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luigi BatteZZato, Euripides. Hecuba, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2018. iX + 187 pp. ISBN 978-0-521-13864-2

Battezzato tem-se dedicado ao estudo da tragédia ática, com monografias como 
Il monologo nel teatro di Euripide (1995) e Linguistica e retorica della tragedia greca (2008), 
além de ter traduzido para italiano as peças Coéforas (1995), e Hécuba, de Eurípides 
(2010).

Esta edição comentada de Hécuba vem enriquecer a colecção de textos gregos da 
Cambridge University Press, que oferece ao público especialista edições de outras peças 
de Eurípides, como Medeia (Mastronarde, 2002) e Helena (Allan, 2008), estando prevista a 
edição do drama euripidiano Íon, por Gilbert.

Na introdução, Battezzato destaca os vários critérios que têm sido usados para a 
datação da peça, optando, com base em evidências métricas e históricas, pela hipótese 
de 424 a.C. A análise da peça propiamente dita leva-o a ponderar como se faria a distri-
buição dos papéis dramáticos pelos três actores e quais seriam os movimentos cénicos. 
Na apresentação do mito, é da opinião que Polimestor terá sido uma invenção do trage-
diógrafo, dada a ausência de fontes literárias anteriores que o refiram. No comentário aos 
caracteres, o A. destaca os três conceitos que definem as relações das personagens: charis, 
xenia e philia. A cruel vingança da protagonista que termina com um julgamento, à seme-
lhança das Euménides, de Ésquilo, a recepção da peça, a transmissão do texto e a métrica 
são também assuntos abordados no estudo introdutório.

O texto proposto está próximo do de Diggle (1994), mas recusa algumas das supres-
sões por ele feitas. Por exemplo, consideram-se autênticos os versos 831-832 e, às quatro 
objecções dos filólogos que defendem a sua supressão, Battezzato aduz outros tantos 
argumentos em favor da sua integração. Na fala de Hécuba com Polimestor Battezzato 
atetiza apenas o verso 974, enquanto Diggle suprime este verso e o seguinte, tendo Hartung 
(1850) considerado espúrios os versos 973 a 975. Mas concorda com Diggle ao propor a 
supressão de outros passos, como o verso 1087 ou os versos 1185-1186 da fala do Coro; 
no comentário explica sempre as suas leituras e apresenta as soluções filológicas que têm 
sido encontradas para os passos mais duvidosos.

Os comentários, divididos de acordo com as partes constitutivas da peça (prólogo, 
párodo, episódios, estásimos e êxodo), são de natureza linguística, lexical, estilística, 
métrica e literária, com remissões para outros textos dramáticos, historiográficos, líricos 
e épicos. Como é habitual, propõem-se traduções de alguns passos de leitura mais con-
troversa.

O volume termina com uma extensa e actualizada bibliografia, que apresenta as edi-
ções e comentários das obras antigas citadas; as principais edições e traduções de Hécuba, 
desde a segunda edição de Porson (1801) até às traduções italiana do próprio (2010) e 
alemã de Mathiessen (2010); e, por fim, os estudos citados (monografias e artigos).

O volume tem ainda dois índices, um de assuntos, em que se destacam nomes pró-
prios (mitónimos e nomes de poetas da Antiguidade), temas gramaticais e conceitos, 
como canibalismo, castração; e um brevíssimo índice de algumas palavras gregas expli-
cadas no comentário.

ana aleXandra alVes de sousa

Centro de Estudos Clássicos da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

alexandra.a.sousa@sapo.pt

Vergílio, Geórgicas, trad. Gabriel A. F. Silva, Lisboa, Livros Cotovia, 2019. 
135 pp. ISBN 978-972-795-394-3

Juntamente com Horácio e Ovídio, Virgílio é o poeta clássico mais traduzido para 
língua portuguesa. No entanto, se Ovídio aparece traduzido no Cancioneiro Geral e
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Horácio encontra as primeiras versões em 1623, as Éclogas e Geórgicas de Virgílio surgem 
nas letras portuguesas em 1624, compostas em verso por Leonel da Costa (Lisboa: 
Geraldo da Vinha, publicadas ainda em 1761). Em 1794, sai a “tradução livre ou imitação 
das Geórgicas de Virgílio, em verso solto […] traduzidas por António José Osório de Pina 
Leitão”. Mas é no século XIX que vem a lume o maior número de traduções das Geórgicas:
António José de Lima Leitão (1818), Francisco Freire de Carvalho (1849), Manuel Bernardes 
Branco (1858, 1889), António Feliciano de Castilho (1867) e João Félix Pereira (1875). 
Já no século passado, Ruy Mayer (1949) publicou a tradução dos três primeiros livros da 
mesma obra, completados pela versão de Nicolau Firmino (As Abelhas, 1966). Com reim-
pressões até 2012, datava de 1993 a última versão disponível, devida ao labor poético de 
Agostinho da Silva.

É nesta tradição que se posiciona, em 2019, Gabriel Silva, doutorado em Literatura 
Latina pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigador do Centro de 
Estudos Clássicos da mesma universidade, que acaba de dar à publicidade a sua versão 
das Geórgicas (a partir da edição de R. A. B. Mynors, Oxford, 1969). Editado pelos Livros 
Cotovia (a editora que desde o início do século XXI tem vindo a construir o maior e 
melhor catálogo de traduções de textos da literatura greco-latina), o volume, felizmente 
brochado, é um exemplo de composição tipográfica (basta mencionar o cuidado para que 
não haja um único verso partido); como outros livros da mesma colecção, embora seja 
um texto poético, não se imprime o latim ao lado (mas a internet permite o acesso ao 
texto latino para confronto do leitor mais curioso).

Como é compreensível, estimar a qualidade de um trabalho desta natureza só é 
possível pelo confronto entre original e tradução, num sempre volúvel equilíbrio entre a 
literalidade e a literariedade. Não sendo possível neste espaço esse confronto sistemático, 
seleccionaram-se apenas algumas expressões e passos mais famosos da obra, a que se 
acrescentam outros momentos dignos de nota; labor omnia vicit / improbus (1.145-146:
“o trabalho insaciável tudo ocupou”), felix qui potuit rerum cognoscere causas (2.490: 
“feliz aquele que logrou das coisas conhecer as causas”), o fortunatos nimium, sua si bona 
norint, / agricolas! (2.458-459: “ó lavradores, extremamente afortunados se apenas sou-
berem / os bens que têm!”), fortunatus et ille deos qui novit agrestis (2.493: “afortunado 
aquele que conheceu os deuses campestres”), amor omnibus idem (3.244: “o desejo é o 
mesmo para todos”), sed fugit interea, fugit inreparabile tempus (3.284: “mas entretanto 
ele foge, foge o tempo irrecuperável”). O que se verifica nestes exemplos (e em outros 
que se multiplicariam) é que o trabalho de Gabriel Silva mantém de Virgílio a síntese e a 
força de sententia, em completo respeito pelo original, no plano semântico e em termos 
sintácticos.

Integrando o poema virgiliano alguns termos técnicos, deve sublinhar-se o domínio 
de Gabriel Silva de vocábulos equivalentes em português, mostrando um exímio conheci-
mento da nossa língua, sendo evidente o trabalho de fidelidade entre uma palavra latina 
para cada termo em português: gyrus (3.115: “volteio”), torques (3.168: “cabrestos”, pala-
vra por que é traduzida capistra em 3.188), mulctralia e mulctra (3.177 e 3.309: “tarros”): 
urus (3.532: “auroque”); cornu é sempre vernaculamente traduzida por “corno”, excepto 
em 3.232 (onde é substituída por “chifre”), quando a sua permanência implicaria a pro-
dução de uma desagradável aliteração em oclusiva surda (“aprende a concentrar a ira nos 
chifres / contra um tronco”; dir-se-ia que a aliteração que se mantém, em k, reproduz a 
do texto latino, em t) e em 3.370, onde summis cornibus se traduz por “ponta das hastes” 
(termo mais frequente quando se fala de cervos, como é aqui o caso; além disso, a leitura 
de “ponta dos cornos” criaria ruído na leitura porque a expressão tem um outro signifi-
cado cristalizado em português).

Noutras situações, várias palavras são traduzidas por um só termo em português: 
uncus (“em forma de gancho”, 1.19), procurvus (“curvado”, 2.421), pandus (“dobrado”, 
2.445) e incurvus (“curvo”, 2.513) aparecem na tradução de Gabriel Silva sempre com 
o vocábulo “recurvo” ou “recurvado”. Se existe a possibilidade de distinguir entre todos 
os adjectivos pequenos matizes semânticos, a verdade é que “recurvo” e “recurvado” têm 
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uma elevação poética que “torto” ou “abaulado” não transmitiriam com a mesma expres-
sividade. Além disso, a tradução é feita em contexto: como “forragem” traduzem-se as 
palavras farrago (3.206), frumentum (3.176), pabulum (3.321); como “nutritivo”, densus 
(3.124), crassus (3.206), laetus (3.494), ferax (4.114). Finalmente, é de salientar a adequa-
ção do contexto aos sentidos de gravidus: “engravida” (2.150), “grávidas” (3.139 e 275), 
“prenhe” (3.155), “pesado” (3.315).

O resultado deste esmero é, portanto, um poema em elegante português do nosso 
tempo (por exemplo, toto… aestu, “pino do calor”, em 3.479, e non frustra, “não sem 
razão”, em 4.353), sem que isso signifique a perda de características arcaicas ou eruditas 
que o texto original exige (sirva de exemplo a manutenção da 2.ª pessoa do plural ou o 
ocasional aparecimento de termos eruditos, como “inulto” para traduzir em 3.227 inultus, 
ou, em 4.350, vitreis sedilibus vertidos como uns quase camonianos “vítreos assentos”).

Além disso, formalmente, quase todos os anteriores tradutores tiveram de lidar com 
o constrangimento das sílabas métricas, enquanto Gabriel Silva faz uso do verso livre 
heterométrico e não rimado (em consequência, o tradutor consegue que o texto portu-
guês contenha os mesmos 2188 versos que se lêem em Virgílio).

A tradução é servida por uma introdução à obra e por notas que descodificam alguns 
passos cuja leitura poderia trazer perturbação ao leitor contemporâneo. No entanto, em 
rodapé surgem apenas informações essenciais (talvez com algumas excepções, como 
as notas das páginas 81, 84, 86, 87, 105 e 107); outras localizam-se num índice alfabé-
tico remissivo, a que se chama modestamente “Glossário” (onde se poderia acrescentar 
a menção de Rómulo em 2.533 e das Plêiades em 4.233; a fusão de “Arcturo” com 
“Boieiro”; a correcção da referência de “Balança”, que não é aludida enquanto signo, mas 
como constelação, tal como Saturno, que surge em 1.336 como estrela; em “Delos” seria 
de explicar por que motivo a ilha é mencionada a propósito de Latona; a precisão de que 
em 4.232 Taígeto é uma das Plêiades; e o acrescento de uma entrada para as Ursas, em 
1.138, 245, 246 e Musas, mencionadas em 2.475, 3.11 e 4.315).

Ambicionando que esta obra possa conhecer uma merecida fortuna editorial, 
arrogo ainda a sugestão para que se clarifique em 1.33 que a referência às pinças do 
Escorpião não seja vertida por “braços” (para evitar a repetição da palavra no verso 
seguinte, onde Virgílio usa bracchia) e, na nota da página 36, se acrescente a “As duas 
Ursas estão sempre sobre o horizonte, não chegando nunca a desaparecer nas águas do 
oceano” que esse fenómeno apenas se verifica no Hemisfério Norte (justificando a obser-
vação de Camões, n’Os Lusíadas, 5.15, “Vimos as Ursas, a pesar de Juno, / Banharem-se 
nas águas de Neptuno”).

riCardo noBre

Centro de Estudos Clássicos da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

rnobre@letras.ulisboa.pt

rhiannon ash (ed.), Tacitus: Annals Book XV. Cambridge Greek and Latin 
Classics, Cambridge, Cambridge University Press, 2018. 368 pp. Hard-368 pp. Hard-
back ISBN 978-1-107-00978-3. Paperback ISBN 978-0-521-26939-1

Bastar-nos-ia saber que devemos a Rhiannon Ash (Fellow and Tutor in Classics, 
no Merton College, Oxford) obras como Ordering Anarchy: armies and leaders in Tacitus’
Histories (1999), o comentário ao Livro II das Historiae (2007) ou a excelente introdução 
a Tácito publicada na colecção “Ancients in Action” da Bristol Classical Press (2006), já 
sem citarmos os numerosos e relevantes textos mais breves sobre Tácito publicados pela 
A. em revistas e monografias colectivas ou a sua edição de Oxford Readings in Tacitus 
(2012), para pressupormos que temos em mãos um trabalho de grande acribia e sólida 
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