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Num dos seus acessos de patriótico entusiasmo, Cícero escreveu as palavras em
epígrafe a fim de reivindicar para os primórdios da cultura romana uma obra que,
pese embora o seu volume reduzido, pudesse ombrear em importância com as grandes criações literárias e filosóficas que faziam o orgulho da Grécia.
Na mesma linha de pensamento, o orador recorda ainda os tempos em que ele e
o irmão aprendiam de cor as normas da Lei das XII Tábuas como base da sua cultuni, o que equivale a dar ao velho texto das leis criadas em meados do século V
a.C. um uso similar àquele que os jovens atenienses davam às leituras de Homero e
todo o povo da cidade às representações dos Trágicos. É certo que quando Cícero
redige os seus tratados já passara de moda a prática de tais leituras: este facto não
invalida, porém, a enorme importância histórica da antiga legislação, à qual Tito
Lívio chamou fons omnis publici priuatique ... iuris "a fonte de todo o direito
público e privado"!. Se abstrairmos das chamadas leges regiae "leis régias", isto é,
emitidas no tempos dos reis (entre a fundação da cidade e a instituição do regime
republicanof, que, pela autenticidade em parte duvidosa, e pelo carácter mais religioso do que jurídico, não podem arrogar-se o direito de se considerarem tal fonte,
as XII Tábuas são, de facto, o monumento jurídico mais antigo que Roma legou à
posteridade. Além disso, apesar de elas estarem longe de corresponder à ideia que
actualmente se faz do que seja um código, mesmo assim são o texto mais próximo
da ideia de código que a Antiguidade clássica nos deixou, uma vez que o chamado
Codex Iustinianus 3 é mais uma recolha de numerosos rescritos imperiais agrupados
segundo rubricas, destinada de preferência a ser usada como colectânea de precedentes de pontos diversos de direito, do que um "código" sistemático a utilizar pelo
jurista como texto base do direito positivo.
Por outro lado ainda, se aceitarmos como incontestável que o Direito Romano
está na base de quase todos os direitos da civilização ocidental (com a excepção
fundamental do direito anglo-saxónico), então seremos levados a dizer que as Leis
das XII Tábuas são a fonte donde emana todo o direito europeu, tanto público,
como, em especial, privado, o que dá bem a medida da relevância histórica que lhe
apontámos.
Sucede que, segundo as versões mais conhecidas dos acontecimentos que levaram à elaboração das XII Tábuas, as de Tito Lívio e de Dionísio de Halicamasso,
tal obra legislativa ficou a dever-se às lutas sociais que dilaceraram Roma nos anos
que precederam a data tradicional de 450 a.c. que se atribui às Leis. Para pôr termo
aos conflitos que opunham o patriciado à plebe, foi acordado entre ambos os grupos que se nomeasse uma comissão de dez membros, os X uiri legibus scribundis
"dez homens escolhidos para redigirem as leis", ou Decênviros, encarregados de
pôr por escrito um corpus de leis, tomando como base de trabalho a investigação

1

T. Lívio, ab Vrbe condita, III, 34, 6.

2

Sobre as leges regiae v. WIEACKER (1988) 307 ss.
Como já sucedera com o seu predecessor Codex Theodosianus.
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realizada previamente por três emissários, Spurius Postumius Albus, Aulus Manlius
e Publius Sulpicius Camerinus, enviados em 451 a. C. a Atenas "a fim de copiarem
as famosas leis de Sólon, bem como as de outras cidades da Grécia, e ainda de ficarem a conhecer as suas instituições, costumes e legislação", dando-lhes forma adequada às necessidades da Roma do temp0 4.
As palavras de T. Lívio que transmitem esta informação levantam simultaneamente uma série de problemas, que não será possível aqui tratar de modo exaustivos, pois a questão fundamental para o nosso propósito consiste em averiguar como
deverá ser entendida a afirmação liviana da dependência das XII Tábuas em relação
às legislações gregas em geral, e às leis de Sólon, em particular.
Enquanto Lívio, e outros autores latinos, declaram explicitamente que as XII
Tábuas tomaram como modelo as leis de Sólon, e de outras cidades gregas não
especificadas, os historiadores gregos que se ocuparam de história romana, Dionísio
de Halicamasso e Diodoro Sículo, são mais evasivos a este respeito. Assim,
Dionísio refere, no contexto das lutas sociais, uma proposta de envio, a Atenas e
outras localidades gregas, de uma comissão encarregada de recolher legislação que
se adaptasse ao estilo de vida romano; após o regresso da comissão os cônsules consultariam o Senado com vista à nomeação de um grupo de homens que elaborasse
leis para Roma; vieram a ser escolhidos os Decênviros para elaborar o códig0 6 ; não
faz, todavia, este autor qualquer menção explícita às leis de Sólon, nem menciona
qualquer outro legislador, ou outra cidade a não ser Atenas.
Quanto a Diodoro Sículo limita-se a referir a eleição dos dois colégios decenvirais que procederam à redacção das Tábuas em 451 e 450, sem as completarem, o
que só viria a ser feito em 449, não já pelos Decênviros, mas pelos cônsules eleitos
para esse ano, M. Horácio e L. Valério Turpino, maS não alude minimamente às leis
de Sólon de Atenas, nem às de qualquer outro legislador ou cidade.
Em contrapartida não faltam passos em autores latinos em que se faz referência
a um protótipo grego, por vezes explicitamente identificado com Sólon, com estando na base de uma determinada regulamentação decenviral. Vejamos alguns exemplos.
No tratado de legibus por duas vezes Cícero aponta as leis de Sólon como a fonte
donde emanou uma disposição das XII Tábuas. Em II, 23.59. Cícero escreve: Iam

4 Lívio, o. c. III, 31. 8. Dos "Decênviros" deriva o facto de às XII Tábuas se chamar também código, ou legislação, decenviral. Segundo os Fasti Capitolini, lista oficial dos magistrados supremos de
Roma, em 451 a. C. os cônsules em exercício, Appius Claudius Crassus Inrigillensis e Titus Genucius
Augurinus, abandonaram o seu cargo, de modo a que em seu lugar fossem eleitos "os Decênviros com
poder consular para procederem à redacção das leis", colégio de que, aliás, os dois ex-cônsules também faziam parte, bem como os três legados do ano precedente.
S É o caso da integração do episódio da criação das XII Tábuas no contexto das lutas sociais entre
patrícios e plebeus, que não é de interesse imediato para o problema que nos vai ocupar.
6 V. Dionísio de Halicarnasso, Antiguidades Romanas, X, 51. 5 (envio de uma missão à Grécia);
54.3 (regresso dos emissários); 56. 2 (eleição dos Decênviros).

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

300

J. A. SEGURADO E CAMPOS

cetera in XII minuendi sumptus lamentationisque funeris, translata sunt de Solonis
fere legibus "há ainda outras disposições das XII [Tábuas] que são mais ou menos
tiradas das leis de Sólon"7. De momento desejamos apenas chamar a atenção para
o que possa significar o advérbio fere: qual a verdadeira intenção de Cícero?
Quererá o orador dizer que a lei romana foi transcrita, quase pelas mesmas palavras, do texto ateniense de Sólon? Quererá significar apenas que há uma semelhança geral de conteúdo entre a lei grega e a romana, limitada à questão do luxo exibicionista dos enterros, que ambas as legislações proibiam? Será sua intenção afirmar tão só que se verifica uma coincidência casual entre os dois corpos legislativos? Algumas linhas adiante, e dentro do mesmo contexto, Cícero refere ainda que

postea quom (. ..) [Athenis] sumptuosa fieri funera et lamentabilia coepissent,
Solonis lege sublata sunt, quam legem eisdem prope uerbis nostri decem uiri in
decimam tabulam coniecerunt "depois que em Atenas os funerais começaram a ser
pretexto para despesas e manifestações de dor, todos estes excessos foram proibidos
por uma lei de Sólon; essa lei foi introduzida pelos nossos Decênviros na X Tábua,
praticamente pelas mesmas palavras"8. Se na frase anterior Cícero usara o advérbio
fere, desta vez serve-se de prope, quase com o mesmo sentido, e com as mesmas
implicações quanto á interpretação do passo. Numa palavra: qual a extensão a dar
aos advérbios fere e prope? Qual o grau de semelhança que devemos atribuir ao
paralelo Sólon = XII Tábuas?
Consideremos agora o seguinte passo de Plínio-o-Moço: Habe ante oculos hanc

esse terram quae nobis miserit iura, quae leges non uictis sed petentibus dederit,
Athenas esse, quas adeas, Lacedaemon esse, quam regas; quibus reliquam umbram
et residuum libertatis nomen eripere durum, ferum, barbarum est "não percas nunca
de vista que é para Atenas que tu vais, que é Lacedémon que tu governas, que essa
é a terra que nos transmitiu o seu direito, que nos deu as suas leis porque nós as
pedimos, não por nos ter vencido; roubar a estes homens a sombra que lhes resta, o
nome que ainda conservam de liberdade, é duro, é cruel, é bárbaro"9. Este passo de
Plínio enquadra-se totalmente dentro da corrente ideológica que aceita de bom
grado a influência grega no Lácio, melhor dizendo, que vê a cultura romana como
que um prolongamento, um desenvolvimento da própria cultura grega, e de que o
mais eloquente exemplo se encontra nos versos famosos de Horácio saudando a
Grécia vencida que generosamente transmitiu ao duro vencedor todas as riquezas da
culhlra, das artes, da civilização 10.

7 Trata-se das leis reguladoras dos funerais que formavam a matéria da Tábua X. É este um dos
pontos mais importantes para a discussão das relações Sólon = XII Tábuas a que nos referiremos mais
ad iante.
8 Cícero, ibid., 25.64. Cf. a nota precedente.
9 Plínio, Epist., 8.24.4. Plínio escreve ao seu amigo Máximo, que, por encargo de Trajano, vai
governar a província romana da Acaia, e recomenda-lhe que não trate com demasiada dureza a Grécia,
a quem tanto deve a cultura romana.
10 Horácio, Epístolas, II. 1. 156-157.
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É um facto que vários intelectuais romanos se gloriavam com frequência de
terem sido os primeiros a introduzir na cultura latina esta ou aquela forma literária,
esta ou aquela área cultural: é o caso de Cícero enaltecendo a importância da sua
obra filosófica essencialmente dependente das correntes filosóficas gregas"; é
Plínio tomando Demóstenes como modelo de um seu discurso l2 ; é Vergílio condensando na Eneida os dois poemas homéricos; é Lucrécio recriando sob forma poética latina a filosofia grega de Epicuro; é de novo Horácio, considerando como o seu
maior mérito o ter adaptado ao latim a métrica eólica de Safo e A1ceu 13 . Uma voz
discordante é a de Quintiliano, que reivindica a originalidade de Roma na criação
do género satírico: satura quidem tota nostra esta "a sátira é uma criação inteiramente nossa", gesto de independência que um ou outro crítico achou merecedor de
censura l4 . Que, portanto, um escritor (ou mesmo um jurista) romano faça derivar
este ou aquele preceito das XII Tábuas de algum precedente grego, tal derivação
nem deve surpreender, na medida em que seria mais um aspecto a ter em conta no
domínio da influência cultural grega sobre o Lácio (Graecia uicta .. .. ), nem deve ser
tomada depreciativamente, pela razão indicada e, por maioria de razões, se o precedente invocado for Sólon, um dos Sete Sábios da Grécia. Quer a relação com a
Grécia tenha sido criação de algun(s) literato(s) de tendências antiquárias, resultado de uma tradição de resto recente l5 , quer de uma forma de propaganda romana no
mundo grego, apresentando-se como herdeira e seguidora das melhores tradições
helénicas lG , não podemos deixar de verificar a existência de duas correntes explicativas dessa relação.
Uma é a já referida tradição da embaixada a Atenas e outras cidades, que constitui o cerne da narração de Tito Lívio e, com pequenas divergências, de Dionísio
de Halicarnasso l7 • Outra, substancialmente diferente, é a utilizada, por exemplo,
pelo jurista Pompónio no seu manual de direito civiP s. Segundo Pompónio os emissários romanos não se teriam dirigido a Atenas, mas às cidades gregas do sul da
Itália, onde teriam contactado com um certo HelIDodoro de Éfeso, o qual os teria
ajudado a ler e entender as leis gregas, e, posteriormente, a redigir aquilo que viria

Apenas a título de exemplo veja-se Tusculanae Disputationes, I. I e ss., ou De Finibus, I. 1 e ss.
Plínio-o-Moço, Epístolas, I. 2. 2.
13 Horácio, Odes, I. 1. 35-36 e III, 30. 12-16.
14 Quintiliano, 1. O. , 10, 1. 93. Sobre o conceito literário de "sátira" e a pertinência das palavras
citadas de Quintiliano, v. COFFEY (1976) 3-10; ADAMIETZ (1986) \-6; PETERSMANN (1986) 7-24.
15 WlEACK.ER (1988) 289.
16 O que seria uma boa explicação, no caso de se verificar de facto que a origem da expedição a
Atenas para recolha das leis de Sólon teria sido introduzida na historiografia romana por Fábio Píctor,
cf. WlEACK.ER (1988) 303.
17 E que, conforme vimos, subjaz às alusões de Cícero e, como veremos, é também a conhecida pelo
jurista Gaio.
18 Liber singularis enchiridion (Livro único, Manual).
II
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a ser a Lei I9 das XII Tábuas. É interessante verificar que, ao passo que a embaixada a Atenas ocorre especialmente nos historiadores (Lívio, Dionísio, Diodoro), esta
outra versão aparece em autores de orientação vária, juristas (Pompónio), geógrafos (Estrabão), enciclopedistas (Plínio-o-Velho), biógrafos (Diógenes Laércio).
A natureza da intervenção de Hermodoro merece alguma reflexão, que nos permitirá verificar quanto de incerteza existe em relação a este episódio.
Já para os antigos a origem da informação era desconhecida, uma vez que tanto
Estrabão como Pompónio se limitam a declarar que parece ter havido um certo
Hermodoro que, de alguma forma, colaborou com os Decênviros. Estrabão regista
que "ao que parece (dokei), este homem (= Hermodoro) ajudou os Romanos a redigir [syggrápsai] algumas leis (ou: colaborou com os Romanos na redacção de
algumas leis)"20. Idêntica incerteza demonstra o texto de Pompónio: quarum [ =

legum] ferendarum auctorem fuisse decemuiris Hermodorum quendam Ephesium
exulantem in ltalia quidam rettulerunt "alguns (autores) relataram que um certo
Hermodoro de Éfeso, exilado na ltália2I, teria ajudado os Decênviros na organização destas leis [= XII Tábuas]". Para além das expressões vagas que denotam incerteza, o próprio texto oferece ambiguidades de tradução: como entender a expressão
auctorem fuisse decemuiris (atrás traduzida por: " ... (teria) ajudado os Decênviros
a ...")? Pelo menos três traduções são possíveis:
1) "Autorizou os Decêmviros a publicar as leis" que ele, Hermodoro, havia redigido;
2) "Garantiu aos Decênviros que as leis estavam tecnicamente prontas" a ser
publicadas;
3) "Cobriu com a sua autoridade" de especialista as leis que os Decênviros
haviam elaborado.
O texto de Plínio também não é inteiramente claro: [statua] Hermodori Ephesii
(..), legum, quas decemuiri scribebant, interpretis ... 22. Este autor refere-se a uma
estátua de Hermodoro que teria existido em Roma, no comitium, frente ao edifício
do Senado e que se contava entre as mais antigas da cidade. Nas palavras de Plínio,
este Hermodoro "fora intérprete (?) das leis que os decênviros estavam a redigir".

19 Já em latim não havia uniformidade na designação do texto, que umas vezes é chamado Leges
XlI Tabularum "Leis das XII Tábuas", outras apenas Lex "Lei" (sc. das XII Tábuas).
20 Estrabão, 14. l. 25 .
21 O motivo do exílio de Hermodoro, natural de Éfeso tal como o filósofo Heraclito, de quem era
amigo, resulta do facto de os Efésios não desejarem a presença na sua cidade de alguém que se distinguisse dos restantes pela sua inteligência, o que se verificava no caso de Hermodoro. Daí que
Heraclito deles tivesse feito este comentário: "Todos os Efésios, ao chegarem à idade adulta, mereciam enforcar-se e entregar o governo da cidade às crianças, eles que expulsaram Hermodoro, o mais
hábil de todos, dizendo: «Entre nós não deve haver quem seja mais hábil do que os outros, ou então
vá sê-lo para outro sítio, para outro povo»" (frag. B 121 SNELL: 1989). Exemplo acabado de democracia levada ao extremo. - O texto de Pompónio encontra-se em D(igesta) , l. 2. 2. 4.
22 Plínio-o-Velho, N.H., 34.21.
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Como interpretar estas palavras? Teria Hermodoro traduzido do grego para o latim
alguns textos legais para uso dos Decênviros? Neste caso teríamos de deduzir que
os Decênviros não sabiam grego, e então pergunta-se: para quê mandar estudar leis
nas cidades gregas um grupo de dez homens ignorantes da língua grega? Teria
Hermodoro interpretado, isto é, redigido uma espécie de comentário jurisprudencial
aos textos à medida que os Decênviros os iam produzindo? Neste caso pergunta-se: em que língua, e para uso de que público? Certamente não para uso de um
público romano, já que sabemos que após a publicação das XII Tábuas, quem se
encarregava da respectiva interpretação eram os Pontífices. Em qualquer caso não
se entende claramente que espécie de colaboração Hermodoro prestava aos
Decênviros.
Merece referência ainda o facto de Cícero, nas Tusculanae Disputationes 23 , fazer
alusão a Hermodoro apenas para recordar o seu exílio e a crítica de Heraclito aos
Efésios, mas sem estabelecer a mínima relação com os Decênviros e a elaboração
das XII Tábuas24 .
Finalmente, e para encerrar este tópico da génese do código decenviral, há que
mencionar um passo do gramático Sérvio no comentário à Eneida.
No "Catálogo dos Guerreiros" que termina o livro VII do poema, e em que, com
excepção do primeiro, Mezêncio, que abre o cortejo, e dos dois últimos, Turno e
Camila, que o encerram, os nomes dos participantes nos combates são registados
pela respectiva ordem alfabética, deparamos a certa altura com o herói Messapus,
ecum domitor, Neptunia proles "Messapo, domador de cavalos, progénie de
Neptuno"2s, à frente dos seus homens. Estes, nas palavras do Poeta, Fescenninas
acies Aequosque Fa/iscos (habentJ26. Comentando o primeiro hemistíquio deste
verso, Sérvio escreve: "A cidade de Fescéni027 é aquela onde foram inventados os
cantos nupciais 28. As gentes daqui são descendentes dos Atenienses". E a respeito
do segundo diz: "Haleso foi o epónimo dos Faliscos. Este povo recebeu o nome de
Faliscos, na sequência de uma mudança de H em F, tal como ocorreu na palavra
febris "febre", que consta ter-se pronunciado antigamente hebris, ou ainda (no topónimo) Formiae, que antes se chamara Hormiae, apó tês hormês [isto é, derivada do
vocábulo grego hormê "assalto, impulso"]. De facto as gerações seguintes usaram
em muitas palavras F em vez de H. (Vergílio) chama Justos aos Faliscos porque o
povo Romano lhes enviou dez emissários a quem eles transmitiram não só o Direito

23

V, lOS .

Leia-se na P W o artigo de F. MÜNZER consagrado a Hermodoro, que apresenta uma plausível
explicação para a origem da interferência do exilado de Éfeso na preparação do código decenviral.
25 Eneida, VII, 691 e ss.
26 V. 695: "Entre estes figuravam as tropas de Fescénio, os Équos e os Fa/iscos ".
27 Em latim coexistem as duas formas, Fescennium (port. Fescénio) e Fescennia (port. Fescénia).
28 Alusão aos chamados Fescennini uersus "versos fesceninos", cantares populares e brejeiros
(podendo chegar à grosseria), de que fala Horácio em Epístolas, II, I. 139-146.
24
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porta Veia sacrifique [fetu: imperat. futuro] três porcas a Tefro Ióvio (em intenção)
da cidadela Físia, da cidade de 19úvio; consagre (as vítimas) [fetu] diante do umbral
que dá para o terreiro; consagre [fetu] sentado; consagre [fetu] por meio de enterrament0 200 ; faça oferenda [ustentu] de cereais; consagre [fetu] com farinha; faça a
prece [pesnimu, imp. futuro médio] em silêncio sobre as carnes e os cereais"20I.
Na síntese que conclui a edição das Tabulae Iguuinae que temos estado a utilizar, os Autores apresentam uma impressionante enumeração de tópicos que documentam a influência dos antigos Umbros em Roma nos primeiros tempos da
Urbe202: as três pOlias rituais da cidade, a correspondência da estrutura auguraI iguvinoromana; a tipologia das vítimas sacrificiais; a taxonomia das partes do corpo das
vítimas; o uso das mesas para o sacrificio; a farinha sacralizante ~ numerosos liba 203 .
com designações coincidentes em úmbrico e em latim (jicla = fitilla; mefa =
mensa; struçla = struicula; fasio = farreum; arçlata = arculata); total sobreposição das divindades invocadas; identidade dos teónimos mais importantes (além do
nome de "Júpiter", v. Mart- "Marte", Çerfo204, Fidios Sanhos, etc.); o nome latino
dos Pontifices, que nada tem a ver com a explicação etimológica tradicional dada
por Varrã0 205 , antes deve estar relacionado com o numeral "cinco", presente em
úmbrico no vocábulo puntes "grupo de cinco pessoas", donde poderia ter sido formado segundo o modelo defratrexs "chefe dos confrades" o termo *pontiexs, perfeitamente possível embora não atestado nas Tabulae, de que os Romanos, por
remodelação analógica, teriam feito pontifex.
Acrescente-se ao já dito uma série de correspondências no âmbito da "ideologia
social" de Roma:
"Bastará recordar que num enquadramento sistémico são, grosso modo, equivalentes a tota iguvina à ciuitas romana, a trifu- iguvina à tribus romana, os arsmo-

As vítimas deverão ser enterradas, em vez de queimadas, e consumidas pelos sacerdotes.
Tradução baseada na versão italiana de ANCILLOTTI-CERRJ (1997) .
202 Recorde-se a tradição que faz do rei de origem umbro-sabina Numa Pompílio como que um
segundo fundador de Roma depois de Rómulo. Cf. a apresentação que deste rei faz Anquises a Eneias
nos Campos Elísios: Quis procul ille autem ramis insignis olíuae / sacra f erens? Nosco Grinis incanaque menta / regis Romani, primam qui legibus urbem / fundabit, Curibus paruis et paupere terra /
missus in imperium magnum "Quem á aquele além que, ornado de ramos de oliveira, traz nas mãos os
objectos sagrados? Reconheço o cabelo e a barba encanecida de um rei de Roma, aquele que lhe dará
os primeiros fu ndamentos legais, após vir da pobre terra da pequena Cures para assumir um vasto
império" (Vergílio, Eneida, VI, 808-812). Sobre as numerosa instituições religiosas e político-jurídicas que a tradição atribui a Numa leia-se a biografia deste rei da autoria de Plutarco; significativo o
facto de o biógrafo construir a vida de Numa em paralelo com a de Licurgo, o lendário legislador de
Esparta.
203 Espécie de pães usados para oferendas aos deuses.
204 Passagem ao género masculino de um primitivo nome neutro, Keres, que subsiste em latim
empregado como nome feminino, Ceres.
205 De língua latina, V. 15: "Em meu entender(a palavra vem) de ponte; de facto foi por eles que
originalmente foi construída a ponte Sublícia, assim como por eles costuma ser reparada, o que permite realizar importantes rituais dum lado e doutro do Tibre".
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iguvinos e Os comitia curiata romanos, a ocri- jisio- em Igúvio à arx tarpeia em
Roma, o poplo totar iouinar e o populus romanus, a catera iguvina e as centuriae
romanas, os ner- iguvinos e os principes "veteranos" em Roma, as natin- iguvinas
e as gentes romanas, o ueiro- de Igúvio e o uir romano, na sua qualidade de sujeito
de direitos cívicos"206.
Para o ponto que neste momento nos interessa é em especial relevante a existência de paralelos no domínio da linguagem do direito. A este respeito Ancillotti-Cerri citam como casos particularmente significativos a existência tanto em Igúvio
como em Roma do importante instituto jurídico da "arbitragem", atestado em
úmbrico no termo aRlputratu-, latim arbitratus, de arbiter, que se denuncia, segundo os AA., como palavra de importação úmbrica no latim207 ; o paralelismo entre
latim auctor e úmbrico uhtur, palavra claramente institucionalizada nesta última
língua208 , o que, em conjunto com o valor "jurídico" da palavra em latim, reforça a
ideia do paralelo; a correspondência ainda entre os infinitos verbais stiplaom em
úmbrico e stipulari em latim, palavra que está na base de um importante campo
semântico da linguagem do direito romano. Se pensarmos que a hipotética dependência vocabular das XII Tábuas em relação ao grego assenta apenas em duas palavras de importação, poena e dolus, a circunstância de num texto tão diminuto como
as Tabulae Iguuinae (em confronto com a massa imponente de textos gregos conservados) se encontrar um grupo significativo de vocábulos, ou paralelos no latim
e no úmbrico, ou mesmo importados do úmbrico para o latim, parece-nos um facto
altamente significativo.
Estamos finalmente em estado de tirar algumas conclusões de tudo quanto foi
dito até ao momento.
A ideia romana de que, para a elaboração das XII Tábuas, fora necessário enviar
uma missão à Magna Grécia, ou mesmo a Atenas, para estudar o direito grego,
copiar e traduzir as leis de Sólon, ou outras quaisquer, e usá-las como base para a
redacção do código decenviral, conquanto historicamente não fosse em si mesma
impossível ou absurda, verificou-se ser uma hipótese tardia, resultante de um certo
complexo romano, ao mesmo tempo de inferioridade e de superioridade, em relação à cultura grega.
O resultado desse complexo diverge da atitude que os Romanos tomaram em
confronto com outros povos da Itália de quem sofreram influências, mas que os
autores latinos, sobretudo os historiadores, fazem o possível por dissimular. É o
caso do domínio etrusco sobre Roma, ou dos contactos com populações de origem
indo-europeia, que só são tomadas em consideração quando se trata de mostrar a
superioridade romana.
(1997) 115.
Se a palavra fosse genuinamente latina teria a forma *adbiter (úmbrico --fJ- corresponde a - dem latim).
208 Como se comprova com a sua ocorrência sob forma abreviada numa inscrição: ager emps et
termnas oht. C. V Vistinie, Ner. T. Babr. "este campo foi comprado e delimitado sendo auctores X. e Y"
206
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Em relação aos Gregos, tendo a consciência de que estes se adiantaram no desenvolvimento de certas formas culturais, nomeadamente a literatura, a filosofia, a
ciência, os Romanos optaram por reconhecer essa superioridade inegável, mas sempre mostrando capacidade de adaptar essas formas culturais de uma maneira criativa. Mais uma vez, Graeca capta ...
A admissão da prioridade grega nos domínios apontados levou os Romanos a
introduzirem-na também numa área em que ela seria, pelo menos, mais controversa: o direito. Uma vez aceite essa superioridade no domínio do jurídico, então
impunha-se a escolha de um modelo com prestígio suficiente para enobrecer os
"imitadores"; para tal fim seria dificil optar por um protótipo mais conhecido e aliciante do que o código de Sólon209 .
Das análises feitas, tanto no domínio do conteúdo de certas leis determinadas,
como da observação do sentido das alterações introduzidas pelos Decênviros no
presumível protótipo helénico, concluímos que, de ponto de vista do conteúdo positivo das leis as semelhanças se explicarão melhor pela similitude das condições
sócio-políticas do que pela imitação de um texto pelo outro, e que, do ponto de vista
da estruturação linguística os paralelismos que têm sido apontados, ou podem ser
encontrados em outras legislações que não a grega (u.g. a hebraica vetero-testamentária), ou são superficiais, enquanto outros traços estilísticos há que aproximam
mais as XII Tábuas do estilo literário do latim arcaico (predilecção pelo uso da aliteração, por exemplo) ou mesmo de outras "legislações" itálicas como as Tabulae
Iguuinae.
Ainda do ponto de vista do conteúdo positivo das leis, é de considerar como
muito relevante o facto de haver certas instituições romanas sem qualquer paralelo
no mundo grego, o que tomaria muito dificil a importação pelos Decênviros de normas solonianas criadas para resolver uma situação específica da Ática na transição
do VII para o VI século antes da nossa era. Tal é o caso, para citar alguns exemplos, da instituição da clientela (sem paralelo nas leis gregas), ou da patria potestas, da qual resulta uma situação muito diversa no que concerne a uma área do direito tão sensível como é a liberdade testamentária, ou ainda do importante estatuto da
adopção.
Não pretendemos, contudo, dizer que negamos a existência total de relações
entre as XII Tábuas e os códigos gregos, sejam eles quais forem. Tais relações,
obviamente, existem. Seria mesmo praticamente impossível não existirem, dado o
grau de civilização muito similar entre as várias regiões do mundo mediterrânico
ocidental. Pretendemos apenas sublinhar os seguintes pontos:

209 Tenha-se em consideração que quando falamos da "opção pelo código de Sólon" não estamos a
localizá-la na época dos Decênviros; estamos pensando, isso sim, no período em que, graças aLívio
Andronico, Névio, Énio, Plauto, etc., a cultura literária grega fez a sua "conquista do agreste Lácio",
por outras palavras, a obra de Sólon entrou em Roma ao mesmo tempo que Homero, os Trágicos, etc.,
pela mão dos intelectuais romanos helenizados de que fazia parte Sexto Élio Peto Cato.
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- que já é altura de deixar de entender as relações Grécia-Roma no sentido tradicional que vê essas relações como de dependência de uma cultura menos evoluída em face a outra cultura bastante mais desenvolvida;
- que as escavações arqueológicas realizadas no Lácio nas últimas décadas têm
vindo a pôr a descoberto uma civilização em Roma muito diferente da ideia que, da
Urbe nos primórdios, se fazia até quase ao último quartel do século XX: pequeno
aglomerado de insignificantes aldeias sem perspectivas aparentes de futuro;
- que Roma, dada a sua situação geográfica no centro da Itália, gozava da possibilidade de estabelecer múltiplas relações, não só com as diversas populações da
própria península, em especial os Etruscos e os Páleo-umbros, mas com várias
zonas do mundo grego, nomeadamente a da Itália meridional, com quem mantinha relações comerciais; e, como é do conhecimento comum, as relações comerciais oferecem sempre perspectivas que vão muito para além do comércio;
- que, consequentemente, deveremos substituir o antigo conceito de "influência"
pelo mais abrangente conceito de "relacionação"; neste sentido, se tendemos a não
aceitar que as XII Tábuas surgem por influência do código de Sólon, aceitamos perfeitamente que tenha havido relacionação entre os conhecedores de uma e de outra
legislação; que tenha havido troca de ideias entre, u.g., "vendedores" gregos e
"compradores" romanos sobre problemas de natureza legal sentidos por ambas as
comunidades, com eventual troca de impressões sobre o modo como cada uma
delas foi resolvendo esses problemas.
Numa palavra, é nossa convicção que o estudo das relações das XII Tábuas com
outras legislações grosso modo contemporâneas deverá ser feito numa perspectiva
de "direito comparado" em vez de com o simples fito de detectar coincidências derivadas do velho conceito de "imitação". Segundo este ponto de vista estamos em
crer que novas perspectivas podem decorrer da aproximação, até agora pouco tentada, entre o texto decenviral e o das Tabulae 19uuinae, ou outros textos legais redigidos em outras línguas itálicas, ou, quem sabe, mesmo em etrusco, se for possível
algum dia a decifração completa desta língua.
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