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Apresenta, em seguida, acompanhados dum desenho e fotografia, o texto,
tradução e um pequeno estudo, em que não esquece a referência aos antropónimos,
de cada uma das vinte e cinco inscrições (algumas das quais pouco legíveis ou fragmentadas), gravadas em lápides sepulcrais, cipos e esteias.
Menciona a bibliografia sobre cada uma das já conhecidas e apresenta dez
inéditas.
MARIA DE LOURDES RODRIGUES

SOFOCLES, Tragedias — Édipo Mey-Édïpo en Colono.

Texto revisado y

traducido por IGNACIO ERRANDONEA, S.I. B. Litt., Oxford.
Volumen I, Barcelona, Ediciones Alma Mater, S.A. MCMLIX,
201 p p .
Sofocles, o poeta predilecto da sociedade ateniense do século v, continuou nos
séculos seguintes e continua ainda hoje a despertar interesse por seu classicismo e pela
perfeição de suas obras. E precisamente este é o cunho do génio: transcender o
tempo e o espaço e impor-se por uma concepção artística essencialmente humana e
expressa numa forma perfeita, quer se trate de Homero, Dante, Cervantes ou Calderón, ou de outras figuras semelhantes. As suas obras não envelhecem; gozarão
de uma perpétua juventude, enquanto existir a humanidade, porquanto nelas vive o
homem com as suas aspirações e anseios, com as suas paixões e com as suas virtudes
e vícios. Porque a este número pertencem as obras de Sofocles, não admira
que, desde que foram representadas em Atenas, elas tenham sido inumeráveis vezes
reeditadas e continuem a ser traduzidas em todas as línguas cultas, sendo, deste modo,
postas ao alcance dos espíritos sedentos de beleza.
Confirmação disto é a obra de Ignacio Errandonea, a qual — podemos desde
já declará-lo — se distingue por uma tradução conscienciosa e pelo esforço louvável
de reconstituir o primitivo texto.
Na Introduction General, após os traços biográficos de Sofocles e a enumeração de suas obras, o A. passa ao estudo da arte sofóclea, que, como ele afirma,
«se caracteriza por não ter nenhuma característica». Em Sofocles, com efeito, nada
se sacrifica à impressão do espectador, como pretende Wilamowitz o Jovem, nem à
caracterização, segundo o parecer de Post e Webster, ou a outros quaisquer aspectos
particulares; ele é o artista integral, em quem a grandeza da concepção emparelha
com a graça da execução, que atende igualmente à linguagem, ao canto e à encenação, de sorte que tudo resiste a uma análise severa e está tão intimamente harmoni-

zado quanto pode estar qualquer obra do engenho humano. «Neste sentido — diz
o A. — passar de Esquilo a Sofocles equivale a deixar as ciclópicas construções micénicas e a passar à Acrópole de Atenas, toda graça e equilíbrio e harmónica grandiosidade».
Sobre os caracteres das personagens o A. tem toda a razão ao afirmar que eles
foram trabalhados com solicitude e com mão delicada, acariciados com brandura
e elevados um pouco acima da escala ordinária, com um certo ar de distinção, que
parece um reflexo da nobreza da própria alma de Sofocles. Como exemplo cita Neoptólemo, espírito sincero e fidalgo, Electra, a irmã dedicada, Antígona, a magnânima,
Clitemnestra, a cínica apaixonada, Deianira, a vingadora dolosa, Édipo, o rei bom,
desditoso, mas sempre magnânimo, Ulisses, o inexgotável em recursos, etc.—personagens inolvidáveis para quem os conheceu uma vez. Igualmente o A. nota a
contraposição de caracteres afins, tais como Electra e Crisótemis, Antígona e Ismena,
mas, não obstante, perfeitamente distintos entre si, pela maneira como se comportam e por uma actuação inteiramente pessoal.
Referindo-se, em seguida, ao coro, Ignacio Errandonea ventila a questão se o
o que ele diz pela boca do corifeu ou o que canta com todos os seus dançantes é de
tal natureza a dever ser-lhe atribuído ou não o papel de actor. Depois de distinguir várias atitudes que o coro pode tomar, o A. abraça contra os autores modernos
a opinião de Aristóteles, que no Capítulo XVIII de sua Poética escreve: «O Coro deve
ser concebido como um verdadeiro actor e um membro do drama, que coopera com
os actores, não à maneira de Euripides, mas como nas tragédias de Sofocles». Como,
porém, no Capítulo VIII da sua obra, Sofocles, Investigaciones sobre la estructura
dramática de sus siete tragedias y la personalidad de sus coros, já tratou ex professo
do assunto, por isso, Errandonea entra, sem o aprofundar mais, a passar em revista
os manuscritos e as edições das obras de Sólocles, as quais historia sucintamente,
acompanhando-as de informações seguras, que muito podem contribuir para darem
ao leitor uma ideia clara sobre esses trabalhos.
Na Introduction ao Édipo Rey o A., depois de umas breves referências aos poemas que trataram da lenda do Édipo e de expor o entrecho da tragédia de Sofocles,
acentua a sua estrutura moderna e o seu carácter novelístico e detectivesco, que
nenhuma tragédia grega acusa tão pronunciadamente como esta. Com efeito, tudo
aí se cifra em buscar e descobrir o culpado da morte de Laio e da calamidade da
peste, o que é realizado tão artisticamente pelo poeta, que até a simples leitura dá um
interesse extraordinário à tragédia e a deixa facilmente compreender, mesmo sem
a intervenção do Coro.
Todavia, o autêntico valor trágico do Édipo Rey concentra-se todo na atitude
e nas intervenções dos nobres anciãos de Tebas que constituem o Coro: é ele que
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impregna a acção de elevados acentos líricos e transforma o diálogo numa gigantesca
luta de sentimentos de solene tragicidade. Desempenhando a função de um personagem bem definido, jamais desmente o afecto ao seu soberano; pelo contrário, este
vai-se tornando cada vez mais intenso, não só na prosperidade, mas também na
tremenda crise, na horrível desventura que desaba sobre Édipo. Isto é provado pelas
suas várias actuações, no decorrer da tragédia, inclusive no fim, em que ele acolhe
com sentimentos de compaixão as lamentações do rei, que se apresenta agora na cena
completamente desfigurado, maldizendo-se a si próprio e aos que, em criança, o livraram da morte e pedindo que o expulsem de Tebas ou lhe tirem a vida; ainda nesta
altura, o Coro mostra afecto ao rei e que está unido com ele na desgraça, como esteve
antes, nos dias felizes.
Quanto ao sentido moral e filosófico da tragédia, o A. rejeita a hipótese de um
Édipo pecador defendida por Hegel e exime-o de toda a culpa, baseado em U. von
Wilamowitz que diz: «Quem no Édipo Rey de Sófocles quiser encontrar o castigo
de uma culpa falseia o poema e peca contra a religião do poeta. Ao contrário,
Sófocles quer mostrar-nos como o homem sem a menor falta subjectiva pode incorrer
na mais horrenda, objectivamente, e por isso tem de arrostar com as consequências
interiores e exteriores» (1). Mas quem sobre este ponto deve dizer a última palavra
é o Coro; só ele nos pode orientar acerca do que Tebas e Sófocles sentem sobre o
que na cena vai sucedendo. Pois bem, o Coro em todos os seus cantos, bem como
no diálogo, mostra-se sempre favorável a Édipo; desculpa-o quanto pode de suas faltas
e protesta-lhe amor sincero e leal; não encontra motivo de censura nas faltas cometidas
durante o drama, nem tão pouco nas que se vão descobrindo como perpetradas antes
do início da tragédia. A sorte de Édipo inspira-lhe apenas compaixão e pavor perante
as contingências da vida, as quais dão aso a esta sentença final : «não julgueis feliz
nenhum mortal, que vive à espera do seu dia supremo, antes de ter chegado, imune
de trabalhos, ao termo de sua carreira.»
Severas em demasia, têm sido as críticas ao Édipo en Colono; versos espúrios,
retoques de autores estranhos, incoerências fazem desta tragédia uma peça indigna
de Sófocles, na opinião, particularmente, de U. von Wilamowitz e Adolf von Mueller.
«Na parte final, escreve o primeiro, apenas há duas palavras que aludam à parte central, a qual, por sua vez, nada tem que ver com a tragédia do acolhimento e a morte
de Édipo. A parte final não está presa a esta nem com alfinetes.» Referindo-se
depois a Ismena, que entrara para preparar o enredo entre Édipo e seus filhos, diz:
«Necessário era o enredo; mas para isso não se precisava de uma nova personagem

(1) Griech. Tragedie, I, 1942, 14.15.

e também se podiam dispensar as lamentações da mesma, no fim». Quanto à parte
central, afirma ele: «esquece-se que Édipo já ouviu a voz do céu que lhe anuncia a
morte... Leia-se todo o drama, uma só vez, com atenção e saltará aos olhos que a
tragédia do acolhimento e da desaparição de Édipo peca por falta de unidade... Perdoemos ao velho de noventa anos que não tenha ajustado bem ambas as partes,
as quais, afinal de contas, só exteriormente se podiam ajustar», etc. (1).
Mueller, por sua parte, não é menos severo, quando afirma: «A ânsia do protagonista pela morte enche todo este drama... Estou persuadido de que tal como está
agora não podia esta tragédia ter saído das mãos de Sófocles...» E depois de muitas observações, de apresentar dificuldades, dúvidas e contradições, conclui: «Restaurar a forma primitiva com visos de probabilidade não é possível. O neto fez
mudanças radicais; mas que encontrou ele já feito ? Um drama segundo todas as
regras? Só um esboço com algumas partes já feitas, em conformidade com a orientação geral, como os magníficos cantos primeiro e terceiro? Ou porventura dois
esboços, um com a acção mais singela e outro com a acção mais complicada ?» Mueller não responde a estas perguntas; fá-las apenas para indicar o rumo que se deve
seguir na solução definitiva de tantos enigmas (2).
Em resposta aos detractores, o A. começa por determinar o verdadeiro sentido
do drama, que não consiste, como querem alguns, na reposição de Édipo no poder,
nem na sua retirada triunfal e misteriosa desaparição, como pretendem outros. Todo
o conflito dramático se cifra no esforço dos anciãos do Coro para que Édipo se deixe
morrer em Colono e seja assim uma bênção para Atenas. Em seguida, o A. analisa
a tragédia, mostrando como é esta a ideia que verdadeiramente a informa e lhe dá
unidade e uma perfeição encantadora, ao mesmo tempo que a incerteza do êxito mantém o interesse e uma espectativa sempre crescente, até à magnífica apoteose final,
digna de uma ópera moderna. E conclui: «que esta é a verdadeira interpretação
do drama mostram-no os muitos passos que assim ficam esclarecidos, até aqueles
que eram rejeitados e violentamente adulterados pelos editores e comentadores»,
verificando-se assim que em nenhuma outra tragédia se faz sentir tão claramente
aquela verdade de Heraclito de que as harmonias ocultas são mais dignas de estima
do que as visíveis.

(1) Beitrag von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, in Die dramatische
Technik des Sophokles von Tycho von Wilamowitz-Moellendorff, Berlin, 1917,
330-337.
(2) Adolf Mueller, Aesthetisches Kommentar zu den Tragoedien des Sophokles,
Paderborn, 1913, 134-141.
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Às ideias claras e justas expostas pelo A. sobre o Édipo Rey e o Édipo en Colono,
nada temos a acrescentar.

E relativamente à tradução confirmamos o que dissemos

ao princípio: — ela é magistral e dá-nos o sentido exacto do texto grego, a que acrescem, além disso, valiosas notas explicativas, referentes aos passos de mais difícil compreensão.

Por sua vez, o texto grego foi restabelecido segundo os melhores manus-

critos, de sorte que a edição pode considerar-se um modelo de edição crítica que muito
honra os editores e muito pode contribuir para o progresso dos estudos clássicos.
DïAS
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