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PROF. DR. JOHANNES IRMSHER
(1920-2000)
O professor emérito e doutor em Filologia Johannes Irmscher, membro
da Academia das Ciências da República Democrática Alemã (Berlim) e Director do Instituto Central de História Antiga e Arqueologia da mesma Academia,
exerceu uma actividade a todos os títulos notável, quer na direcção da Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorurn Teubneriana (até 1968), ou de revistas
dedicadas à Antiguidade, quer nas muitas publicações que deixou, e na
participação em congressos em diversos países, e não menos na defesa dos
Estudos Clássicos.
Das revistas a cuja direcção pertenceu, mencionem-se a Bibliotheca
Clássica Orientalis, que a Academia das Ciências de Berlim começou a imprimir
em 1965, com a finalidade de fornecer documentação sobre o que se ia
publicando na área greco-romana na então chamada URSS e países da Europa
do Leste; Das Alterum, saída da mesma imprensa, mas destinada a artigos de
investigação; Helikon, sub-intitulada "Revista de Tradição e de Cultura Clássica
da Universidade de Messina", editada em Roma.
Escrevendo geralmente em alemão, outras vezes em polaco ou em russo,
os seus estudos voltavam-se de preferência para a Antiguidade tardia e para a
Patrística, como o demonstram "Die Benennung des Schwarzen Meeres bei
denByzantinern" [Modo de designar o Mar Negro entre os Bizantinos] (1960),
"Nachklãnge der Cicero-Renaissance in Byzanz" [Ecos da Renascença de Cícero
em Bizâncio] (1960), "Die Stellung der Intelligenz in der Justinianischen Zeit"
[A posição dos Intelectuais na Época de Justiniano] (1965), "Xenophons
Adressaten" [Os destinatários de Xenofonte] (1991), "Wissenschaft und
Philosophie in der platonischen Akademie der ausgehenden Antike" [Ciência e
Filosofia na Academia de Platão no Final da Antiguidade] (1990-1992), "Die
'Africanité' der nordafrikanischen Kirchenschriftstelfer" [A 'Africanité' dos
Escritores Eclesiásticos do Norte de Africa] (1997). Outros dedicam-se à
elucidação do papel exercido por grandes figuras da ciência ou da política na
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apreciação dos Clássicos, como "Friedrich August Wolf ais Vertreter
aufklãrerischen Geschichtesdenkens" [Friedrich August Wolf como
Representante do Pensamento Histórico do Iluminismo] (1982); "Cicero und
die Grande Revolution" [Cícero e a Grande Revolution] (1990) ou "Friedrich
Engels und das Urchristentum" [Friedrich Engels e o Cristianismo Primitivo]
(1961). Outros ainda evidenciam o valor cultural de muitas inscrições, como
"Das CIL und die Juristische Epigraphie" [O CIL e a epigrafia Jurídica] (s. a.)
ou "Die Hoffnung auf einen Wiedersehen" [A Esperança num Reencontro]
(1991-1992).
Merecem referência especial os artigos sobre os Estudos Clássicos na
DDR, um publicado em Moscovo em 1965, "Situation und Perspektiven der
Altertumswissenschaft in der Deutschen Demokratischen Republik" [Situação
e Perspectivas da Ciência da Antiguidade na República Democrática Alemã] e
outro saído na nossa revista Humanitas 27-28 (1975-1976) 237-246, com o
título "O Ensino das Línguas Antigas no Sistema Educativo Unificado Socialista
da República Democrática Alemã"1. A preocupação de valorizar e difundir esta
área do saber está igualmente patente em livros como Einleitung in die
Klassischen Altertumswissenschaften [Introdução às Ciências da Antiguidade
Clássica] (Berlim 1976); e a manifesta intenção de estabelecer a ligação com a
actualidade em Probleme der Aneignung der antiken Erbe [Problemas da
Assimilação da Herança da Antiguidade] (Berlim 1976) e Das Antike-Bild
unserer Gegenwart. Tendenzen und Perspektiven [A Imagem da Antiguidade
no Presente. Tendências e Perspectivas] (Berlim 1979).
Nesta linha de orientação assume especial relevo a sua presidência do
painel "The Classical Heritage and the New Europe" (em que participaram
classicistas de diversos países, incluindo o nosso), no âmbito do Sexto Congresso
da "International Society for the Study of European Ideas", organizado pelos
Profs. Erza e Sascha Talmon na Universidade de Haifa, Israel, em 1998.
Dois anos depois, por ocasião de uma conferência em Roma, a vida de
Johannes Irmscher terminava abruptamente, mais uma vez ao serviço da
Antiguidade Greco-Latina e dos seus valores.
M. H. ROCHA PEREIRA

1

Será sempre oportuno relembrar e reler a "Declaração dos Classicistas Alemães sobre o
Ensino do Latim e do Grego", redigida pelo Deutscher Altphilologen Verband, também ele por nós
trazida e publicada na Humanitas 23-24 (1971-1972) 509-512.

VICTOR JABOUILLE
(1947-2001)

O Doutor Victor João Vieira Jabouille sempre manteve boas relações, de
amizade mesmo, com o Instituto de Estudos Clássicos.da Faculdade de Letras
de Coimbra. Participou em muitas das suas actividades e realizações culturais
(congressos, colóquios, mesas-redondas, conferências), e por várias vezes
integrou júris de provas académicas. Pertencia à Associação Portuguesa de
Estudos Clássicos, onde ocupou vários cargos e de que actualmente era, no
momento da sua morte, Presidente do Conselho Fiscal.
Por essa razão, a Humanitas, revista do Instituto de Estudos Clássicos,
não podia ficar silenciosa, ao tomar conhecimento da sua inesperada morte. A
pedido da direcção da revista, os signatários, que estiveram ligados a vários
momentos da carreira académica do Doutor Victor Jabouille, deixam aqui uma
pequena homenagem à sua memória, que estão certos ser o sentir de todo o
Instituto de Estudos Clássicos.
A carreira académica do Doutor Victor João Vieira Jabouille evidencia a
sua boa preparação e dedicação ao ensino. Neste último domínio, além da
leccionação de várias disciplinas - entre as quais, Cultura Clássica, Latim I
(Língua e Cultura), Linguística Grega, Literatura Grega I e II, Didáctica e
Conteúdos Programáticos do Latim - participou em numerosos congressos,
colóquios, mesas-redondas, seminários, simpósios (cerca de 80), em muitos
dos quais apresentou comunicação ou produziu intervenções.
A actividade científica, vasta e diversificada - pondo de parte artigos de
divulgação ou escritos relacionados com as suas funções universitárias ou simples
notícias ou traduções de línguas modernas - compreende vinte artigos, oito
livros (alguns em colaboração) e mais dois de traduções comentadas de autores
gregos. Refiram-se ainda mais de sete dezenas de recensões, publicadas nas
revistas Euphrosyne e Clássica, a cujas comissões redactoras pertenceu.
Observando o conjunto dos seus trabalhos, fácil é perceber que eles se
orientam para algumas áreas bem definidas: a cultura clássica em geral e sua
permanência entre nós, com grande relevo para o estudo dos mitos; tradução de
escritores gregos; didáctica do grego e defesa das línguas clássicas.
O Doutor Victor Jabouille dedicou, como se disse, muito da sua atenção
ao estudo do mito. Discípulo em Grenoble de Gilbert Durand, a quem consagra
entusiásticas páginas num artigo publicado em 1981 («Gilbert Durand: o novo
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espírito antropológico ou a importância do mito»), trabalhou também com os
Doutores J.-P. Vernant e Mareei Détienne, o que naturalmente o situa na linha
da chamada Escola de Paris. Esta orientação despertou grande entusiasmo em
França e não menos em Portugal, apesar de não ter merecido o mesmo
acolhimento noutros países. Aos poucos, o Doutor Victor Jabouille foi tomando
conhecimento com outras tendências e alargando, em consequência, a sua visão
deste fenómeno segundo perspectivas diferentes. É com prazer que se nota que,
desde «Algumas considerações acerca da estrutura do mito de Édipo» (1980),
que contém uma análise nitidamente estruturalista, até à segunda edição, revista
e actualizada em 1994, de Iniciação à Ciência do Mitos e à sugestiva obra de
divulgação, resultante de um ciclo de palestras realizadas em 1989, mas só
editadas em 1993, sob o título Do Mythos ao Mito - Uma introdução à
problemática da mitologia, a sua informação, que já era grande, se vai
enriquecendo com novos dados e novas reflexões. O exemplo mais nítido é
talvez o de Iniciação à Ciência do Mitos - que tem como base a primeira parte
da sua tese de doutoramento, A Gruta de Filoctetes. Uma incursão no imaginário
sofocliano (1986) -, obra que foi citada acima na 2a edição porque, embora
mantendo a organização inicial, soube agora reconhecer a importância dos
melhores estudiosos do fenómeno, designadamente do Prof. Walter Burkert.
Historiar a evolução dos estudos sobre o mito é um trabalho que o Victor
Jabouille realizou mais do que uma vez, incluindo no extenso prefácio que
antepôs à tradução portuguesa do Dicionário da Mitologia grega e Romana de
Pierre Grimal.
De entre as observações que poderiam fazer-se a este grupo de obras,
seleccionaremos apenas algumas do livro Do Mythos ao Mito. Uma diz respeito
à legenda da pátera romana do Museu Nacional de Arqueologia, sobre a qual o
autor diz que se reconhecem três figuras: Minerva, Apolo e Hermes. Quanto à
primeira e à terceira, não restam dúvidas. Mas a que se encontra entre essas
duas, com um barrete frígio na cabeça, asas nos pés e uma adaga na mão, não
pode ser senão Perseu, que, auxiliado pelos dois deuses, se prepara para cortar
a cabeça de Medusa.
Ainda no âmbito do mito, a personificação de sentimentos é analisada
em «Fobo e Pavor ou a face divina do medo» (1987) que foca as diversas
representações míticas do medo entre os Gregos e Romanos; e em «Materializações de Eros na mitologia grega» (1996), no qual procura estudar os vários
aspectos distintivos de Eros/Amor como entidade mitológica. No pequeno artigo
«Sófocles, Philoctetes, vv. 986-988 (Notas sobre a relação lémnia entre Hefesto
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e Filoctetes)», discute e rejeita, sensatamente, as opiniões dos comentadores
que pretendem ver em Filoctetes uma primitiva divindade originária de Lemnos
e estabelecem uma relação profunda entre o herói e Hefestos.
Um dos trabalhos mais valiosos do autor é o livro O Mediterrâneo Antigo:
Unidade e Diversidade, resultante da investigação que serviu de base à sua
lição para obter o título de agregado (1996). Porém, num tema tão vasto e em
permanente evolução, é natural que haja lacunas. É o que sucede com as novidades arqueológicas e epigráficas relativas ao Norte de África, com a surpreendente descoberta de frescos minóicos em Tell el Dab'a, local da antiga Avaris,
pintados no final do período dos Hyksos e começos da 18a Dinastia; com o
redescobrir de Cartago, desde a sua fase arcaica à evolução que sofreu após a
conquista pelos Romanos. Por outro lado, o papel que é atribuído ao Mediterrâneo, a oposição entre os conceitos de maré clausum e maré apertum, a
singularidade do maré nostrum, o valor geo-histórico deste espaço entre três
continentes, recebem a sua justa apreciação e funcionam como uma boa
introdução ao estudo da Cultura Clássica.
O Doutor Victor Jabouille tem a louvável preocupação de evidenciar a
vitalidade dos mitos gregos ao longo dos séculos. Fá-lo em especial no capítulo
com que abre a colectânea Mito e Literatura (1993), ao qual dá o sub-título
"Algumas considerações acerca da permanência da mitologia clássica na
literatura ocidental", e na comunicação «Le mythe grec: un langage de référence
culturelle», apresentada ao Colloquium Didacticum Classicum realizado em
Santiago de Compostela em 1995.
No que respeita especificamente à literatura portuguesa, publicou «O
mito de Édipo numa obra contemporânea do teatro português» (1977), um
excelente estudo sobre António Marinheiro (O Édipo de Alfama) de Bernardo
Santareno, em que faz uma boa análise das semelhanças e diferenças e significado
destas últimas; «Mito clássico na literatura portuguesa» (1987) e «Alguns
aspectos da materialização da mitologia clássica na literatura barroca» (1990),
trabalhos bem informados e perspicazes.
No mesmo âmbito se situam a edição anotada do Anfitrião ou Júpiter e
Alcmena (1985) de António José da Silva, "o Judeu", feita de parceria com Ana
de Seabra, e o estudo sobre a mesma peça «Anfitrião ou Júpiter e Alcmena de
António José da Silva - uma perspectiva de recepção do mito clássico» (1989).
Se a primeira obra é uma edição escolar, a segunda faz sobretudo uma análise comparativa desta versão do mito com as de Plauto, de Camões e de
Molière.
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Ainda nesta linha se pode considerar o artigo «Poesia, tradição e
mitologia. Aspectos do classicismo de Ricardo Reis» (1983), cuja parte final apresentada no ano anterior ao IV Congresso Internacional de Estudos Pessoanos,
em São Paulo - viria a ser publicada com o título «Materializações da mitologia
clássica nas Odes de Ricardo Reis. Esboço de uma imagética mítica». Mostrando
bom conhecimento da bibliografia activa e passiva do poeta, surpreende, no
entanto, a sua tese de que Fernando Pessoa aprendesse em Durban o suficiente
só para uma primeira abordagem do Latim e que não podia ter «os instrumentos
necessários para dominar a riqueza e versatilidade de Horácio e de Virgílio, por
exemplo» (p. 329), pelo que teria usado traduções como intermediários. Apropria
sintaxe alatinada é prova do contrário; outro tanto se poderá dizer da versão
inglesa, por ele feita na High School e há poucos anos publicada, da Ode quinta
do Livro I de Horácio.
Na linha de interesse pelas viagens e explorações marítimas no
Mediterrâneo e para além das Colunas de Hércules, o Doutor Victor Jabouille
fez um extenso e bem documentado estudo introdutório à sua tradução comentada
do Périplo de Hanão (1994), uma obra conscienciosa e cuidada. A esta narração
de viagem volta em 1995 com «Périplo de Hannon - tradução de um texto
grego publicada no Jornal de Coimbra (1813)», no qual estuda a tradução
realizada por Tomé Barbosa de Figueiredo Almeida Cardoso e aborda o interesse pelos Estudos Clássicos nessa altura.
Uma outra tradução do grego data de 1988, a do íon de Platão, um texto
de grande interesse para o estudo da teoria literária dos antigos.
Desenvolveu o Doutor Victor Jabouille uma actividade incansável no
sentido da defesa e divulgação dos Estudos Clássicos, quer publicando múltiplas
reflexões em revistas para tal efeito vocacionadas (de ressaltar a Clássica, do
Departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa), quer intervindo
publicamente em sessões de esclarecimento e informação, como aquelas que a
União Latina em Portugal tem vindo a promover, ou em colóquios sobre o
assunto.
Em textos vários, o Doutor Jabouille valorizou os factores - de utilidade
e gosto - que devem orientar os governantes e responsáveis pedagógicos no
reconhecimento da importância cultural do Grego e do Latim, e motivar os
jovens de hoje para a adesão às mesmas disciplinas. E, como consequência
natural do empenho pela defesa desta área do saber, não são menos oportunas
as páginas que dedicou à didáctica das línguas clássicas, por reconhecer que a
simpatia, em relação ao Grego e ao Latim, por parte do público escolar, dependerá
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sobretudo da qualidade da mensagem que os professores souberem transmitir-lhe. Por isso, o Doutor Jabouille esteve atento às novidades - bibliográficas e
audiovisuais - hoje ao dispor dos docentes de línguas clássicas, e desenvolveu
um esforço informativo e crítico, no sentido de contribuir para o apetrechamento
profissional daqueles que actuam no ensino destas disciplinas.
A responsabilização progressiva das Faculdades de Letras na formação
pedagógica dos seus licenciados é um processo que conheceu por dentro e para
o qual se mostrou particularmente motivado. Assim produziu diversas avaliações
do sistema, das suas vantagens e falhas, e ponderou possíveis melhoramentos
no sentido de uma adequação plena e profícua. Mas é de destacar também a
avaliação mais ampla que faz da competência profissional de um licenciado em
Estudos Clássicos, que, longe de se circunscrever à actividade escolar, deverá
ver reconhecida a sua versatilidade para o desempenho de outras carreiras por
enquanto ainda mal avaliadas. Assim se enquadra o seu futuro naquilo que deve
ser o futuro comum - e mais promissor, desejamo-lo - dos licenciados pelas
Faculdades de Letras.
Por outro lado, o trabalho prático que o Doutor Victor Jabouille desempenhou como docente de línguas clássicas levou-o à publicação de um programa
de Grego, destinado ao ano propedêutico, em resultado de três anos sucessivos
de leccionação. Foi preocupação sua executar um dos princípios metodológicos
por que sempre pugnou: o da colaboração indispensável que a cultura deve dar
à língua, no sentido de a tornar mais atraente e justificada. Assim este curso
aposta numa articulação, de aplaudir, entre as duas componentes. São inegáveis
alguns excessos, talvez perturbadores de um processo que se deseja prático e
concentrado no tempo. Por outro lado, linhas temáticas como a casa, a família,
a educação, o trabalho, ou o teatro, apesar de algumas posições teóricas
discutíveis na apresentação das questões, enquadram bem uma matéria gramatical naturalmente indigesta, como é a do nível elementar. O apelo frequente à
etimologia é um incentivo à memorização vocabular; múltiplas propostas de
exercícios apelam à mecanização dos paradigmas; a preocupação de propor
pequenos textos à consideração do estudante, acompanhados da respectiva
análise morfológica e sintáctica, é um convite a trabalho paralelo, que só ele
conduz à tradução consciente e autónoma.
Completam este Curso de Grego — Ano Propedêutico os Cadernos de
Civilização Grega I (1980), que reúnem a parte da matéria cultural. Regressa
aos temas propostos nesse manual (vida privada, educação, trabalho e actividades
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económicas). Estamos perante uma publicação que, embora de temática restrita,
se apresenta significativamente ilustrada.
Por isso, sem deixar de notar algumas opções controversas, os dois volumes do Curso de Grego dedicados ao ensino do Grego e os Cadernos de
Civilização Grega não deixam de constituir um contributo de interesse para
uma disciplina em que o material didáctico, em língua portuguesa, é
particularmente escasso.
É de salientar a sua actividade na direcção de colecções de Autores
Clássicos e na promoção de traduções, e, de um modo geral, a pluralidade dos
seus interesses culturais e a vasta informação bibliográfica que a sua obra revela.
Mas Victor Jabouille sobressaiu na gestão do Departamento de Estudos
Clássicos e da Faculdade de Letras, onde ocupou por diversas vezes os cargos
de Presidente do Conselho Directivo e do Conselho Científico. O seu
desempenho, pautado pela eficácia e pela prudência, de modo geral foi e continua a ser positivamente apreciado.
Faleceu Victor Jabouille aos cinquenta e quatro anos, quando dele muito
havia ainda a esperar. Fazemos nossas as palavras de Horácio, Od 1.4.15: Vitae
summa brevis spem nos uetat inchoare longam.
MARIA HELENA DA ROCHA PEREIRA
JOSé RIBEIRO FERREIRA
MARIA DE FáTIMA SILVA

ENZO DEGANI
(1934-2000)

Não lhe vi um sorriso aberto, em dois dias - que poucos são - de
convivência na universidade coimbrã. Nem um aceno de atenção à paisagem
circundante ou à literatura moderna do seu país. Degani reflectia a imagem do
professor pragmático e rigoroso, absorto nos seus interesses filológicos, que se
centraram, muito cedo, na literatura e na lexicografia da helenidade antiga.
Mas era a species redutora de um homem que sangrara a subir, por mérito
de uma inteligência arguta e de um trabalho insano, os penosos degraus da carreira universitária. Licenciado pela Universidade de Pádua com uma tese valiosa
sobre Aiôn: da Ornem adAristotele (discutida em 1958, publicada em 1961),
serviu um decénio, como assistente, a universidade de Càgliari, onde se multiplicaram, nos Cuaderni di filologia clássica, os seus contributos sobre o léxico
de Hesíquio. Após a livre-docência (1965), triunfou em concurso público para
catedrático da universidade de Bolonha (1969). Tinha apenas trinta e cinco anos.
Nas suas aulas, nos seus seminários, escrupulosamente preparados e
calorosamente seguidos, advogava o trabalho de equipa e repetia amiúde a frase
de Vitelli: «Crítica e interpretação não encerram toda a filologia - mas sem elas
não há filologia.»
A vida de Degani foi um exemplo de dedicação incessante e frutuoso
aos temas que privilegiava. Publicou, na Teubner, uma edição crítica fundamental
dos fragmentos de Hipónax (1983), logo seguida dos Studi su Ipponatte (1984);
algumas dezenas de livros sobre o teatro grego e sobre a filologia clássica italiana;
e centenas de artigos sobre lexicografia grega. Ensinou, como professor visitante,
em numerosas universidades europeias e sul-americanas e dirigiu, com fervor,
a revista Eikasmós, onde se comprazia em publicar os seus artigos e os artigos
dos alunos da sua escola.
Flagelado, nos últimos tempos, por uma doença incurável, teve de
abandonar (temporariamente - afirmava) a sua cátedra de Literatura Grega.
Ainda prometia regressar às aulas na primavera de 2000. A primavera chegou mas de braço dado com a morte.
Degani deixa uma obra e um exemplo: os seus discípulos se encarregarão
de florir o chão que semeou.
WALTER DE MEDEIROS

