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fundamentalmente como uma figura secundária, em que as atenções se

Routledge, 1989 e Agrippina. Sister of Caligula, Wife of Claudius, Mother

centram sobretudo nos filhos, em particular os Dioscuros e Helena. Há

of Nero, London, 1996), pelo que este trabalho insere-se praticamente

ainda algumas referências a uma hermenêutica do mito, feita através do

n u m plano de investigação que abrange figuras-chaves do século I

nome da personagem (em que «Leda» é lido como «mulher», em lício, p.

romano.

90), que a considera uma figura religiosa primordial, cujo simbolismo se

Lembrando o já mítico desempenho de Sian Phillips no papel da

reforça com a introdução do ovo, também ele um elemento das origens, e

imperatriz, na adaptação televisiva do /, Claudius de Graves, que de al«um

com a ligação a Zeus, entendida como uma hierogamia. Uma das fragilidades

modo fundou para o mundo contemporâneo uma iconografia de Lívia,

do trabalho parece ser precisamente o fraco investimento feito neste tipo de

Barrett retoma o tema na posição privilegiada do historiador do século

exegese. Contudo, parece não ter sido também esse o seu objectivo. Carlos

XXI, que tem ao seu dispor mais fontes e documentos que o dos inícios

Alcaide prefere apontar a sua investigação para os dados tal como aparecem

do século XX, e volta a salientar a importância desta personalidade,

já cristalizados na cultura grega, prescindindo do aprofundamento do tema

figura paradigmática da História, quer pela sua intervenção política, quer

das suas origens. Embora com o mito de Leda e o cisne se anunciem os

por aspectos de natureza diferente, como a sua longevidade atípica para

temas da zoofilia e do totemismo na cultura clássica, a sua hermenêutica

a época: viveu de 58 a.C. a 29 d.C.

fica também por explorar. Aliás, cremos que estas perspectivas só poderão

O estudo divide-se em três partes. A primeira, «The Life of Livia»,

ser devidamente abordadas num estudo de conjunto que inclua igualmente

aborda essencialmente os aspectos biográficos: origem familiar,

os mitos de Europa e Pasífae.

casamentos, acessão ao poder e configuração como imperatriz. A segunda

Por fim, o Autor alude ainda, sem que no entanto desenvolva, à

parte, «Livian Themes», aborda pricipalmente o papel sócio-político de

pervivência do mito na Idade Média e no Renascimento, citando o exemplo

Lívia Drusila, exprimindo e articulando analítica e historiograficamente

do seu tratamento por Miguel Ângelo. O livro é ainda enriquecido com

o que as fontes sugerem. Aquela a quem Gaio Calígula terá chamado

uma breve bibliografia e índices de autores, personagens e toponímico.

«Ulisses de saias» (Suet., Cal. 23) e posteriormente chamada Júlia Augusta
é aqui estudada na perspectiva da eficaz acção de bastidores, mas também

Nuno Simões Rodrigues

na destemida actuação pública e declarada da femina politica, com especial
incidência na sua função enquanto esposa e mãe de imperadores. Neste
sentido, a análise de Barrett reencontra-se com a metodologia usada na
biografia que escreveu de Agripina Menor. Ainda dentro desta rubrica,

BARRETT, Anthony A., Livia. Fisrt Lady of Imperial Rome, New Haven/

merece especial atenção o estudo de Lívia enquanto patrona e protectora.

London, Yale University Press, 2002, 425 p.

A terceira parte do livro é composta por 19 apêndices, que incluem a
listagem e discussão das fontes literárias, epigráficas, iconográficas,
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Quase um século depois de H. Willrich ter escrito uma das mais

numismáticas e papirológicas disponíveis para o estudo do tema. Talvez

importantes biografias completamente dedicadas a Lívia, a primeira

seja esta a melhor parte do livro, que contrasta com outras, por vezes

imperatriz de Roma {Livia, Leipzig und Berlin, 1911), é dado à estampa

demasiado acrílicas e bastante próximas da paráfrase dos textos antigos.

este estudo de A.A. Barrett, professor de Clássicas da Universidade British

Os apêndices completam-se com pequenas digressões e análises, com

Columbia. O Autor é já conhecido por outros estudos biográficos no

que se pretende esclarecer problemas historiográficos pontuais e onde o

domínio da História Clássica {Caligula. The Corruption of Power, London,

historiador exerce mais claramente o seu papel crítico, a que se excusa

363

JteENSôES

RECENSÕES-

p o r vezes ao longo d o corpo da obra. São exemplos os n ú m e r o s 4 , «Liviás

apresentadas por um distinto elenco de conferencistas com o objectivo

N a m e » ; 10, «The Conspiracy of Cornelius Cinna»; 1 1 , « T h e C e l e b r a t i o n

de reflectir sobre a perenidade da cultura clássica, aquela que permanece

of Livia's Marriage»; 13, «The Title Augusta in the J u l i o - C l a u d i a n Period»;

além dos ventos da opinião e da moda, como recorda o prefácio, assinado

14, «Antónia as Augusta»; e 19, «Agrippina and Livia in A D 28-29».

pelo Doutor António Maria Martins Melo, coordenador do volume.

Livia c o l m a t a assim u m a lacuna, ainda q u e dispuséssemos d e alguns

O livro conta com a participação de Maria Helena da Rocha

estudos sobre esta figura, que, no e n t a n t o , ou se debruçavam

Pereira, Victor Jabouille, Manuel Losa, Nair de Nazaré Castro Soares,

essencialmente sobre aspectos iconográficos (e.g., E. Bartman, Portraits

José Ribeiro Ferreira e Amadeu Torres. Os textos dos dois primeiros

of Livia: Imaging the Imperial Woman in Augustan Rome, Cambridge,

autores ("Enigmas em volta do mito" e "Histórias que a memória conta.

1999; S. Wood, Imperial Women. A Study in Public Images, 40 BC-AD

Os Antigos, os Modernos e a Mitologia Clássica") reflectem, de modos

68, Leiden, 1999) ou se integravam em projectos mais abrangentes {e.g.

diferentes, sobre a noção de m i t o , com uma visão informada,

M.J. Randour, Figures de femmes romaines dans les Annales de Tacite,

documentada e crítica, sustentada sobre diversos exemplos da mitologia

Louvain, 1954). É por isso de louvar a iniciativa de Barrett, pela

grega e oriental — babilónica, fenícia, sumério-acádia. O primeiro,

importância historiográfica que a figura em causa representa, para o

"Enigmas em volta do mito", de Maria Helena da Rocha Pereira,

domínio da História Política, Social, das Mentalidades ou até, da

estabelece, com um clarividente poder de síntese, uma breve história da

«recente» História das Mulheres, e por um estudo cuja falta se fazia já

complexa evolução deste género de estudos, ou seja, das diversas teorias

sentir. A obra é enriquecida com uma bibliografia quase exaustiva sobre

em volta do mito, dos diversos modos de considerar o mesmo fenómeno,

o tema, 29 ilustrações com iconografia essencial da imperatriz, 4 mapas,

desde Homero, Píndaro, Platão e os Sofistas, até ao contributo das diversas

2 árvores genealógicas dos ramos da família de Lívia, 1 cronologia e

áreas do saber (da História comparada das religiões, da etnologia, da

índice remissivo.

sociologia, da filosofia do conhecimento, da arqueologia, da linguística,
da psicologia, entre outras) para o aclarar da noção de mito e da respectiva
Nuno Simões Rodrigues

operacionalidade.
O segundo texto, de Victor Jabouille ("Histórias que a memória
conta. Os Antigos, os Modernos e a Mitologia Clássica") expõe, com
extraordinária clareza, uma breve história dos diversos modos de ler os

ACTAS D O / SYMPOSIVM

CLASSICVM

mitos e de os utilizar, desde os filósofos e os próprios poetas da Antiguidade

BRACARENSE.
PORTUGUESA,

até aos nossos dias, passando pelo Cristianismo nascente, pela Idade Média,

UNIVERSIDADE CATóLICA PORTUGUESA, FACULDADE DE FILOSOFIA DE BRAGA, 2000

o século XVI e o H u m a n i s m o , bem como as épocas moderna e

A MITOLOGIA

CLáSSICA

E A SUA RECEPçãO

NA LITERATURA

contemporânea. Evidenciam-se autores como Luís de Camões e Fernando
Depois das Actas do I Congresso Internacional —

Humanismo

novilatino e pedagogia: gramática, criações maiores e teatro, uma edição do

Eça de Queirós, Almeida Garrett, Bernardo Santareno, António José da

Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Filosofia de Braga, de 1999,

Silva, Augusto Abelaira, entre outros. Para terminar, o autor mostra ainda

o mesmo Centro publicou, em 2000, o volume correspondente às Actas

diversas formas que actualmente concretizam o interesse pela mitologia

do / Symposium Classicum Bracarense.

clássica no nosso quotidiano, desde as mais simples designações na

Como o próprio título indica, este livro reúne as comunicações
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Pesoa, mas também Boccacio e Pico delia Mirandola, André de Resende,

conversação quotidiana até à literatura e às artes plásticas.
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