrito
em Portugal. Um outro tradutor há que juntar aos restantes, a partir desta edição - o
próprio autor do prefácio, Victor Jabouille, que, à laia de epígrafe, abre com uma
poética tradução dos famosos versos 135-143 do Idílio VII.
A bibliografia é sucinta, representando uma selecção de grandes obras de referência a partir do acervo bibliográfico que Nuno Simões Rodrigues terá consultado
para a elaboração da sua dissertação de Mestrado, e, mais uma vez, é de salientar o
excelente conhecimento do que em Portugal se tem publicado na área do bucolismo e
da tradução de Teócrito.
M. C. FIALHO
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CALERO SECALL, Inês: Leyes de Gortina (Madrid, Ediciones Clásicas, 1997)
313 p.

Este volume integra-se nas produções da Mediterrânea, uma série de trabalhos
monográficos resultante da actividade científica do projecto I.U.I.M.A., desenvolvido
pela Universidade de Málaga, que procura promover estudos centrados sobre o
Mediterrâneo antigo. O projecto de investigação pretende abarcar um vasto período
cronológico (que vai desde a Pré-história até ao Renascimento), com o intuito de
compreender melhor a sociedade moderna através da análise crítica das suas raízes
históricas. É no seguimento destes objectivos gerais que CALERO SECALL publicou o
seu estudo sobre a inscrição com uma importante secção das leis de Gortina,
descoberta no séc. XIX. Trata-se de um dos mais significativos documentos relativos
ao direito grego antigo, facto que, só por si, ajudaria a acolher com aplauso o esforço
para torná-lo acessível ao público não especialista. Há um consenso razoável entre os
estudiosos para datarem a inscrição à volta da primeira metade do séc. V a.C, embora
a sua primeira promulgação deva ter acontecido entre os sécs. VII a VI, inserindo-se,
desta forma, no esforço de sistematização legislativa que caracterizou, neste período,
o mundo grego antigo. Na "Introducción", CALERO SECALL tem a preocupação de
fazer este enquadramento epocal, bem como de discutir, de forma breve mas arguta, a
designação desta recolha de leis enquanto "código", uma vez que, numa perspectiva
jurista moderna, ela carece da necessária organização implícita naquele conceito.
Concordamos, no entanto, com a Autora, quando, na senda de GAGARIN, sustenta
(p. 12) «que se trata de un código en el sentido más general de una publicación de
leyes y en contra de la opinión general observa una cierta organización».
Em termos metodológicos, achamos acertada e pertinente a forma como
CALERO SECALL estruturou o seu trabalho. Convém, antes de mais, salientar a preocupação de aliar a dimensão jurídica e filológica do estudo no esforço de compreensão global do texto, uma vez que, em ambas as áreas, ele é fonte de grandes discussões. A Autora apela, com frequência, às interpretações de outros investigadores,
mostrando estar bem familiarizada com a bibliografia específica, que analisa de forma
crítica, sem deixar, não raras vezes, de ensaiar interpretações mais pessoais. Assim,
antes mesmo de entrar em contacto directo com o texto, o leitor é confrontado com
uma análise bastante minuciosa da informação veiculada pelas leis de Gortina.
Discute-se, portanto, a sua organização social e o funcionamento da justiça, sobretudo
em matéria processual. Contudo, a maior fatia da análise é ocupada pelas questões de
direito familiar, de que decorrem importantes dados sobre a situação da mulher na
época. Em nosso entender, revela-se muito pertinente o cotejo desses elementos com
outras realidades, em especial o direito ático e ainda o direito romano, e a preocupação de ilustrar as propostas que vai defendendo com o texto da inscrição, evitando,
assim, embarcar em abstracções que facilmente poderiam incorrer em erro.
Depois dessa longa exposição prévia (com mais de 140 páginas), a Autora
faculta uma bibliografia selecta, relativa a questões jurídicas e linguísticas, a que se
segue a edição do texto da inscrição e uma tradução cuidada das leis de Gortina,
enriquecida com um bom comentário e um glossário também útil, se bem que pouco
extenso. No plano de pormenor, é natural que este trabalho possa suscitar discussões e
polémica, como é próprio de uma análise científica; no entanto, era termos gerais,
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merece o nosso aplauso pela forma e cuidado com que está exposto e pode, com
razão, atrair a atenção dos investigadores, tanto mais por serem relativamente raros os
estudos sérios centrados na área do direito grego antigo.
DELFIM F. LEãO

BARROS, Gilda Naécia Maciel de: Sólon de Atenas. A cidadania

antiga

(São Paulo, Humanitas, 1999) 185 p.
O trabalho agora publicado deriva de uma dissertação de doutoramento, apresentada em 1973, com o título de "Sólon, uma paidéia para a cidadania", estudo que,
segundo a Autora, foi sujeito a um processo de simplificação e de actualização,
sobretudo a nível bibliográfico. Com esta publicação, visa-se estimular uma reflexão
sobre o tema "cidadania e educação" a partir da leitura dos autores antigos, em
especial a figura do ateniense Sólon.
Ora, na primeira parte do trabalho, depois de fazer uma apresentação geral de
Sólon enquanto poeta, legislador e político, Gilda BARROS propõe-se reflectir sobre
"Sólon e os ideais da lírica" (pp. 23-57). Contudo, este capítulo acaba por ser uma
exposição um tanto generalizante sobre os condicionalismos que envolveram a
mudança de atitudes, desde o conceito de heroísmo épico de Homero até à afirmação
da ideia de polis, passando por temas característicos da Época Arcaica, como o
pessimismo e individualismo. Ε certo que também se encontram ecos desta temática
em Sólon (e.g. frg. 24.10 WEST), mas não a ponto de se colocar a produção do
legislador ateniense a par dos versos de alguém como Mimnermo, como a Autora
pretende (e.g. p. 41). "Na verdade, a poesia de Sólon regista importantes notas
dissonantes em relação à ideologia dominante na Época Arcaica. É o que acontece
quando o estadista refere o progresso intelectual trazido pela idade (frg. 18 WEST) e
identifica as várias fases da vida do homem (frg. 27 WEST), nas quais reconhece
sempre motivos de interesse para viver, ou ainda quando exprime o desejo de
prolongar a existência até idade avançada (frg. 20 WEST), composição que já tem sido
vista precisamente à luz de uma polémica com Mimnermo. Em todo o caso, será bom
registar que a Autora, no capítulo seguinte ("Sólon e a formação do cidadão", em
especial nas pp. 72-73), acaba por ir ao encontro destas marcas de originalidade do
pensamento de Sólon e daí que se torne mais necessária a correcta contextualização
de certos assomos menos significativos de temática tradicional. Neste segundo
capítulo, Gilda BARROS tem sobretudo a preocupação de mostrar o papel didáctico da
poesia de Sólon, perspectiva com a qual concordamos e onde se nota, de resto, o claro
influxo do magistério de JAEGER.
Na segunda parte do estudo, a Autora reflecte sobre as fontes disponíveis para o
conhecimento do legislador ateniense, sobre certas notícias bibliográficas e ainda
sobre a actividade de Sólon enquanto homem de Estado. Junta ainda, no final, uma
transcrição em grego dos poemas de Sólon, acompanhada da respectiva tradução em
português e de algumas dezenas de notas e dois breves apêndices, que correspondem a
um dos aspectos mais úteis do trabalho, atendendo aos seus objectivos de divulgação.
Contudo, na exposição dos restantes problemas, um leitor mais informado fica com a
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incómoda sensação de que os assuntos são tratados com alguma ligeireza e de que as
conclusões apresentadas parecem derivar da leitura de certos estudiosos de fundo da
obra de Sólon (como LINFORTH, FREEMAN, CASSOLA), que, embora importantes no
seu tempo, não dispensam a discussão mais demorada, onde entre em linha de conta a
muita bibliografia entretanto produzida, da qual, em boa verdade, não se encontram
ecos neste trabalho. Ilustraremos apenas com um exemplo, mas podem encontrar-se
vários outros ao longo de toda a exposição. Ao referir as leis (pp. 83-84), a Autora
sustenta que «a legislação ligada ao nome de Sólon originalmente foi gravada em
madeira, nos áxones e com o tempo transcrita em encaixes de pedras, os kyrbeis)) e
ainda que «o trabalho de Sólon tem resistido às tentativas de sistematização». Ora
estas duas afirmações só são possíveis se se ignorar um trabalho (para mencionarmos
apenas um) que já tinha sido publicado quando a Autora apresentou o doutoramento;
referimo-nos a Eberhard RUSCHENBUSCH, Solonos Nomoi (Wiesbaden, 1966), onde se
discutem as circunstâncias da transmissão do código de Sólon, a complexa relação
entre axones e kyrbeis e respectiva natureza. Aliás, o aspecto mais importante do
estudo de RUSCHENBUSCH reside no facto de o autor haver organizado e classificado
de forma sistemática as leis de Sólon, naquela que é a edição de referência ainda hoje
(em boa verdade, já em 1909 SONDHAUS tinha dado um passo importante no mesmo
sentido, com o trabalho De Solonis legibus).
De resto, a motivação íntima da Autora talvez possa encontrar-se no comentário
com que encerra o capítulo sobre "Notícias biográficas" (p. 98): «Imaginação ou
realidade, que importa? Esse quadro mostra-se fiel à imagem que a sua vida e a obra
nos preservaram. Ε nô-lo apresenta com muita propriedade, no culto a seus mais altos
valores: a vida boa, a poesia, a paidéia.» Não é improvável que tenha sido este o
espírito que assistiu aos autores de vários dos testemunhos antigos sobre Sólon; no
entanto, o estudioso moderno não pode ceder à mesma tentação, ainda que procure
falar para um público não especialista. Este estudo de Gilda BARROS tem virtudes,
mas deixa um travo de insatisfação em quem pretende ultrapassar o limiar das notas
de divulgação.
DELFIM F. LEãO

HEREDIA CORRÊA, Roberto: Petrónio Árbitro. Satiricón (México, Universidad Nacional Autónoma, 1997) 147 + CLIX p.
Com este trabalho, HEREDIA CORRêA apresenta a público mais uma importante
etapa das suas investigações petronianas, uma vez que o Autor já havia publicado um
livro de estudos sobre o mesmo tema: De Petrónio, el Satiricón y alganas digresiones
(México, Universidad Nacional Autónoma, 1996) 101 p. (vide a recensão que fizemos
em Humanitas 49, 1997, 330-331).
O objectivo essencial deste volume é fornecer uma versão espanhola do
romance de Petrónio. Contudo, nas cerca de cinquenta páginas que antecedem o texto,
HEREDIA CORRêA discute, de forma clara e objectiva, alguns dos problemas
fundamentais que o leitor de Petrónio deve ter em conta. Dedica, antes de mais, algum
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espaço à célebre "questão petroniana", para referir os elementos essenciais da
discussão e também as conclusões que lhe parecem mais defensáveis e que, de resto,
partilhamos. Assim, começa por recordar a pertinência da posição tradicional, que vê
o romance como um produto da época neroniana, cujo autor provável seria o Titits
Petronius Níger, cônsul suffectus cerca do ano 62 e referido por Plínio e Plutarco.
Revela-se, também, oportuna a transcrição e tradução do famoso passo de Tácito
(Ann., 16.18-20) onde se descreve, de forma penetrante, a personagem de Petronio,
arbiter elegantiae da corte de Nero, que acaba por ser o mais forte candidato à
identificação com o autor do romance.
O Autor faz, ainda, uma breve reconstituição do Satyricon, que assenta,
essencialmente, na proposta de SULLIVAN, como ele próprio reconhece (xxii e n. 2) e
que tem uma pertinência relativa, uma vez que é, em grande parte, especulativa.
Recorda também, de forma breve, o essencial da discussão acerca do título original do
romance e termina com uma terceira parte, onde, ao longo de catorze páginas, reflecte
sobre a vexata quaestio da origem da sátira, em especial a sátira menipeia, género
maleável que Petronio teria aproveitado e que ajudaria a explicar a natureza
multímoda do Satyricon.
Na ''Nota bibliográfica", HEREDIA CORRêA faz uma listagem bastante completa
das principais edições de Petronio (com ou sem tradução do texto) e ainda de alguns
estudos, que podem ser úteis a quem desejar aprofundar o conhecimento do romance.
O Autor apresenta uma versão bilingue do Satyricon, adoptando para o latim o texto
preparado por M. HESELTINE, revisto por E.H. WARMINGTON e publicado na Loeb
Classical Library, em 1969. Quanto à tradução, além de ser fiel ao original (nos
passos aleatórios em que fizemos o cotejo directo com o latim), tem a vantagem de ser
fluente e viva, características essenciais em qualquer versão moderna do Satyricon.
Na parte final do volume, HEREDIA CORRêA ajunta ainda algumas notas ao texto latino
e à tradução, sempre úteis a um leitor menos familiarizado com a cultura clássica. O
mesmo poderá dizer-se do índice onomástico que encerra o volume. Constitui,
portanto, um bom instrumento de trabalho ou de lazer, ponderado e oportuno, em
especial para os leitores de língua espanhola.
DELFIM F. LEãO

HEREDIA CORRÊA, Roberto: Petronio Arbitro. Fragmentos y poemas
(México, Universidad Nacional Autónoma, 1998) 44 + XXXIX p.
Este trabalho serve de complemento à tradução do Satyricon que acima
comentávamos. Para além daquilo que nos resta do romance de Petronio, há uma série
de citações noutros autores, que conservam ora um pequeno texto, ora algumas
palavras ora um simples testemunho, que deram origem a um corpus de fragmentos e
poemas, geralmente atruibuídos ao Satyricon, e que costumam figurar no fim das
edições do romance. HEREDIA CORRêA optou por tratá-los num volume à parte,
segundo os mesmos critérios adoptados para o Satyricon propriamente dito. Assim,
usa como texto base a edição de M. HESELTINE, revista por E.H. WARMINGTON e
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publicada na Loeb Classical Library, em 1969, que transcreve e a partir da qual faz a
tradução espanhola. Acrescentou ainda algumas notas ao latim e à versão em língua
castelhana e, por fim, referências às principais edições de petrónio e a alguns estudos,
centrados em especial sobre a Antologia Latina.
DELFIM F. L E ã O

TEIXEIRA, Cláudia: A conquista da alegria. Estratégia apologética
romance de Apuleio (Lisboa, Edições 70, 2000) 160 p.

no

O trabalho de Cláudia TEIXEIRA agora publicado corresponde, em termos
globais, à investigação apresentada como dissertação de Mestrado, sob orientação de
Walter de Medeiros, o qual, de resto, escreveu o "Preâmbulo" (pp. 9-16), onde, com o
seu característico estilo envolvente e límpido, desenha, de forma clara e eficaz, os
traços essenciais da época, formação e actividade de Apuleio. No seu estudo, C.
TEIXEIRA procura mostrar que o Asinus aureus foi organizado segundo uma estratégia
apologética que segue três grandes ciclos. O primeiro (pré-metamórfico) explora os
factores que conduziram à queda ontológica de Lúcio e ao afastamento do mundo
racional: curiositas, seruiles uoluptates e magia negra; o segundo ciclo (metamórfico)
segue o longo caminho do castigo para o qual a Fortuna caeca arrasta o protagonista;
o terceiro (pós-metamórfico), «funciona como espelho contrastivo dos valores
enunciados nos ciclos anteriores: à improspera curiositas, actualizada por um ritual de
magia negra, opõe-se a noção de conhecimento do divino, decorrente dos rituais de
iniciação; às seruiles uoluptates, resultantes do envolvimento físico com Fótis,
opõem-se as sacrae uoluptates ou êxtase místico, resultantes da contemplação
espiritual da deusa; ao caos e à aleatoriedade do mundo da Fortuna caeca opõem-se a
ordem e a paz do mundo da Fortuna uidens ou Isis» (p. 148). Os dois ciclos iniciais
ocupam, sensivelmente, os dez primeiros livros e, neles, a estratégia apologética do
universo puro de Isis é feita através de uma «arquitectura invisível», disfarçada pela
aparente aleatoriedade dos múltiplos episódios que enformam a narração e, por esse
motivo, obrigam a um maior esforço de interpretação. No último ciclo, que coincide
com o livro undécimo, a mensagem isíaca é já clara e inequívoca, permitindo
conjugar e iluminar os elementos fornecidos, até então, de maneira encoberta.
A Autora defende, assim, a unidade ideológica do Asinus aureus, perspectiva que
também partilhamos. Em si, tal leitura não é nova, mas a pertinência do estudo de C.
TEIXEIRA reside na forma clara e inteligente como soube conjugar os vários
contributos da crítica através de uma abordagem pessoal da obra de Apuleio. Será, por
conseguinte, oportuno recordar brevemente o caminho percorrido pela Autora.
Num primeiro capítulo, C. TEIXEIRA evoca as "Posições da crítica", delineando
as grandes linhas interpretativas do Asinus aureus (enquanto obra de divertimento; de
apologia proselítica; de estética psicagógica), ao mesmo tempo que justifica a opção
pela segunda hipótese — em nosso entender também a mais correcta. Em seguida,
analisa os "Dados do prólogo", operação que lhe permite acentuar a natureza iniciática da escrita de Apuleio, que exige, por isso, uma atenção redobrada na sua leitura.
Depois, reflecte sobre as "Intervenções da Providência na fase inicial do romance"
(que servem tanto de aviso contra os perigos do irracional, como de garantias de
apoio), explorando, com clareza e tacto, episódios como o relato de Aristómenes, o
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átrio de Birrena e a história de Télifron. O quarto capítulo centra-se na figura de Fótis,
que caracteriza como personagem ambígua, por facultar a Lúcio o caminho das
seruiles uoluptates e da magia negra, mas também por funcionar como via que permitirá ao amante atingir a salvação e a alegria. Em seguida, centra-se no "conto de Amor
e Psique", onde analisa, com pertinência, os paralelos com a história de Lúcio bem
como o processo de dessacralização dos deuses tradicionais, que prepara a afirmação
do culto de ísis. Os dois capítulos seguintes acabam por contribuir, por vias diversas,
para este mesmo objectivo, quer ao ver a figura de Cárite como «drama da "graça" na
desgraça» quer ao reflectir sobre a impudência moral dos sacerdotes da Deusa Síria e
sobre o comportamento da mulher do moleiro, cujas práticas religiosas são oportunamente caracterizadas como «um dos elementos que compõem a sua natureza viciosa»
(p. 108). As "histórias de morte e de adultério", a que dedica o oitavo capítulo, são os
momentos onde mais se potencia a acção trágica da Fortuna caeca, de que o homem
se não consegue livrar sozinho, anunciando-se, desta forma, a revelação organizadora
de ísis. O "caminho da ascensão" começa quando Lúcio passa para as mãos de dois
irmãos cozinheiros e se "descobrem" as capacidades miméticas do burro, que marcam
o início do seu processo de humanização. Com o último capítulo, "a conquista da
alegria", centrado no significado do livro undécimo, a Autora completa o enquadramento final e mais elevado do isismo, reforçando, assim, a pertinência da leitura que
foi desenvolvendo ao longo de todo o estudo.
Sem deixarmos de reconhecer e acentuar o cuidado e equilíbrio da exposição de
C. TEIXEIRA, gostaríamos, ainda assim, de fazer alguns reparos e sugestões, com o
intuito de lançar futuras pistas de trabalho e de promover eventuais melhoramentos.
Um deles consiste no facto de a Autora considerar o Asinus aureus como um
romance, perspectiva que partilhamos, mas talvez não fosse despropositado discutir
um pouco as características deste género literário, tanto mais que, geralmente, os
teóricos da literatura não lhe reconhecem verdadeiras raízes greco-latinas. Ao longo
da exposição, a Autora tece com frequência considerações (e.g. pp. 34-35) onde se
reconhece a funcionalidade de conceitos como "estrutura profunda" e "estrutura de
superfície", derivados da linguística de Chomsky e da gramática gerativa em geral;
não seria impertinente que C. TEIXEIRA esclarecesse o sentido com que os utiliza,
mesmo que os use apenas de forma implícita. Ainda em termos metodológicos, cremos que haveria vantagem em que, ao fazer citações de estudiosos (que, contra a
prática adoptada, por vezes não traduz), a Autora indicasse o número da página de
onde retirava o passo, preocupação que nem sempre tem (e.g. 59 n. 2). Em termos
analíticos, talvez fosse vantajoso explorar a atribuição do nome "Sócrates" a uma das
personagens, tanto mais que Apuleio era considerado um "filósofo platónico". Da
mesma forma, teria sido pertinente salientar que o nome do liberto (Thiasus) encarregado de amestrar Lúcio sugere ligações ao culto dionisíaco e, por esta via, também às
artes do espectáculo. Ou ainda, para darmos apenas mais um exemplo, valeria a pena
discutir a eventual contradição entre a dessacralização de Ceres/Deméter no conto de
Amor e Psique (cf. p. 80) e o louvor implícito dos Mistérios de Elêusis presente no
prólogo do Asinus aureus (cf. pp. 36-37).
São apenas mais algumas pistas para aprofundar um estudo bem feito, escrito
de forma clara e agradável, onde tanto o crítico de Apuleio como o leitor menos
familiarizado com o Madaurense encontrará múltiplos motivos de interesse.
DELFIM F. LEãO
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MARTIN, René: Le Satyricon. Pétrone (Paris, Ellipses, 1999) 176 p.
Os estudiosos de Petrónio e do romance antigo em geral podem acolher com
aplauso esta monografia de R. MARTIN, de resto o primeiro trabalho em língua francesa que, desde 1912, se centra inteiramente sobre o Satyricon. Trata-se de uma obra
de maturidade, surgida depois de mais de duas décadas e meia de reflexão sobre esta
área de estudos, uma vez que, já em 1975, o Autor publicava, no n° 53 da REL,
um estudo intitulado "Quelques remarques concernant la date du Satiricon", que
adiante retomaremos. Estudar Petrónio é, sem dúvida, uma tarefa fascinante, mas
levanta muitos problemas, como R. MARTIN salienta, logo desde a "Introduction". Ora
é na consideração dessas múltiplas dificuldades que este trabalho se revela
particularmente útil, na medida em que o seu Autor analisa as grandes linhas de
interpretação do Satyricon, com espírito crítico e sagaz, sem cair na tentação do
dogmatismo.
R. MARTIN dividiu o seu estudo em três partes complementares e destinadas a
poder informar um público diverso, com graus de complexidade diferente, mas mantendo sempre o interesse, condição que não é fácil de cumprir. A primeira parte, mais
filológica, destina-se à problemática do Satyricon, a que o Autor deu o significativo
subtítulo "beaucoup de questions et quelques réponses". Analisa, antes de mais, o
debatido problema da identificação do autor do Satyricon e mostra estar bem familiarizado tanto com os testemunhos antigos como com os estudos modernos mais pertinentes para esta questão. Neste ponto, o Autor retoma o essencial das posições defendidas no artigo de 1975, onde advogava uma datação para o Satyricon na época de
Domiciano, contra a posição tradicional, que situa a escrita da obra em tempos de
Nero. A principal novidade consiste em que MARTIN propõe, agora, uma solução de
compromisso, de que transcrevemos aqui o essencial (p. 14): «on peut aussi imaginer
une solution [...], qui consisterait à dire que Le Satyricon tout à la fois est et n'est pas
1'ceuvre du Pétrone dont parle Tacite: en effet il serait fort possible que le fameux
pamphlet écrit par celui-ci avant de mourir ait servi ultérieurement de base, ou de
canevas, à um écrivain qui se serait servi de lui (en 1'amplifiant considérablement)
pour en faire un roman qu'il aurait publié sous le nom de Petronius Arbiter». Sobre
a hipótese defendida pelo Autor em 1975, já nos pronunciámos pela negativa
em monografia recentemente publicada (cf. D.F. LEàO, AS ironias da Fortuna.
Sátira e moralidade no Satyricon de Petrónio; Lisboa e Coimbra, Edições Colibri,
1998, esp. pp. 24-28); sobre o desenvolvimento agora proposto falaremos no final da
recensão.
MARTIN alarga a sua discussão à própria grafia do título (pp. 15-19),
não hesitando em pôr em causa a tradição francesa, ao defender a forma Satyricon,
que também achamos preferível. São pertinentes, igualmente, as reflexões
sobre o estado fragmentário do romance, mas mostramo-nos relutantes em aceitar
a hipótese (pp. 25-26, avançada apenas como conjectura) de que o Satyricon,
tal como o possuímos, resulta da reunião de material diverso, oriundo talvez
até de autores e épocas diferentes, facto que ajudaria a explicar a sua natureza polimórfica e serviria, sobretudo, de reforço à possibilidade avançada por
MARTIN relativamente à autoria da obra. Na verdade, aceitar esta hipótese é desistir de
uma das notas de maior interesse da escrita de Petrónio: a sua maleabilidade
estilística.
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À parte isso, revelam-se muito interessantes, ainda nesta primeira parte, as
reflexões levadas a cabo pelo Autor acerca da natureza polissémica e revolucionária
do Satyricon, da sua classificação enquanto romance realista ou fantástico, bem como
dos vários níveis de leitura da Cena. Ε louvável que MARTIN procure esclarecer estes
aspectos através do confronto com obras literárias e cinematográficas, sem esquecer o
contributo da moderna teoria da literatura, domínios muitas vezes desprezados pelos
filólogos. Aliás, esta preocupação mantém-se e acentua-se na segunda parte do
estudo, centrada no "Satyricon como texto fundador". Ε particularmente útil e bem
conduzida a discussão do género em que deve enquadrar-se o Satyricon (pp. 78-90),
que classifica como "primeiro romance", com argumentos bastante ponderados. Isso
não impede que, pontualmente, discordemos do Autor, como acontece quando afirma
que os deuses estão ausentes do Satyricon, reconhecendo apenas uma excepção
(p. 88): «la seule divinité dont on peut à la rigueur admettre les interventions est
Priape». Na verdade, há que contar também com a Fortuna, entidade que, apesar de
discreta, se revela omnipresente (reflectimos sobre esta questão no nosso estudo As
ironias da Fortuna, esp. pp. 119-131). MARTIN acrescenta ainda informações bastante
úteis sobre a transmissão e recepção do Satyricon, de que se destaca a influência
exercida pelo episódio da "Matrona de Efeso", sem esquecer as versões
cinematográficas de Fellini e do (quase desconhecido) Gianluigi Polidoro.
A terceira parte do livro inclui a tradução de alguns passos mais significativos,
acompanhados de um breve comentário, destinados, certamente, a um público menos
familiarizado com Petrónio. Acresce ainda uma orientação bibliográfica sumária e
dois índices: um de críticos e comentadores (que pode servir de complemento à
bibliografia) e outro de autores e obras. Globalmente, este trabalho de R. MARTIN
constitui, como dissemos no início, um estudo bem organizado, profundo e muito útil
tanto para os especialistas como para o leitor comum que deseje confrontar-se com o
universo petroniano. A parte que nos poderia motivar um comentário mais alargado
diz respeito à autoria e datação do Satyricon. A proposta agora avançada pelo Autor
enfrenta, como ele mesmo reconhece, um duplo destino possível (p. 14): «voilà peut-être de quoi mettre tout le monde d'accord... à moins que tout le monde ne nous
tombe dessus!» A título pessoal, R. MARTIN confiou-nos que já terá chegado mais
longe na "Questão petroniana", mas o estudo em que o fez ainda não se encontra
disponível. Aguardaremos, então, até que essa condição fique satisfeita para nos
pronunciarmos com mais propriedade.
DELFIM F. LEãO
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EGUIARA Υ EGUREN, Juan José de, La Filosofia de la
Transcendência
(Selectae Dissertationes Mexicanae, trac. I, dissert. 1-2), Introducción,
traducción y notas MAURÍCIO BEUCHOT, edição de Instituto de
Investigaciones
Filológicas da Universidad Nacional Autónoma de
México, 1997, 125p.
0 Instituto de Investigaciones Filológicas da Universidad Nacional Autónoma
de México publicou em 1997 uma edição bilingue das duas primeiras dissertationes
das Selectae Dissertationes Mexicanae de Juan José de Eguiara y Eguren com
introdução, tradução e notas de Maurício Beuchot.
Nascido nos últimos anos do séc. XVII (1696) na capital do México, Eguiara y
Eguren estudou nos colégios da Companhia de Jesus nessa cidade, e na sua
Universidade, onde veio a ser mestre e reitor.
Eguiara y Eguren foi famoso sobretudo pelo esforço empreendido para divulgar
o pensamento mexicano, respondendo à acusação de Manuel Marti, o deão do Cabido
de Alicante, de que no México não existia uma cultura significativa. O seu esforço
mais 'visível' foi a publicação da Bibliotheca Mexicana que reunia as obras dos
pensadores mexicanos mais importantes.
A obra que Maurício Beuchot, em parte , traduz e nos apresenta, reflecte, no seu
entender, "muchos aspectos dei ambiente cultural que vénia de Espana (...) pêro
también dei que iba produciéndose en México ".
Com efeito, Eguiara y Eguren mostra-se conhecedor das doutrinas defendidas
por escolásticos pré-modernos de Espanha, como o P. Izquierdo, que cita
recorrentemente, mas também do labor de teólogos que viviam e ensinavam no
México, como o jesuíta Diego Marín de Alcázar, e que do séc. XVII ao XVIII
desenvolvem o que Maurício Beuchot denomina "escolástica barroca". Esta
corresponderia no seu questionamento e argumentação silogística aos floreados das
composições literárias barrocas da mesma época.
Apesar do preconceito que pesa sobre estes exercícios escolásticos, o tradutor
do texto de Eguiara y Eguren, considera-os de grande rigor lógico e exigência, e por
isso mesmo, por vezes árduos e mesmo áridos: "El modo de pensar escolástico—a
despecho de numerosas ieyendas negras y escárnios fáciles que se han levantado —
era obsessivamente riguroso. "
A abordagem do teólogo do séc. XVIII é sobretudo onto-teológica. O tema do
tratado é a essência de Deus, e divide-se em duas partes: uma que trata da essência de
Deus-Uno (ainda não trinitário, como acredita o cristianismo) e outra que se dedica
aos seus atributos. Eguiara, pois, não aborda o problema da existência de Deus, que
supõe resolvido, e coloca de imediato a questão da sua essência. O seu discurso é
fundamentalmente filosófico, metafísico, embora também integre o saber teológico
baseado na Revelação Divina.
Interessante na apresentação e defesa da sua tese é o cuidado exaustivo com que
Eguiara y Eguren responde a inúmeras objecções que hipoteticamente lhe colocam os
seus adversários, anteriores ou contemporâneos, com difícil argumentação. No início
de cada questão apresenta o seu pensamento, enumera os que defendem o mesmo
ponto de vista e o contrário, indicando os passos das suas obras que o documentam, e
prossegue com os seus argumentos e inferências.

368

RECENSÕES

Preside à ordenação do texto, uma exigência fundamental da escolástica: a
argumentação rigorosa e a boa estruturação. Deparamo-nos a todo o momento com a
preocupação de conferir a cada expressão o seu sentido mais exacto, distinguindo e
voltando a distinguir os termos com exaustivo pormenor.
Na primeira dissertação, nas secções la 3 Eguiara y Eguren começa por falar da
essência física de Deus, que divide em filosófica e teológica. A primeira é constituída
pelos predicados que podemos conhecer apenas com a razão natural, a segunda por
aqueles que só se conhecem através da fé na Revelação. Nas secções 4 a 8, Eguiara
define a "aseidade" de Deus. Ele é o único ser que existe a se e não por outro, por
oposição à criatura que existe ab alio. A essência metafísica de Deus, é pois, a
"aseidade". Na segunda dissertação trata do problema dos atributos de Deus, como a
essência divina os inclui, se eles são iguais em perfeição, como emanam da essência
divina, para concluir: "la esencia metafísica de Dios no se incluye formalmente en las
personalidades o relaciones y, viceversa, las relaciones o personalidades no se
incluem formalmente en la esencia metafísica de Dios; de manera parecida, tampoco
la misma esencia se incluye formalmente en los atributos comunes, ni los atributos
comunes se incluyen formalmente en la esencia; y, por último, un atributo no se
incluye formalmente en el otro". As relações são distintivas das pessoas, por isso não
podem formalmente fazer parte da essência que é comum a todas elas.
A questão se os atributos são iguais em perfeição, Eguiara y Eguren responde
que em Deus todas as coisas são iguais, também as perfeições são idênticas entre si,
entre elas não pode haver desigualdade, nenhuma é menor ou maior que outra. Se as
perfeições divinas são infinitas, enquanto tais têm que ser iguais. A questão se os
atributos emanam virtualmente da essência, Eguiara negando-o, afirma que nenhum
atributo ou predicado divino, ainda que virtualmente distinto dos outros e da essência,
dimana virtualmente da essência, porque então, qualquer atributo podia conter eminentemente os outros, ou a própria essência. A essência divina precede os atributos
com precedência de raiz metafísica, fundamentalmente, e não realmente. A essência
não produz os atributos.
No entender do tradutor: "Eguiara nos ha dejado unas disertaciones muy competentes y eruditas. En la parte filosófica, argumenta muy bien desde la metafísica u
ontologia. En la parte teológica, conoce y maneja a los Santos Padres, los Concílios,
ν una gran multitud de teólogos, ya escolásticos medievales, ya post-medievales;
toma muy en cuenta a los de su época, inclusive algunos mexicanos. A todos los trata
con respeto y los discute con acierto. Alcanzamos a ver cierto predomínio dei
tomismo, aunque a veces utiliza también elementos escotistas e suarecianos. En
definitiva, Eguiara se nos muestra como un excelente professor de filosofia y teologia,
y, sobre todo, como un pensador serio, consistente y sólido. "
Maurício Beuchot faz uma tradução rigorosa do, de igual modo, rigoroso texto
de reflexão filosófico-teológica, com inclusão de notas que permitem ao leitor não
iniciado melhor compreender alguns termos no seu significado mais preciso, contextualizando-o no discurso filosófico seu contemporâneo. Muito úteis são também
aquelas notas que identificam obras que não são explicitamente citadas pelo autor ou
ainda as que identificam os vários autores, filósofos e teólogos que no texto são referidos por antonomásia.
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A introdução bem documentada que antecede o texto, não só apresenta o autor,
como descreve detalhadamente a obra, e fornece ao leitor instrumentos fundamentais
para uma mais profunda compreensão do texto e do seu contributo para o debate
teológico do seu tempo. Eguiera prepara o leitor para a leitura da "escolástica barroca" e indica detalhadamente aqueles contra os quais o autor se posiciona, em cada
ponto da sua tese, ou aqueles a cuja doutrina adere.
É sem dúvida, um trabalho louvável este que, quer pela tradução do texto latino,
quer pelo estudo introdutório, torna mais acessível aos nossos dias a compreensão, e
por isso uma apreciação e um juízo mais justos, do pensamento filosófico e teológico
que durante os sóc. XVII e XVIII se desenvolveu no "Novo Mundo de ifluência
cultural Católica.
CARLOTA MIRANDA URBANO

PÉREZ JlMÉNEZ, Aurélio; CRUZ ANDREOTTI, Gonzalo (edd.), Aladas
palabras. Correos y comunicaciones en el Mediterrâneo, Madrid,
Ediciones Clásicas, 1999.
Aladas palabras. Correos y comunicaciones en el Mediterrâneo constitui o
5.° volume de Mediterrânea, uma série de estudos sobre diversos aspectos do
Mediterrâneo antigo, realizados no âmbito do projecto científico I.U.I.M.A. da
Univerrsidade de Málaga, dirigida por Aurélio Pérez Jiménez e Gonzalo Cruz
Andreotti, que são também os editores deste livro.
No texto de apresentação, começam por citar os vv. 8-9 do prólogo de Agamémnon de Esquilo. Estendido no telhado do palácio de Argos, o Vigia e servo de
Clitemnestra lamenta a tarefa ingrata e longa de aguardar o sinal de fogo que indicará
a queda de Tróia. A citação não poderia ser mais adequada, pois estes versos evocam
imediatamente um dos meios mais antigos de transmissão de notícias. Na mesma
obra, mais tarde, a própria rainha revelerá ao Coro o sofisticado estrategema que lhe
permitiu conhecer rapidamente o desfecho do conflito (vv. 280 sqq.).
A transmissão rápida e eficaz da informação é hoje, mais do que nunca, uma
realidade e um aspecto caracterizador da sociedades modernas. Na era da técnica e
dos instrumentos sofisticados dependemos cada vez mais da eficácia e do aperfeiçoamento constante dos meios de comunicação. Mas a busca e transmissão da informação
é uma das necessidades mais básicas e antigas da sociedade humana. Daí o título
sugestivo Aladas palavras, tradução da forma homérica επεα πτεροεντα1 que, na
opinião de M" A. Durán López, autora do primeiro artigo, é uma prova da visão optimista do fenómeno comunicativo que predomina nos Poemas Homéricos, já que
supõe que a palavra emitida pelo locutor chega ao receptor sem sofrer alterações ou
modificações (p. 10). Este é o ponto de partida para uma abordagem da comunicação

Sobre o sentido desta fórmula, vide Μ. H. Rocha Pereira, "Em volta das
palavras aladas", Colóquio/Letras 80 (Junho 1984) 35-48.
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linguística nos Poemas Homéricos, na qual a autora dedica atenção particular ao modo
como se transmite a informação do passado, quer quando essa informação constitui o
canto do aedo quer quando se trata de uma profecia explicada pelo adivinho ou um
relato de um narrador, como Nestor, Fénix ou Ulisses. No total, este volume reúne dez
estudos sobre diversos aspectos relacionados com a transmissão de notícias e o
serviço postal no Mediterrâneo, desde os Poemas Homéricos ao Renascimento: "Bardos, heraldos y mensajeros en los poemas homéricos" (Ma A. Durán López, Universidad de Málaga), "La escena de mensajero en la Tregedia griega" (H. Guzmán Garcia, U.N.E.D. Madrid), "Clasificación, forma y función de la carta erótica inserta en la
Novela" (R. J. Gallé Cejudo, Universidad de Cádiz), "Mensaje y mensajero en la
Comedia latina" (J. A. Enríquez González, Universidad Complutense), "El mensajero
Hermes y las propriedades astrológicas de su planeta Mercúrio" (A. Pérez Jiménez,
Universidad de Málaga), "Mensajes y mensajeros en la Bíblia" (M. Peinado Munoz,
Facultad de Teologia de Granada), "Correos y médios de comunicación y propaganda
en Al-Andalus" (M" Antónia Martínez Núnez, Univeridad de Málaga), "Correos y
comunicaciones en Bizâncio" (I. Pérez Martin, C.S.I.C, Madrid), "Restos de tinta:
sobre la comunicación en el Mundo mediterrâneo en la Edad Media" (J. E. RuizDomènec, Universidad Autónoma de Barcelona), "Palabra poética, palabra epistolar.
Las artes como sistemas de comunicación en el Renascimiento: G. Vida, Luis Vives"
(Ma Nieves Munoz Martin, Universidad de Granada).
Os editores informam na introdução que estes estudos foram, na maioria, apresentados no «IX Curso-Seminario de Otono de Estúdios sobre el Mediterrâneo Antiguo», realizado na Universidade de Málaga entre 16 e 23 de Setembro de 19962, e
procuram pôr em relevo aspectos originais e novos para um leitor não especializado,
mas também poderão ser úteis a especialistas, pois os assuntos são tratados com suficiente profundidade científica.
LUíSA DE NAZARé FERREIRA

A U R é L I O P é R E Z JIMéNEZ, GONZALO C R U Z ANDREOTTI eds, La Religion

como

factor de integración y conflito en el Mediterrâneo, Mediterrânea n° 2,
Ediciones Clásicas, Madrid, 1996, ISBN 84-7882-288-7.
Na capa desta compilação de estudos sobre as relações entre a religião, seus
fiéis e os Estados que os acolhem, está uma moeda com a face do Deus Jano. Os
editores, na introdução, clarificam a escolha desta ilustração para o tema proposto:
Aurélio Pérez Jiménez e Gonzalo Cruz Andreotti, numa introdução de quatro páginas,
falam da religião como motor de grandezas e misérias, de heroísmos e de actos vis.
Trata-se de uma realidade tão contraditória como a dupla face do deus, e

Refira-se, a propósito, que no mesmo ano Corinne Coulet publicara uma
monografia sobre o fenómeno da comunicação na Grécia Antiga: Communiquer en
Grèce Ancienne. Ecrits, Discours, Informations, Voyages..., Paris, Les Belles Lettres.
Sobre esta obra, vide a nossa recensão em Hvmanitas 49 (1997) 332-334.
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dramaticamente actual, como o destaca na introdução "Podrán ser ahora los hombres
más o menos religiosos que hace três mil anos; podrá ser ahora mayor o menor la
capacidad de persuasión de los sacerdotes; pêro la fuerza de Dios como potencia real,
como bandera, o como imagen fictícia, es la misma". Com estas palavras, os editores
tentam conferir unidade temática à diversidade dos trabalhos apresentados.
Este livro reúne nove conferências pronunciadas num Seminário subordinado
ao mesmo título, que teve lugar na Universidade de Málaga em Setembro de 1993. Os
estudos aqui presentes contemplam uma amplitude cronológica que vai desde a Grécia
Antiga até à transição para a Idade Moderna Europeia. A natureza desta publicação
força a uma apresentação particular para alguns dos trabalhos, os quais tomámos a
liberdade de seleccionar em função do interesse que possam revestir para o público
desta revista.
No primeiro estudo, F. J. GóMEZ ESPELOSÍN, "El Santuário de Delfos y la
Guerra" (p. 29) coloca o leitor de sobreaviso quanto a um aspecto que restringe, na
cultura grega, o factor religioso como motivação bélica. Podemos acrescentar que esta
consideração é válida para toda a Antiguidade greco-latina, onde esparsamente
encontramos a religião como motor de exércitos. Não encontramos nada parecido com
as "guerras santas", facto que, considerado isoladamente, trouxe às culturas antigas o
epíteto da tolerância religiosa, sob a capa do politeísmo e de um pragmático abordar
do sobrenatural. Mas este comportamento é devido à profunda ligação existente entre
o religioso, o político e o cívico, de que a importância do Santuário de Delfos pode
servir de emblema. O factor religioso surge assim diluído e difícil de avaliar como
motivação autónoma. Disto se deu conta Carmine Ampolo na sua colaboração para
esta colectânea (p. 67), quando cita J. SCHEID, La Religione a Roma "Los dioses son,
en cierto modo, ciudadanos": "la religión no constituye una superestructura
superpuesta a la organización política; es parte integrante de ella con pleno derecho";
bem como Rafael Chenol Alfaro, (p. 81) que sublinha o carácter religioso dos
romanos, simultaneamente tolerante e utilitarista. Analisando as circunstâncias
históricas em que decorreram as únicas guerras ditas Sagradas, estas não resistem à
análise do autor, que encontra outras motivações, políticas e estratégicas sobretudo,
nas quais a questão religiosa surge diluída. Afinal, as três chamadas guerras sagradas
— as primeiras, quase míticas e pouco documentadas, nos inícios do séc. VI, que
transferiram o controlo do Santuário de Delfos de mãos locais para a anfictionia
deifica, uma liga interestatal; as segundas, integradas no contexto da rivalidade entre
espartanos e atenienses, nos meados do séc. V; as terceiras, nos meados do séc. IV, de
contornos inicialmente locais, mas depressa envolvendo a Macedónia de Filipe II; as
quartas, pouco tempo depois, que resultaram da tentativa por parte de algumas cidades
helenas de conter a hegemonia de Filipe II — visaram sempre o controlo espacial do
santuário (p. 51), a afirmação de tendências pan-helenistas, ou o garantir a sua
acessibilidade, dada a simbologia e a importância política e estratégica deste, "objecto
privilegiado de la codicia de los pueblos" (p. 48).
O estudo de DOMINGO PLáCIDO fala do culto da Eirene como manifestação da
prosperidade de um povo que, após uma vitória, integra o seu culto como aspiração de
estabilidade (pp. 55-56). Profundamente ligada à fundação da Polis ateniense, o culto
da Paz recebia especial alento na celebração das Sinecias, comemorações do
sinecismo e da fundação de instituições comuns (p. 60). O autor cita Hesíodo,
Eurípides e sobretudo Aristófanes, autor de uma comédia (p. 61) com o emblemático
nome de "Paz". Realidade abstracta divinizada, ela aparece logo em Hesíodo, ao lado
da Eunomia, da Dikê e das Horas como filhas de Thémis. Esta Deusa, na literatura
grega, recebe os epítetos olbodóteira "deusa da prosperidade"; e kourotrophos "a que
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nutre a juventude", o que a aproxima do culto de Deméter. Na 2a parte do seu estudo
(p. 64), o autor fala deste sentido de Eirene como garantia de provisões, de
prosperidade material como justificação para as ânsias expansionistas de Atenas, o
que resulta numa espécie de contradictio in terminis.
Na sua conferência, "Religión y conflictos en Roma", p. 67, CARMINE AMPOLO
dá-nos a conhecer que, no caso de guerras com povos não romanos, os conflitos
envolviam, numa teomaquia, os deuses das respectivas partes. O conceito e o culto da
fides, termo que evoluirá na cultura cristã para a esfera religiosa essencialmente
individual, surge, no contexto da Roma republicana, como uma qualidade política que
define a relação entre vencedores e vencidos, partes "não iguais" (p. 72), que se
obrigam à lealdade e respeito pelas condições impostas pela rendição. Privilegia a
conflitualidade interna, o autor sublinha dois episódios nos quais, mais uma vez, a
questão religiosa surge diminuída como motor real dos conflitos: o célebre episódio
dos Bacanais de 186 a.C. reprimidos pelo Estado, não pelo seu conteúdo religioso,
mas sim pelo carácter secreto e paralelo dos rituais. A adaptação por Nigídio Fígulo,
nobre contemporâneo de Cícero, de um calendário de profecias de origem etrusca
Ephemeros Brontoskopia, é feita de forma a destacar os episódios de conflitualidade
social entre nobres e a plebe, e torna-se, por isso, um testemunho valioso para a
história social dos finais da República.
A colaboração de RAFAEL CHENOUL ALFARO, "Sol Imdctus. Un modelo

religioso de integración imperial", analisa a apropriação pelo Estado de um modelo
religioso sincrético, simultaneamente místico e filosófico (cf. p. 96 "Sol de los
filósofos"), o culto solar, como via de integração política e de unidade, o que ocorreria
de forma sistemática na dinastia dos Severos, nos finais do séc. II, particularmente nos
impérios de Heliogábalo e Aureliano. Complementando a leitura tradicional das
origens orientais deste culto, o autor fala do ancestral culto do Sol Indiges como um
culto de origem romana: este culto, de dimensões simultaneamente militares e
lúdicas—não é de estranhar que as corridas de carros do Circo Máximo fossem os
mais nobres ludi de Roma — celebrava a condução mítica da quadriga solar por
Rómulo, o herói fundador de Roma. Esta simbologia sobreviveu com o cristianismo:
Constantino apropriou-se da iconografia solar para, ambiguamente, unir pagãos e
cristãos na propaganda da unidade imperial: assim, o anagrama de Cristo, o Chrismon,
sintetiza, tal' como todas as variantes das representações da cruz, formas de
representação solar. Também foi na Era constantiniana que, no Concílio de Niceia, se
fixou o Credo, que fala do Filho de Deus como "luz da luz". Parece-nos discutível a
atribuição de uma matriz política e externa ao próprio cristianismo para justificar a
simbologia solar no cristianismo: antes do séc. IV, eram correntes as representações
de Cristo, tal como Febo, a conduzir a quadriga solar, nas catacumbas e igrejas paleocristãs; o alo, ou resplendor que cerca as cabeças de Cristo, de Maria, e mais tarde dos
santos também são símbolos solares; as visões cósmicas de S. João no Apocalipse, e
mesmo dos profetas do AT, associam a vinda de Deus a uma Heliofania. A própria
representação do Cristo Pantocrator, ou mesmo toda a iconografia ligada à
representação da assunção da Virgem, não poderão constituir formas de aproximação
ao ancestral e universal culto solar exteriores às motivações políticas da propaganda
constantiniana? Ou melhor, será que já não haveria no cristianismo uma receptividade
especial aos símbolos solares?
A. BRAVO GARCIA, "Bizâncio y Occidente en el espejo de la confrontación
religiosa", p. 215, fala da cisão entre o mundo o mundo bizantino e a civilização
ocidental da Idade Média e da desvalorização da consciência de matriz comum como
uma fractura dolorosa (pp. 161-170 "Bizâncio frente a Ocidente"). Os dois mundos
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pautaram-se pelo mútuo autismo, adoçado no final da Idade Média pela progressiva
fragilidade do Oriente cristão às ameaças turcas. Numa segunda parte, são exploradas
as motivações teológicas para a cisão dos dois mundos. Santo Ambrósio, São
Jerónimo e Santo Agostinho são apresentados como exemplos derradeiros de
pensadores com "esquemas orientales de pensamiento" (p. 173), capazes de dialogar
com o mundo oriental. Podemos questionar esta generalização, porque, pelo menos, o
contacto do mais jovem destes com o mundo grego é questionável. H. Irenée-Marrou,
na sua tese Saint Augustin et lafln de la Culture Antique considerou Santo Agostinho
o primeiro homem da Idade Média, evocando para tal a autonomia que este autor
revela em relação ao mundo grego. O mesmo autor, em Histoire de l 'Education dam
1'antiqidté, t. 2, III, "Le recul du Grec", além de considerar que a ligação entre os dois
mundos sempre foi parcial — os cidadãos cultos de língua latina aprendiam o grego, o
inverso não acontecia — e ruiu definitivamente ao longo do séc. IV. Desde o séc. II
que as igrejas de Africa e da Itália haviam consagrado o Latim como língua litúrgica.
Questão pouco estudada, mas aflorada por Marrou no estudo referido, há que ter
em conta, no julgamento a fazer sobre as querelas trinitárias e cristológicas do
séc. IV-VI, o peso real da incomunicação linguística concreta, assunto delicado
quando a matéria de conflito resultava de finíssimas e intrincadas definições
teológicas. A colaboração de A. Bravo Garcia valoriza-se pela facilidade que o autor
revela na exposição sedutora e documentada de uma matéria complexa como são as
distinções teológicas entre ortodoxos e cristãos ocidentais. O autor limitou, talvez de
forma excessiva, a abordagem do contexto político, a luta de poderes entre as
hierarquias religiosas, as quais influíram na cisão entre os dois mundos.
Os restantes artigos são consagrados à problemática religiosa das culturas
"minoritárias" e progressivamente sitiadas da Espanha da Idade Média e dos inícios
da modernidade, ou seja, a cultura judaica da diáspora e a comunidade muçulmana
após a conquista de Granada em 1491. Para a cultura islâmica expansionista dos finais
do Io milénio, MARíA PAZ TORRES PALOMO, "Islam y Guerra Santa", p. 111; a cultura
judaica "El Dios de Israel y las relaciones dei pueblo judio con los pueblos vecinos,
p. 1; De Alan Deyermond, "La Bíblia como elemento unificador y divisório en la
literatura medieval de Castilla", p. 127; para a Idade Moderna europeia — ÁNGEL
GALáN SáNCHEZ, "Religión y política en la transición a la Edad Moderna: Algunas
notas sobre las conversiones y el origen dei problema morisco", p. 215, que muito
oportunamente fala da progressiva intolerância para com os mouros e os judeus da
Espanha como o início do movimento de uniformização e intolerância religiosa que
varreu a cristandade da Europa moderna (p. 229).
Esta obra possui qualidades científicas inegáveis, valorizadas por uma vertente
de divulgação que aposta na clareza da linguagem, na diversidade das abordagens,
umas mais histórico-políticas, outras mais sociológicas, e outras ainda mais literárias.
Foram devidamente sublinhados por todos os comunicadores os ecos e consequências
presentes na actualidade dos factores religiosos de integração e conflito, modeladores
do triângulo mediterrânico como espaço de encontro, e infelizmente de confronto, do
judaísmo, do cristianismo, ortodoxo e romano, e do islamismo. Não podemos, no
entanto, deixar de lamentar uma empobrecedora exclusão que dificulta visão de
conjunto, (mas talvez esta nunca fosse um objectivo — a verdade é que, da leitura da
última comunicação nos fica a impressão de que a obra poderia continuar com
colaborações acerca dos conflitos religiosos da época da Reforma luterana): os autores
que se dedicaram à Antiguidade foram unânimes na consideração de que a religião
era, nas civilizações greco-romana, um fraco motivo de guerra. Temos depois uma
série de estudos, a começar no de António Bravo Garcia "Bizâncio y Ocidente",

374

RECENSÕES

pp. 157-213, que apresentam uma realidade diferente, a da religião como motor
principal de confiitualidade e de opressão entre Estados ou dos Estados para com os
"não fiéis". Onde reside a cisão entre essas duas atitudes? Sabemos que, neste ponto,
o cristianismo jogou um papel importante. Nenhum artigo abordou como assunto a
problemática dos conflitos na Roma cristã da Antiguidade tardia: o conceito de
"guerra justa", utilizado pelos imperadores cristãos na defesa do mundo romano
contra os bárbaros, pagãos ou heréticos, e alegado por Santo Agostinho no livro XIX
da Cidade de Deus como legítima defesa da cidade temporal por exemplo. Também
faltou a abordagem do tema da religião como fonte de conflito durante o conturbado
período das invasões e da fundação dos frágeis estados "bárbaros". Parece-nos que o
tema da religião como causa de separação e de união no mundo antigo e na Idade
Média é perfeitamente compatível com uma interpretação de conjunto. Esta, quanto a
nós, ficou comprometida, quer por omissão, quer pela ausência de uma "Conclusão",
tarefa porventura atribuível à coordenação e sem a qual os vários artigos, de qualidade
indiscutível, carregam o fardo de constituírem uma súmula de episódios.
PAULA BARATA DIAS

LlLIO TlFERNATE, Luciani de Veris Narrationibus— introduzione, note e
testo critico a cura di GIOVANNA DAPELO ε BARBARA ZOPPELLI,
Publicazioni dei Dipartamento di Archeologia clássica e loro tradizioni,
n° 175, Università de Génova, 1998, ÍT ISSN.
Como dizem Paolo Eleuteri e Stefano Pittaluga, os responsáveis pela Premessa
que abre o livro, este estudo desvenda a potencialidade de uma área de pesquisa pouco
visitada, que é a das traduções latinas de autores de língua grega feitas no final da
Idade Média e nos alvores do Renascimento. As cidades italianas destacaram-se na
proliferação deste tipo de produções, dadas as circunstâncias históricas que atraíram
sábios bizantinos, mesmo antes de 1453. Assim nasceu a tradução para Latim da obra
de Luciano de Samósata τα αληθή διηγήματα, feita por Lilio de Archilibelli
(1417-1486). A diversidade de ocupações do autor é bem exemplo do sábio curioso da
Renascença: formado em leis, poeta da corte dos Médicis em Florença, copista,
tradutor, compositor literário, professor de oratória em Perugia, perceptor dos filhos
do duque de Montefeltro, empenhou-se na busca de códices gregos em
Constantinopla, de onde teria trazido a versão grega matriz da sua obra. Foi discípulo
indirecto de Manuele Crisolora, sábio bizantino e primeiro professor oficial de Grego
em Itália (Florença, 1397) e dos primeiros a compreender a importância das traduções
latinas para o conhecimento da língua e da cultura gregas. Segundo este estudo, se
estas traduções para o Latim tinham um objectivo essencialmente escolar, útil à
aprendizagem dos dois idiomas, não ignoravam a finalidade de mostrar a riqueza e
ductilidade da língua de chegada, na busca da atitude ciceroniana de emulação dos
inspiradores gregos. Intenções divulgadoras estavam presentes. Não seria este o
menos importante propósito que presidiu à tradução para latim da obra do popular
Luciano de Samósata, como o parece provar a extraordinária difusão da tradução de
Lilio Tifernate, o escasso período temporal e as muitas cidades europeias em que esta
difusão decorreu: as investigadoras, no cap. II Tradizione e costituzione dello Stemma,
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ρ. 27-36), apresentam-nos 11 manuscritos, agrupados em três famílias, o N,
autografado e anotado pelo autor; a recensão a; e a recensão δ; três edições sob o
nome do tradutor, feitas entre 1475 e 1514; 8 edições de uma versão (X) que, não
identificando o tradutor, compilam traduções latinas do Samosatense (1494-1520);
uma edição bilingue para uso escolar (1524). Um pouco mais tarde, vamos já
encontrar a tradução de Lílio Tifernate incluída no corpus das obras autênticas do
polígrafo grego, tendo tido, como integrada na opera omnia latinas e gregas de
Luciano, oito edições entre 1538 e 1619.
Trabalho muito rigoroso, as autoras deste estudo não escolheram a via mais
fácil para a apresentação do trabalho de Lilio Tifernate, que seria a utilização do
manuscrito N, reconhecido como a matriz dos restantes, mais antigo e mais completo,
e aquele que se apresentava como um autógrafo. A edição crítica da De ueris
Narrationibus resultou da colação entre as recensões α e δ. O Ν foi, no entanto,
integralmente apresentado num rodapé intermédio (pp. 129-192), no que diz respeito à
edição da tradução do primeiro livro da História Verdadeira . Pesaram nesta escolha
os argumentos de que o autor interveio na sua obra em momentos posteriores,
conforme adquiria um melhor domínio do grego e mais sensibilidade para a ars
vertendi. Isso permítiu-lhe modificar a tradução, acrescescentar-lhe passos omitidos e
corrigir outros. Por isso, os manuscritos posteriores a Ν revelam, não só um trabalho
de melhor qualidade na fidelidade ao Grego como representam digamos, versões mais
actualizadas do que seria a vontade do tradutor.
O trabalho das autoras não resultou apenas do cotejo das traduções latinas:
utilizaram, (VII, p. 129) como instância de confirmação na selecção das variantes, a
recensio maior (g) da obra de Luciano de Samósata. Resulta, aliás, numa das maiores
virtudes deste trabalho, o cotejo entre a lição grega citada e as variantes latinas
referenciadas como mais representativas (III Π De Veris Narrationibus e il texto
greco, p. 49-67). Este tipo de trabalho permite revelar um aspecto inovador, e muito
actual em estudos de teoria literária, que é fundamental para compreender as
circunstâncias da produção e da divulgação das obras: a análise do "como" se
processa o trabalho dos tradutores enquanto responsáveis por uma tarefa condicionada
por uma matriz de partida, mas em que agem outros factores, exteriores à obra tratada:
grau de cultura e conhecimentos técnicos, sensibilidade artística, motivação para a
tradução, entre outros, são factores que pesam no trabalho de um tradutor, e, que em
última instância, podem ser rastreados na própria dinâmica da obra.
Outra das virtudes deste trabalho, e que mais nos agradou como leitores, é o
facto de este estudo não se limitar a apresentar o resultado de uma pesquisa, o que
frequentemente ocorre em edições críticas, mas também de mostrar as etapas
percorridas, de justificar as opções tomadas e de retirar conclusões — o que acontece,
por exemplo, nas considerações tecidas quanto ao nível do conhecimento do grego do
tradutor. Esta exigência, no entanto, sobrecarregou este estudo e tornou-o demasiado
analítico, como prova a excessiva divisão capitular e mesmo algumas redundâncias
nos assuntos tratados: seria necessário dedicar um capítulo (VI, p. 123) para dar conta
de uma outra tradução latina da obra de Luciano, da autoria de Francesco Manini, ou,
tendo em conta a conclusão das estudiosas, não poderia ser este assunto remetido para
o cap. V, ( p. 93) — La fortuna dei De Veris narrationibus? Neste capítulo, as autoras
dão conta da difusão e vulgarização da obra de Luciano, em latim e em grego, o que,
dado o esquecimento a que se votou o tradutor, foi mérito exclusivo do Samosatense.
O trabalho de Lilio Tifernate acabou por ser assimilado à obra latina de Luciano de
Samósata, ou seja, indirectamente contribuiu para a popularidade das histórias de
Luciano na Europa moderna. Não ficou, quanto a nós, suficientemente explicado o

376

RECENSÕES

alcance pedagógico desta tradução, apresentado como maioritário pelas autoras. Não
será uma perspectiva demasiado redutora, a de considerar a tradução de Lilio
Tifernate um exercício escolar de alcance sobretudo pedagógico? N a verdade, o
número de cópias, a vulgarização destas e o progressivo apagamento da identidade do
tradutor em detrimento do autor, revelam circunstâncias de recepção favoráveis a um
interesse lúdico procurado pelo público, a quem apenas interessava a comunicação
literária com um idioma que lhe era familiar, ou seja, com o latim. O que, aliás, está
bem patente na dedicatória que Lilio Tifernate fez ao destinatário da sua obra, o
patriarca de Aquileia, Ludovico Trevisam Scarampo (1401-1465): Nam cum tuo
labore et cura praesentium reram summa moderetur, fiantque eae curae, ut assolei,
saepe numero onerosae, quid gratius eo offeram quam quod inter legendum te ab Mo
tédio ad singularem quandam iocunditatetn ac risum mouerepossit? (p. 135).
Os leitores que possam interessar-se por esta obra, quanto a nós, são de dois
tipos: pela metodologia e exaustividade empregues no tratamento de um caso difícil
de edição crítica, este livro revela-se exemplar nas soluções encontradas, podendo ser
útil a quem se debate com problemas similares no campo da edição crítica quanto ao
modo de reflexão seguido. Outro público a quem pode interessar esta obra é o dos
estudiosos da difusão do grego clássico na tradição humanista da renascença e da
modernidade: pareceu-nos muito útil, aliás a inclusão, na bibliografia, de uma secção
dedicada a "II Greco in età umanistica", (p. 260).
PAULA BARATA DIAS

JOAN GÓMEZ PALEARES, Studla Cronológica. Estúdios sobre manuscritos
latinos de Cômputo, Ediciones clásicas, Madrid, 1999, ISBN 84-7882363-8.
Este volume recolhe quatorze artigos publicados pelo seu autor, filólogo de
formação, Joan Gómez Paliares, foram que originalmente publicados quase todos em
revistas espanholas de filologia reconhecidas pela sua qualidade, como são a
Fauentia, Ánnalecta Sacra Tarraconensia e a Hispânia Sacra, entre outras e reúnem a
produção do autor durante doze anos de trabalho (1982 a 1994) no estudo dos
manuscritos latinos, sobretudo os de origem hispânica, dedicados ao cálculo temporal,
e no estudo das eventuais relações destes com manuscritos europeus da mesma
temática. O propósito do autor é o de facilitar a consulta de artigos, dispersos pela
fervilhante edição periódica filológica hispânica (p. XV), que em si são peças
fundamentais prévias de identificação e de apresentação de um material passível de
leituras mais interpretativas.
Cármen Codoner dimensiona a oportunidade deste estudo na apresentação que
abre o volume (p. IX): para os filólogos, esta área de estudos dificilmente escapa ao
juízo, superficial e necessariamente redutor, de se tratar de uma especialidade "não
nuclear". Utilizando as palavras da apresentadora, os tratados de cálculo temporal, tal
como os glosários, as gramáticas, e textos normativos, de natureza diversa como
textos conciliares e jurídicos, enfim, todos os documentos que resultam do pulsar
quotidiano de uma comunidade e que foram suscitados pela necessidade prática,
constituem base da cultura do tempo da sua produção, e por isso tornam-se
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incontornáveis na consulta de qualquer medievalista. Se, isoladamente, estes
documentos constituem peças dispersas, somados e relacionados permitem aceder a
um melhor conhecimento do mundo medieval.
Na introdução à obra (XI-XVIII), o autor clarifica o interesse que esta matéria
reveste: a cronologia, a datação dos factos, esteve presente em todas as culturas e
possui um carácter convencional, submetido a imperativos mais religiosos e políticos
e só depois a imperativos científicos concordantes com os ritmos da natureza
astronómica. Basta lembrarmo-nos do modo como cada cultura seleccionou a sua Era
em função de um acontecimento simbólico importante e particular para a essência
dessa mesma cultura: a contagem a partir da criação do mundo, segundo as
celebrações olímpicas, segundo os cônsules ou imperadores vigentes, contagem ab
urbe condita, contagem ab incamatione Christi. Um momento de extraordinária
vitalidade para a produção de tratados de cálculo temporal foi a Antiguidade Tardia e
a Idade Média. O autor apresenta como motivação desta vitalidade a difusão do
cristianismo em todos os domínios temporais. A imposição dos ritmos dos cristãos à
sociedade no geral, com celebrações fixas (festividades de tradição cristã) e outras
móveis (festividades de matriz judaica), fez nascer esta tipologia de textos
consagrados às questões do cálculo temporal. Na sua versão mais simples, estes
tratados não eram mais do que tábuas ou rodas de cálculo que, sem grandes
explicações, permitiam a quem os consultava saber imediatamente os dias em que
determinada festividade ocorreria. Convertiam-se assim em "argumentos de
autoridade" sob tutela de uma pessoa ilustre. Outras vezes, estes tratados constituíam
autênticos manuais para leitores iniciados, com fórmulas e exposições teóricas que
sustentam as opções de cálculo. Um terceiro tipo de textos, os de "controvérsia
computística", derivam do facto de as decisões computísticas não se basearem em
pressupostos científicos exactos, e de mesmo nestes haver divergentes tradições:
diversas interpretações dos textos sagrados, defesa de interpretações arredadas da
Igreja oficial, desconhecimento e desinformação dos responsáveis pela fixação das
datas, levava a diferentes cálculos. Acrescentemos nós um outro motivo para a
difusão deste tipo de tratados na Antiguidade Tardia e Idade Média: a divisão política
que sofreu a unidade imperial romana arrastou consigo o estigma da diversidade,
resultado da quebra de comunicação e da noção de pertença a uma mesma
comunidade. Se o cristianismo servia de elo comum, não esqueçamos que a
decadência da cultura urbana, que a independência com que funcionavam as dioceses
face à autoridade papal, que a submissão destas aos interesses dos senhores políticos
que muitas vezes as controlavam, dificultavam a aplicação de um calendário
universal. O conceito da submissão dos estados cristãos a Roma só irá nascer no
séc XI, com Gregório VII e a teoria da supremacia pontifical. A criação, reprodução e
difusão destes tratados, bem como a inflação de textos normativos e jurídicos que
caracteriza a época e de que fala Dag Norberg no seu manual Manuel pratique du
latin medieval, integra-se na resposta possível que uma comunidade oferece no
sentido de produzir uma cultura "nova", e de fixar uma base de entendimento em
épocas de fluidez política. A contagem do tempo segundo as festividades religiosas
afectava o quotidiano do homem medieval de uma forma absoluta, com o
estabelecimento de interdições associados a dias especiais do calendário cristão.
Remetemos, para que o leitor se inteire da dimensão que as questões de cálculo
temporal poderiam ter, para Jean Louis Flandrin, em Un temps pour embrasser: aia
origines de la morale sexuellê occidentale (VI-Xl siècle), ed. do seuil, Paris, 1983.
Na fixação das celebrações móveis, a Hispânia foi das primeiras nações a
adoptar o cálculo alexandrino, com um ciclo de noventa e cinco anos para a celebra-
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ção pascal. Mas as divergências eram tantas que, no séc. VIII, o IV Concílio de
Toledo reconhece "So/eí in Hispaniis de solemnitate Paschali varietas existere praedicationis. Determina-se que os bispos metropolitanos se consultem mutuamente três
meses antes da Epifania para que, fixando um dia para a Páscoa, se possam intimar os
bispos provinciais ao seu cumprimento! Só com Carlos Magno o ciclo romano de 19
anos, aprovado em Niceia e defendido por Dioniso-o-Exíguo nos Argumenta pascalia,
(437-531) já conhecido na Hispânia, como provam os manuscritos inventariados por
Joan Gómez Paliares, é imposto a toda a cristandade ocidental. Outros autores, como
Cassiodoro, autor de um tratado Computus Pascalis, Beda, De Temporum Ratione; e
Isidoro de Sevilha, nas Etimologias, entre outros menos conhecidos, serviram de
fontes à fixação deste "receituário" de cálculo temporal.
O autor expõe o conteúdo textual dos manuscritos, mas não considera menos
importante o estudo codicológico, não podendo este ignorar-se em textos tão
comprometidos com um uso prático: o tipo de letra, a qualidade da escrita, abreviaturas usadas, opções ortográficas, as ilustrações, o estado do manuscrito e o seu contexto são assim descritos com pormenor. Dada a relevância destes aspectos materiais,
é de lamentar que não se faculte ao leitor reproduções fotográficas ou de reconstituições esquemáticas que os destaquem, à excepção do da página 149, que pensamos
representar a Ia página do tratado De Ordo Pascalis, (mas do manuscrito Emilianense
e Albeldense do Escoriai, ou do P, da Biblioteca Nacional de Paris, indicados no
título? Ou de nenhum deles?) o que a ausência de legenda não permite esclarecer. A
resposta surge no corpo do artigo, "El tratado Ordo Pascalis en los mss. D. I 1 y D. I.
2 de la Biblioteca dei Escoriai y Nal. 2169 de laBibl. Nat. de Paris", pp. 135-155, mas
a conclusão não é imediata. Também é discutível, em termos de acessibilidade da
informação, a remissão das notas para o final do volume, (pp. 203-236), bem corno,
na edição de manuscritos, a opção de apresentar as variantes no final da fixação do
texto, em vez da tradicional apresentação em rodapé (cf. pp. 117-133, "Textos latinos
de Cômputo eclesiástico en los códices Albeldense y Emilianense de la Biblioteca dei
Escoriai"; pp. 135-155, "El tratado en los mss. de la Biblioteca dei Escoriai y de la
Bibl. Nat. de Paris", quando estas contêm informação técnica essencial à leitura do
corpo dos trabalhos. Igualmente o "índice de matérias" não prima pela clareza, pois os
artigos, não aparecendo numerados, são referidos no corpo da obra segundo a
presumida ordem numérica do índice. Louvam-se, no entanto os índices no final do
volume, de manuscritos citados, de autores antigos e de autores modernos. Sobretudo
o segundo índice permite aos filólogos desconhecedores desta temática o acesso a
pontos de contacto com matérias mais familiares.
Quanto aos assuntos focados, podemos identificar três eixos temáticos: estudo
dos manuscritos peninsulares em escrita visigótica dos séculos IX-XI de Leão,
Catalunha e La Rioja, e a partir deste o tirar de conclusões sobre os contactos entre os
scriptoria (destacamos pp. 43-56 "Sobre manuscritos latinos de cômputo en escritura
visigótica", pp. 111-133 "El cômputo eclesiástico en la Espana visigótica a través de
sus manuscritos y textos") e edições comentadas dos respectivos manuscritos. Outro
núcleo concentra-se na circulação destes tratados entre a Península Ibérica e as ilhas
britânicas, que os manuscritos do Computus Cottonianus ilustram (pp. 57-62, "El
Computus Cottonianus en los mss. Londres, B. M., Cotton Calígula A XV; Paris,
B.N., NAL 2169 y León, Archivo de la catedral, n° 8: un nuevo enfoque de la
cuestión", cf. arts. 2, 3, pp. 7-42 "Astronomia en el Computus Cottonianus";
"Estúdios sobre ei Computus Cottonianus"). Um terceiro eixo temático, certamente o
mais cativante para os iniciados nestas leituras, discute e apresenta novas edições das
obras de teoria computística matriciais para o nascimento e difusão desta temática,
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tais como Dioniso-o-Exíguo, (cf. 7 "Hacia una nueva edición de los Argumenta
Pascalia de Dioniso-o-Exíguo") e Beda (cf. 14, "Los Excerpta de Beda (De
temporum ratione, 25-35).
Esta obra possui um carácter eminentemente técnico e consagra-se a uma área
restrita e especializada do conhecimento científico. Que esta caracterização não
desincentive o leitor, pois a sua especificidade temática constitui um poderoso
instrumento para os estudos de História das instituições, das mentalidades, da religião,
do conhecimento científico, e finalmente, de qualquer estudo filológico-documental
dos textos latinos de comunicação não literária.
PAULA BARATA DIAS

MONIQUE TREDE et PHILIPPE HOFFMANN (eds.), Le rire des andem.
Actes
dn colloque intemational
(Université de Rouen, Ecole Normale
Supérieure, 11-13 janvier 1995). Études de littérature ancienne, t. 8,
Paris, Presses de 1'École Normale Supérieure, 1998.
A capa desta colectânea abre, ao leitor, um largo horizonte de expectativas:
pretenderá o livro historiar as diversas manifestações do riso na antiguidade? tratará o
problema do riso associado aos rituais e aos cultos religiosos, ou procurará centrar-se
no riso presente em obras literárias? abordará, dos pontos de vista da sociologia e da
psicologia, as causas e os efeitos do riso, ou restringir-se-á a um inventário puramente
literário? "No caso de se tratar de uma análise literária, a reflexão incidirá sobre os
géneros cómicos ou sobre a presença do riso em géneros teoricamente mais sérios?
A ligar a capa à contracapa aparece uma pintura de Bramante, pseudónimo do
arquitecto e pintor italiano Donato di Pascuccio d'Angelo Lazzari (c. 1444-1514), na
qual aparecem representados Heraclito (c. 540-480 a.C.) e Demócrito (c. 460-370
a.C). Enquanto o rosto de um manifesta apenas uma bonomia descontraída, a cara do
outro tem estampado um sorriso mais largo. Descobrir, na expressão de cada um, o
motivo da escolha da pintura, seria uma atitude, no mínimo, ingénua e simplista.
Ambos estão a olhar para um globo terrestre, no qual se vislumbra o mundo
conhecido à época do pintor. Um dos filósofos segura, com uma mão, o livro que está
voltado para o outro. Ao cimo da parede do fundo, pode ver-se um friso com uma
quadriga, um cocheiro e alguns homens à volta dos cavalos, à esquerda; à direita,
apresenta cavaleiros que trazem, diante do senhor, um cativo de guerra.
O ar prazenteiro de Heraclito e de Demócrito poderá indiciar algum cepticismo
em relação às explicações mitológicas para a origem do cosmos. O riso assumiria,
assim, um papel desmistificador do passado, até então inquestionável. À luz desse riso
indagador, procuram-se explicações filosófico-científicas para a origem do orbe
(o que se traduziria no gesto explicativo de um, contraposto às mãos compassadas do
outro).
Os livros que os filósofos têm diante de si eventualmente reflectirão o facto de,
nos séculos VI, V e IV a.C, os mitos circularem sobretudo através de obras épicas,
líricas, dramáticas. Ora os autores destas obras, quer por desconhecerem os contextos
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originais em que surgiram os mitos, quer por sentirem necessidade de preencher as
lacunas geradas por séculos sucessivos de transmissão oral, encontraram no cómico
uma forma de adaptar a tradição à sua sociedade. Esse cómico permite a manutenção
da estrutura fundamental de determinados mitos e, ao mesmo tempo, um certo
distanciamento por parte do homem que vive num mundo marcado por novo quadro
ideológico.
Os relevos do friso poderão significar que o riso estava presente nas mais
diversas circunstâncias da vida de Gregos e Romanos: nos jogos, na vida política e na
guerra.... ou melhor, nos relatos de guerra. Poderão também sugerir que não é a
matéria a causa principal do riso: antes o contexto e a perspectiva.
Na contracapa, o leitor encontra ainda um excerto de uma obra de Rabelais,
segundo o qual Alcibíades, no Banquete de Platão, comparava Sócrates aos Silenos.
Em seguida Rabelais explica o significado de Silenos: eram pequenas caixas
semelhantes às que se encontravam nas farmácias do seu tempo, que tinham pintadas,
na parte de cima, figuras grotescas como Harpias, Sátiros, patetas, lebres cornudas,
patas com albardas, bodes voadores, cervos de tiro, e outras figuras ridículas e
extravagantes que provocavam o riso. Como Sileno, mestre de Dioniso, era dotado de
grande sabedoria, que só partilhava quando forçado, também estas caixas guardavam
drogas requintadas, como bálsamo, âmbar cinzento, amomo, almíscar, cebolinho e
pedrarias. Do mesmo modo, o nariz pontiagudo, a tez rubicunda, o olhar esgazeado,
as roupas pobres, o aspecto rústico e a falta de jeito para as actividades normais de um
cidadão ateniense não deixavam transparecer, em Sócrates, o seu entendimento
superior, a sua notável coragem, e o seu desprezo por tudo quanto era alvo da ambição
humana.
Se, na literatura grega arcaica, a deformação física era motivo de riso e de
escárnio, a deformação intelectual passou, com o tempo, a ser o alvo preferencial de
chacota. O ridículo e o burlesco depressa se tornaram pretexto para e argumento em
discussões de natureza filosófica e moral.
Ao dar uma vista de olhos pela "Table de matières", encontra o leitor, além de
um "avant-propos", a divisão da obra em duas partes: "I - Ridicule, rire et satire chez
les poetes comiques"; "II - Rires et sourires de poetes et lettrés". A segunda parte
ainda se subdivide em : "A - Les poetes"; "B - Les philosophes et les orateurs".
Da primeira parte constam as seguintes comunicações: "Le ridicule dans la
littérature grecque archafque et classique" (D. Arnould), "Lecture comique de mythes
oubliés" (A. Christol), "Aristophane, lecteur d'Homère" (C. Lamberterie), "Le
portrait de Socrate dans les Nuées d'Aristophane" (E. L. Bowie), "Sexe, amour et rire
dans la comédie grecque" (S. Sáíd), "Colère et comédie: les conditions du rire dans le
théâtre de Ménandre" (A. Blanchard), "Le grotesque dans la littérature latine" (L.
Callebat), "Plaute lecteur d'Euripide" (J.-C. Dumont), "Martial - Juvenal: entre
castigatio per• risum et censura morum" (E. Rodríguez Almeida), "Le comique
d'Achille Tatius et les réalités de 1'époque impériale" (A. Billault). No primeiro
subcapítulo da segunda parte aparecem os seguintes artigos: "Le sourire des tragiques
grecs" (J. Jouanna), "Lycophron: la condensation du sens, le comique et ΓAlexandra"
(A. Hurst), ".Teux d'esprit et mystifications chez Callimaque" (B. Leclercq-Neveu),
"Construction dramatique et humour dans le Traité d'agricidture de Varron" (S.
Agache), "Pleurs hérofques, sourires mythographiques: pathos et érudition ludique
dans les Epistulae Heroidum" (J.-C. Jolivet). Fazem parte do último subcatítulo as
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seguintes comunicações: "Socratisme, platonisme et comédie dans le Banquei de
Xénophon" (J.-C. Carrière), "Le rire chez Platon: un détour sur la voie de la vérité"
(E. Jouêt-Pastré), "Théorie et pratique de la παιδιά symposiaque dans les Propôs de
table de Plutarque" (F. Frazier), "Le rire des académiciens: la citation comique dans le
De natura deorum de Cicéron" (C. Auvray-Assayas), "La rhétorique et le rire selon
Quintilien" (F. Desbordes), "Fin de 1'Antiquité, mort du comique antique" (J.-M.
Poinsotte).
A reflexão sobre os princípios que presidiram a este tipo de estruturação da
obra poderá ajudar-nos a responder às questões inicialmente formuladas. Assim, os
critérios inerentes à divisão da obra em duas partes parecem ter sido o do cómico
enquanto factor de definição de género literário e o do cómico ocasionalmente
presente em géneros mais sérios.
Destoam de tais critérios, na parte inicial do estudo, as duas primeiras
comunicações e a última. Compreende-se, contudo, que aqui figurem, devido à
interferência de outro objectivo: a necessidade de historiar a evolução dos diversos
tipos de cómico e ridículo literários.
Em "Le ridicule dans la littérature grecque archaíque", D. Amould estabelece
um percurso, segundo o qual, o ridículo, resultante do malogro de uma empresa
individual, da gesticulação, da deformidade física, da inadaptação a determinada
circunstância ou do disfarce jocoso, se afasta progressivamente do cómico em
direcção à crítica de costumes e ao exemplo moral sério. Se a primeira ocorrência de
uma situação exemplificativa desta tendência ocorre em Heródoto 3.22, a verdade é
que as obras de Platão e de Xenofonte estão repletas de incidências deste tipo: célebre
é o riso suscitado por aqueles que têm a pretensão de tudo saber {Leis 2.670 b).
Paralelamente ao que sucedia no cómico de situação, assistia-se, ao nível do cómico
de linguagem, à especificação do termo γέλοιον como 'dito agradável e espirituoso'
ou 'gracejo' e ao uso de άστειο? para redefinir a arte de agradar. Nessa medida, o
recurso a palavras grosseiras e à calúnia para divertir não agradava a Platão nem a
Xenofonte: tal atitude reflectia o φθόνο? de quem assim se comportava. D. Arnould
fizera antes referência às palavras de Tersites, em //. 2.212-56. Importa, contudo,
acrescentar que a paródia do discurso de Tersites já implica, em Homero, o
julgamento moral presente em //. 2.216. Com Aristóteles, o ridículo torna-se um
critério estilístico (v. Retórica 3.3.1406 a 32-35).
Se o primeiro artigo desenvolve algumas das ideias que a pintura da capa já nos
tinha sugerido, a verdade é que "Lecture comique de mythes oubliés", de A. Christol,
desenvolve as outras. Este estudo tem, no entanto, a vantagem de, no final, apresentar
uma breve e valiosa bibliografia.
A maior parte das comunicações que se seguem reflecte sobre a importância de
conceitos como a paródia, a caricatura, o burlesco, o grotesco e a sátira em obras de
um ou dois autores concretos, ou, transversalmente, na literatura latina. A imitação,
com distanciamento crítico, de textos da tradição literária ou da vida quotidiana
constitui um tipo de cómico refinado. O mesmo sucede, de resto, com o exagero na
caracterização de determinadas personagens e com o temor e o fascínio que o
sobrenatural exerce no indivíduo. A imitação cómica e a caricatura exprimem, muitas
vezes, um sentimento de admiração no tocante ao alvo parodiado ou caricaturado.
O facto de Aristófanes parodiar Homero e de Plauto parodiar Eurípides só vem
comprovar o que dizíamos no início desta recensão: o trágico e o cómico dependem
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sobretudo da perspectiva adoptada perante uma determinada matéria. Do ponto de
vista do tema, comprova-o o estudo de A. Blanchard: "Colère et comédie: les
conditions du rire dans le théâtre de Ménandre". Não quer isto dizer que alguns temas
se não prestem mais a um tratamento cómico. Parte deste pressuposto a comunicação
de S. Sáíd, "Sexe, amour et rire dans la comédie grecque".
O estudo de A. Billault, que encerra a primeira parte, destoa, como dissemos,
dos restantes. É, por isso, preferível encará-lo como um ponto de charneira entre as
duas partes. Só não consta da segunda por analisar a importância do cómico num
romance sentimental, que traduz as "comédias de enganos" da sociedade da qual
emerge.
As comunicações de A. Hurst, B. Leclercq-Neveu e J.-C. Jolivet tratam a
importância do humor enquanto reflexo do engenho e da arte de poetas de círculos
culturais restritos: o de Lícofron, o de Calímaco e o de Ovídio. Através de um estudo
comparativo, baseado na natureza, no estatuto social e no papel dramático das
personagens da tragédia, procura J. Jouanna aspectos que podem suscitar o sorriso nos
espectadores de uma tragédia. Ainda neste primeiro subcapítulo da segunda parte se
encontra uma comunicação de S. Agache, que procura analisar os elementos
estilísticos e simbólicos do tratado De agricultura de Varrâo, que remetem para o
sentido profundo da obra e lhe conferem certo humor.
Ao cómico enquanto pretexto para ensinar e aprender, para persuadir ou para
reflectir sobre questões de natureza filosófica e moral se dedica o último subcapítulo.
Já não é o teatro, mas o symposium e o foro que surgem como os lugares privilegiados
para este tipo de cómico. É um mundo de aparências que o ébrio indagador tem de
atravessar para se aproximar da verdade, verdade essa que, no foro, à custa de jogos
de palavras e de citações cómicas, se torna tão relativa. O conceito de ϊπουδογέλοιν,
tão caro a Sócrates, Platão e Xenofonte, ocupa o centro das atenções nesta parte da
obra.
Em suma, estamos perante uma colectânea valiosa e assaz variada. O leitor
interessado em um bom enquadramento do tema deverá, no entanto, reportar-se a um
conjunto de textos de carácter teórico sobre os conceitos de paródia, caricatura,
grotesco, burlesco e sátira. Sugeríamos, por isso, a consulta das introduções dos
clássicos J.-P. Cèbe, La caricature et la parodie dans le monde romain antique des
origines à Juvenal (Paris, De Boccard, 1966), e de E. de Saint-Denis, Essais sur le
rire et le sourire des Latins (Paris, Les belles lettres, 1965), bem como a leitura dos
estudos de M. A. Rose, Parody: ancient, modem and post-modern (Cambridge,
University Press, 1993, reimp. 1995) e de M. Coffey, Roman satire (London-New
York, Methuen, 1976). L'invention de la littérature. De 1'ivresse grecque au texte
latin (Paris, La Découverte/Poche, 1998) de F. Dupont ajudaria a clarificar algumas
ideias do último subcapítulo.
PAULO SéRGIO FERREIRA
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Manuel Francisco Soares PATROCÍNIO, Um lugar para o passado: a arte e o
antigo, Évora, Centro de História da Arte da Universidade de Évora,
1999, 193 pp., 12 ilust. ISSN: 0874-3274; ISBTM: 972-778-016-4.
Este trabalho de Manuel Patrocínio, agora dado à estampa, é o resultado de uma
investigação pessoal do Autor enquanto Assistente de História da Arte da Antiguidade
na Universidade de Évora. O texto pretende ser não uma inventariação de peças com a
qual se procure formar um catálogo para a história da arte greco-romana, mas antes
uma reflexão propedêutica que inicie os estudantes da temática em questões teóricoestéticas. consideradas fundamentais para uma apreensão dos problemas historiográficos envolvidos.
Os principais méritos do texto de M. Patrocínio são as interrelações de dados,
visto que o Autor não se limita a caracterizar aspectos da Arte Clássica no período
histórico que a define como tal, mas avança no tempo, contribuindo para uma
definição das concepções e manifestações artísticas do mundo greco-romano, e
também para a compreensão das imagéticas que a cultura ocidental construiu desse
período histórico germinal e fundamental da história da Humanidade.
Assim, o texto divide-se em quatro partes, sendo cada uma delas dedicada aos
aspectos mais significativos que se deparam ao historiador, enquanto cientista social
que tem a evolução das formas e pensamento estético como objecto de análise: a arte
grega e a formação do cânone clássico; a arte romana, a recuperação dos valores
estéticos helénicos e a valorização das especificidades itálicas e/ou provinciais; os
fenómenos de recuperação do passado, com especial incidência nos séculos dos
renascimentos e dos remakings.
Pelo que, a primeira parte, «Afirmações de identidade», procura definir o
referente clássico, que para M. Patrocínio assenta na civilização grega. Já assim o
tinham entendido os Romanos e os estetas do século XVIII (p. 6). Quanto à arte
grega, é relevante o papel da mitologia, enquanto forma de expressão cultural
privilegiada, focando-se com especial objectividade a utilização dos grandes ciclos
lendários como temas artísticos, mas também os mitos de caos/cosmos: a
Centauromaquia, a Amazonomaquia e a Titanomaquia (pp. 15-16, 23). Nesse
contexto, o papel conferido à relação entre literatura e história da arte parece-nos
particularmente importante, merecendo destaque os nomes de Apolodoro e Pausânias,
cujos trabalhos se revelam capitais para o historiador da arte clássica. Ainda dentro
deste capítulo, é dada uma particular e justa atenção aos problemas da arquitectura
grega, nomeadamente à função do templo.
A segunda parte, «O passado como paradigma», busca fundamentalmente o
problema da helenização/especificidade da cultura romana, a «reinvenção do passado
grego», para usar as palavras do Autor (p. 91). Alerta-se para as originalidades
autóctones, mas também para os processos de aculturação que, em especial após as
guerras púnicas, começaram a evidenciar-se em Roma. O papel de Vitrúvio nesse
processo, em particular no que diz respeito à arquitectura romana, é especialmente
assinalado (pp. 58-59). A questão das rupturas e continuidades entre Gregos e
Romanos é colocada de uma forma interessante na p. 65, onde o Autor posiciona lado
a lado a iconografia templária grega, de onde se destaca o mitológico e o épico, e a
Ara Pacis, onde impera o histórico. Diferenças de fundo que expressam acima de tudo
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diferenças de conteúdo cultural entre os dois povos, afirmados como substancialmente
diferentes. É também na segunda parte que se alerta para o problema da Arte Romana
enquanto arte de expressão também provincial ou, melhor dizendo, o problema da arte
provincial do período romano. Focam-se assim as especificidades daquilo a que o
Autor chama o «mundo celta» a Ocidente e do mundo oriental, helenizado ou não.
As terceira e quarta partes, «Digressões pelo sentimento e pela razão» e
«Lugares para o passado», respectivamente, são fundamentalmente a análise do
processo de «canonização» das formas clássicas, com especial incidência nos
séculos XVIII e.XIX, o desenvolvimento e a recuperação dos valores estéticos da
Antiguidade, feitas entre o período das Luzes e o Romantismo. Destaquem-se as
significativas referências a Macaulay, Peacock e Winckelmann, bem como ao
progresso da arqueologia, em grande parte devido às redescobertas de Herculano,
Pompeios, Tróia e Micenas e à influência que estes momentos tiveram para a
constituição da disciplina científica de História da Arte da Antiguidade em geral, da
Clássica em particular. A emergência das ciências orientais e a forma como estas
contibuíram para o enriquecimento desta área do saber também não são esquecidas.
O último capítulo permite-nos ainda uma visão alargada do que se entende por
esta disciplina, ao fazer a ponte entre o problema dos nacionalismos e da afirmação
dos Volhgeister no século XIX, que levaram à recuperação e fixação dos grandes
poemas folclóricos nacionais, e as suas manifestações e relações com as sociedades e
culturas ditas clássicas. Articulação bem demonstrada nas referências à pintura
histórica do século das invenções, e em particular na análise do quadro de Thomas
Couture, Os Romanos da Decadência, hoje exposto no Museu da Gare de Orsay
(pp. 151-153).
Úm Lugar para o Passado revela-se assim um livro útil como introdução ao
tema, preenchendo uma lacuna na bibliografia portuguesa da especialidade e que
surge agora como um importante apoio de trabalho para estudantes de História da
Arte, mas também para os que se dedicam à História do Pensamento Arqueológico ou
à História da Cultura Contemporânea.
NUNO SIMõES RODRIGUES

