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aPresentação

Dentre as poucas tragédias latinas preservadas, todas pertencentes a um corpus 
de obras dramáticas atribuído a Lúcio Aneu Sêneca, o Tiestes destaca-se por ser a 
única	peça	completa	que	nos	chegou	da	Antiguidade	sobre	o	mítico	conflito	entre	os	
irmãos Pelópidas. A obra foi escrita provavelmente no início dos anos 60 d.C., quando 
o Império Romano era governado por Nero, e poucos anos antes da condenação à 
morte sofrida pelo autor, quase septuagenário, em abril de 65, em razão de ter sido 
apontado entre os participantes de uma conjuração contra o imperador.

O tema desta tragédia foi tratado por vários tragediógrafos gregos nos 
séculos V e IV a.C., entre eles Sófocles e Eurípides, de cujas obras restaram, quando 
muito, escassos fragmentos. Em Roma, antes da versão de Sêneca, sabe-se de sete 
outras obras trágicas sobre esse mito intituladas ora como Tiestes, ora como Atreu, 
dentre as quais devem ser mencionadas a primeira versão latina, escrita por Quinto 
Ênio, encenada em 169 a.C.; cerca de trinta anos depois, a peça do tragediógrafo 
Lúcio Ácio, intitulada Atreu; e no início da época imperial, o Tiestes de Lúcio Vário, 
produzido	em	29	a.C.	Tanto	essas	como	as	outras	versões	são	conhecidas	por	uma	
coletânea de fragmentos, muitos dos quais são aqui traduzidos e comentados no 
capítulo “O mito dos Pelópidas na dramaturgia latina”.

A enorme diferença entre o contexto sociocultural e político em que esteve 
inserida a tragédia ateniense e aquele existente na Roma imperial em meados 
do século I d.C. pode dar a medida do distanciamento da tragédia senequiana em 
relação aos dramas escritos por Ésquilo, Sófocles ou mesmo Eurípides. Os elementos 
em comum com o drama grego não vão além de um mesmo repertório de enredos 
mitológicos com uma estrutura formal similar, constituída de cenas dialogadas em 
versos	iâmbicos,	entremeadas	por	seções	líricas	atribuídas	a	um	grupo	coral.	No	mais,	
as	peças	de	Sêneca	não	poderiam	deixar	de	refletir	as	transformações	por	que	passou	o	
gênero trágico ao longo de quase quinhentos anos, desde o auge da tragédia ateniense, 
em	decorrência	das	adaptações	a	diferentes	públicos	de	épocas	e	localidades	diversas:	
primeiramente no âmbito do mundo helênico e, a partir do século III a.C., em Roma.

Levando-se em conta apenas o contexto romano, o espetáculo dramático 
predominantemente musical criado pelos primeiros tragediógrafos, e que, durante o 
século II a.C., atraiu o interesse do grande público, parece ter entrado em declínio no 
século	seguinte,	com	o	desaparecimento	de	autores	trágicos	profissionais	do	teatro.	No	
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entanto,	o	cultivo	da	poesia	trágica	manteve-se,	desde	a	época	final	da	república	e	início	
da época imperial, em um círculo intelectualizado da sociedade romana, como um canal 
de	expressão	oratória	e	de	uma	linguagem	poética	refinada,	com	forte	influxo	da	estética	
alexandrina. É nesse contexto que se insere o drama literário de Sêneca, conforme a 
exposição apresentada no capítulo “Tragédia senequiana: tradição e inovação”.

Foi singular a fortuna do corpus dramático composto de oito peças tidas hoje 
como obras legítimas de Sêneca, e mais duas peças de autores desconhecidos um 
pouco posteriores. A preservação desses textos talvez tenha se dado sobretudo em 
razão	do	prestígio	da	obra	filosófica	de	Sêneca,	o	qual	perdurou	após	a	consolidação	
do cristianismo no Império Romano. Não há documentação que permita rastrear sua 
transmissão ao longo do primeiro milênio da era cristã. Como relatado no capítulo 
“Sinopse sobre a transmissão do corpus trágico senequiano”, o manuscrito mais 
antigo	de	que	se	dispõe	hoje	foi	produzido	no	fim	do	século	XI.	A	partir	dessa	época,	
houve de fato uma redescoberta do gênero dramático por intelectuais vinculados às 
recém-fundadas universidades europeias, o que estimulou a produção de manuscritos 
durante	os	séculos	seguintes,	até	o	surgimento	da	reprodução	impressa	no	século	XV.

A	partir	de	então,	realizaram-se	numerosas	edições	dessa	obra	nos	principais	
centros	culturais	da	Europa	e	também	apareceram	as	primeiras	traduções	para	idiomas	
modernos. Em língua portuguesa, a iniciativa pioneira de tradução parece ter sido a do 
frade oratoriano Francisco José Freire, conhecido pelo pseudônimo de Cândido Lusitano, 
que,	no	século	XVIII,	 traduziu	em	verso	as	peças	Édipo e Medeia. No século seguinte, 
destacam-se	 duas	 traduções	 também	 em	 verso:	 a	 da	 tragédia	 Hipólito (atualmente 
denominada Fedra), feita pelo português Sebastião Trigoso, e uma versão apenas da 
cena	final	do	Tiestes,	pelo	filólogo	português	José	Feliciano	de	Castilho.	Alguns	aspectos	
técnicos	relativos	a	essas	versões	são	discutidos	no	capítulo	“Poesia	trágica	de	Sêneca	
traduzida em verso”, que é seguido da cena do Tiestes vertida por José Feliciano.

O Tiestes de Sêneca apresenta uma estrutura regular, conforme o padrão 
formal que parece ter sido adotado na época imperial e que deve remontar ao drama 
grego do período helenístico, com cinco atos contendo cenas dialogadas, intercalados 
por quatro cantos corais. O estilo poético de Sêneca, embora marcado por traços 
bastante	 pessoais,	 mostra	 estreita	 afinidade	 com	 a	 poesia	 da	 época	 de	 Augusto,	
principalmente com a escrita de Virgílio, Horácio e Ovídio. São esses os modelos 
mais	 evidentes	 da	 poesia	 senequiana,	 dos	 quais	 assimilou	 notável	 refinamento	
estético e literário, e com os quais, além disso, mantém intenso jogo intertextual. 
Os comentários reunidos nas Notas que acompanham a tradução procuram dar a 
perceber os efeitos expressivos desses vínculos com a poesia latina, além de apontar 
outros variados aspectos da complexa escrita poética de Sêneca.

Por último — mas talvez a principal contribuição deste trabalho — , a tradução 
apresentada	 aqui,	 em	versos	metrificados,	 pretende	 ser	 coerente	 com	a	 brevidade	
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característica de Sêneca. Baseia-se nesse fato o critério aqui adotado de manter 
paridade com o número de versos do texto latino. A polimetria é outro aspecto 
característico e de grande relevo no texto dramático senequiano, a qual, associada 
à sonoridade exuberante dos versos, produz um efeito estético particular, que se 
procurou representar por meio de recursos análogos facultados pela tradução em 
verso.	De	modo	geral,	 sem	abrir	mão	de	um	estilo	fluente,	preservou-se,	no	plano	
sintático, a trama das frases do texto latino e, no plano semântico, buscou-se reproduzir 
a variedade lexical típica do estilo senequiano, como bem destacou Tarrant: “A dicção 
trágica de Sêneca abrange tanto a bombástica grandiosidade reminiscente de Ácio, 
como o mais simples estilo da linguagem cotidiana, e de modo similar seu fraseado 
varia da plenitude quase periódica ao recorte até mesmo fragmentário”.1

Em suma, os estudos que acompanham esta tradução do Tiestes visam colocar 
em perspectiva o tratamento do mesmo tema na tradição dramática latina, oferecer 
um breve panorama sobre a transmissão textual e a recepção da poesia trágica de 
Sêneca, e ainda expor aspectos particulares da técnica dramática empregada por 
esse autor, de modo a vê-los não como fatos isolados, mas como desdobramentos de 
práticas de composição estabelecidas precedentemente.

Sobretudo	desde	o	fim	do	século	XVIII,	o	fascínio	pelo	caráter	sagrado	e	pela	
grandiosidade da dramaturgia helênica, bem como por sua condição de precursora do 
gênero, levou, com justiça, a um crescente prestígio e a uma larga difusão do drama 
grego	remanescente,	com	numerosas	traduções	e	adaptações	teatrais,	numa	trajetória	
inversa à do drama latino representado tão somente pela obra de Sêneca, que sofreu 
desde	 então	 um	 indevido	 ofuscamento.	 Contudo,	 diante	 da	 eclosão	 de	 tensões,	
conflitos	e	transformações	que	têm	convulsionado	o	mundo	ocidental	desde	a	última	
grande guerra, essa nova realidade parece ter estimulado a renovação do interesse 
pela tragédia senequiana, dada a ressonância que há entre ela e o mundo atual. Isso 
tem	se	refletido	não	só	no	incremento	de	estudos	acadêmicos	sobre	esses	textos,	mas	
também na própria dramaturgia moderna, com a criação de obras explicitamente 
vinculadas ao teatro de Sêneca.2 O presente trabalho insere-se nesse movimento de 
revalorização da poesia dramática senequiana, e tem o intuito não só de estimular a 
produção	de	novos	estudos	e	traduções	desses	textos,	mas	principalmente	de	ampliar	
sua divulgação para o público lusófono em geral interessado no drama antigo.

São Paulo
novembro de 2017

1	 Tarrant,	1985,	p.	25-26:	Seneca’s	tragic	diction	encompasses	both	high-flown	grandiosity	reminiscent	
of Accius and also the plainest of everyday speech, and his phrasing similarly ranges from near-
periodic fullness to the clipped and even fragmentary.

2 Sobre esse tema, ver Freitas (2015).
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Lucii Annaei Senecae

ThyesTes

Personae

Tantali umbra
Furia

Atreus
Satelles

Thyestes
Tantalus, filius eius

Plisthenes et tertius filius Thyestis (taciti)
Nuntius

Chorus argiuorum
Famuli Atrei
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Lúcio Aneu Sêneca

TiesTes

Personagens

Espectro de Tântalo
Fúria
Atreu

Conselheiro
Tiestes

Tântalo,	filho	de	Tiestes
Plístenes	e	um	terceiro	filho	de	Tiestes	(personagens	mudas)	

Mensageiro
Coro de cidadãos argivos

Servos de Atreu

A ação se passa na cidade de Argos, no palácio dos Pelópidas.
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TanTali vmbra

Quis inferorum sede ab infausta extrahit

auido fugaces ore captantem cibos,

quis male deorum Tantalo uisas domos

ostendit iterum? Peius inuentum est siti

arente in undis aliquid et peius fame    5

hiante semper? Sisyphi numquid lapis

gestandus umeris lubricus nostris uenit,

aut membra celeri differens cursu rota,

aut poena Tityi, qui specu uasto patens

uisceribus atras pascit effossis aues    10

et nocte reparans quidquid amisit die

plenum recenti pabulum monstro iacet?

In quod malum transcribor? O quisquis noua

supplicia functis durus umbrarum arbiter

disponis, addi si quid ad poenas potest    15

quod ipse custos carceris diri horreat,

quod maestus Acheron paueat, ad cuius metum

nos quoque tremamus, quaere; iam nostra subit

e stirpe turba quae suum uincat genus

ac me innocentem faciat et inausa audeat.   20

Regione quidquid impia cessat loci

complebo; numquam stante Pelopea domo

Minos uacabit.
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ato i

esPeCtro De tântalo

Quem da infausta mansão dos ínferos me arrasta,

eu que, com lábios ávidos, persigo frutos

que fogem? Quem a Tântalo ostenta outra vez

a morada dos deuses? Algo pior me impingem

que a sede ardente à beira d’água, e pior que a fome   5

de boca sempre aberta? De Sísifo a pedra

lisa me vem para levá-la nos meus ombros,

ou a roda de giro veloz, quebra-membros,

ou a pena de Tício, cuja enorme chaga

nutre de vísceras roídas negras aves,    10

e à noite reavendo o que perdeu de dia

farto repasto serve aos monstros que retornam?

Transferem-me a que males? Ó quem quer que aos mortos

novos suplícios, duro árbitro das sombras,

disponha, se é possivel somar a tais penas    15

algo que aterre o guardião do diro cárcere

e ao tristonho Aqueronte espante e, por temê-lo,

tremamos até nós, procura-o! Já de nossa

estirpe surge um ramo p’ra exceder a raça

e fazer-me inocente ousando o nunca ousado.   20

Local vago que houver na ímpia região

ocuparei. Reinando os Pelópidas, nunca

Minos terá repouso.
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Fvria

 Perge, detestabilis

umbra, et penates impios furiis age.

Certetur omni scelere et alterna uice    25

stringatur ensis. Nec sit irarum modus

pudorue, mentes caecus instiget furor,

rabies parentum duret et longum nefas

eat in nepotes. Nec uacet cuiquam uetus

odisse crimen; semper oriatur nouum,    30

nec unum in uno, dumque punitur scelus,

crescat. Superbis fratribus regna excidant

repetantque profugos; dubia uiolentae domus

fortuna reges inter incertos labet;

miser ex potente fiat, ex misero potens    35

fluctuque regnum casus assiduo ferat.

Ob scelera pulsi, cum dabit patriam deus,

in scelera redeant, sintque tam inuisi omnibus

quam sibi. Nihil sit ira quod uetitum putet.

Fratrem expauescat frater et natum parens   40

natusque patrem; liberi pereant male,

peius tamen nascantur; immineat uiro

infesta coniunx; bella trans pontum uehant,

effusus omnis irriget terras cruor,

supraque magnos gentium exultet duces    45

Libido uictrix; impia stuprum in domo

leuissimum sit facinus; et fas et fides

iusque omne pereat. Non sit a uestris malis

immune caelum; cur micant stellae polo

flammaeque seruant debitum mundo decus?   50

Nox alta fiat, excidat caelo dies.

Misce penates, odia caedes funera

accerse et imple Tantalo totam domum.
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fúria

 Avante, detestável

espectro, e atiça a fúria em teus ímpios penates.

Dispute-se no crime e, no alternar das chances,   25

saque-se a espada. Nem limite tenham as iras

nem pejo. Instigue as mentes um cego furor,

dure o ódio paterno e longo desatino

perpasse	as	gerações.	Ninguém	um	crime	antigo

possa execrar: seja engendrado sempre um novo;   30

não um por outro, e sim, a punição de um crime

o supere. Soberbos irmãos percam o reino

e fujam e o retomem. Entre incertos monarcas

balance a dúbia sorte de violenta corte:

de rei passe a mendigo e de mendigo, a rei    35

e,	num	contínuo	fluxo,	o	acaso	afunde	o	reino.	

Por crime expulsos, se os trouxer à pátria um deus,

que recaiam no crime, a todos tão odiosos

quanto a si. Nada tenha a ira por proibido.

O	irmão	aterrorize	o	irmão	e	o	pai	ao	filho	 	 	 	 40

e	o	filho	ao	pai;	morte	ruim	os	filhos	tenham,

porém, pior nascença. Ameace seu marido

a esposa odienta. Guerras avancem além-mar,

o sangue escoado banhe todos os lugares,

por	sobre	magnos	chefes	de	nações	exulte	 	 	 	 45

Libido vitoriosa. Em ímpia corte, a fraude

seja	das	faltas	a	mais	leve,	e	tenham	fim

lei, leadade e direito. Nem o céu esteja

imune a vossos males. Por que brilham os astros

e os luzeiros mantêm no mundo o justo adorno?   50

Seja alta noite e afaste-se do céu o dia.

Teus penates incita e ódios, sangue, carnagens

conclama e farta de Tântalo inteiro o paço.
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Ornetur altum columen et lauro fores

laetae uirescant, dignus aduentu tuo    55

splendescat ignis; Thracium fiat nefas

maiore numero. Dextra cur patrui uacat?

[Nondum Thyestes liberos deflet suos;]

ecquando tollet? Ignibus iam subditis

spument aena, membra per partes eant    60

discerpta, patrios polluat sanguis focos,

epulae instruantur; non noui sceleris tibi

conuiua uenies. Liberum dedimus diem

tuamque ad istas soluimus mensas famem.

Ieiunia exple, mixtus in Bacchum cruor    65

spectante te potetur; inueni dapes

quas ipse fugeres. Siste, quo praeceps ruis?

TanTali vmbra

Ad stagna et amnes et recedentes aquas

labrisque ab ipsis arboris plenae fugas.

Abire in atrum carceris liceat mei    70

cubile, liceat, si parum uideor miser,

mutare ripas; alueo medius tuo,

Phlegethon, relinquar igneo cinctus freto.

Quicumque poenas lege fatorum datas

pati iuberis, quisquis exeso iaces     75

pauidus sub antro iamque uenturi times

montis ruinam, quisquis auidorum feros

rictus leonum et dira Furiarum agmina

implicitus horres, quisquis immissas faces

semiustus abigis, Tantali uocem excipe    80

properantis ad uos; credite experto mihi,

amate poenas. Quando continget mihi

effugere superos?
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Orne-se a alta cumeeira e alegre louro

verdeje nos portais. Rebrilhem chamas dignas   55

de tua chegada. O crime trácio se renove

em maior número. O que a mão do tio aguarda?

—	ainda	não,	não	chora	Tiestes	seus	filhos.

E quando irá erguê-la? Sobre vivas chamas

os bronzes espumejem, em postas venham os membros  60

talhados e seu sangue polua o larário.

Prepare-se o festim. Serás conviva não

de um crime que te é novo. Tens um dia livre,

soltamos tua fome diante dessa mesa.

Sacia os teus jejuns! Sangue mesclado a Baco   65

sob teu olhar será bebido. Urdi uma ceia

de que tu fugirias. Para, aonde te abalas?

esPeCtro De tântalo

Volto aos lagos e rios e águas arredias

e a uma árvore farta que foge a meus lábios.

Possa eu ir para o fosso escuro de meu cárcere;   70

que eu possa, se pareço pouco miserável,

mudar de margens: que me deixem no teu leito,

Flegetonte,	cercado	por	teus	fluxos	ígneos.

Quem quer que sofra as penas dadas pela lei

dos fados, quem num antro carcomido jaz    75

apavorado e teme que despenhe a massa

de um rochedo pendente, quem, agrilhoado,

as	feras	fauces	de	leões	e	a	tropa	horrenda

das	Fúrias	terrificam,	quem	repele	o	ataque

dos fachos, chamuscado, escuta a voz de Tântalo   80

que me apresso até vós: crede em minha experiência,

amai vosso penar. Quando é que poderei

fugir dos súperos?
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Fvria

 Ante perturba domum

inferque tecum proelia et ferri malum

regibus amorem, concute insano ferum    85

pectus tumultu.

TanTali vmbra

 Me pati poenas decet,

non esse poenam. Mittor ut dirus uapor

tellure rupta uel grauem populis luem

sparsura pestis? Ducam in horrendum nefas

auus nepotes? Magne diuorum parens    90

nosterque, quamuis pudeat, ingenti licet

taxata poena lingua crucietur loquax,

nec hoc tacebo; moneo, ne sacra manus

uiolate caede neue furiali malo

aspergite aras. Stabo et arcebo scelus —    95

Quid ora terres uerbere et tortos ferox

minaris angues? Quid famem infixam intimis

agitas medullis? Flagrat incensum siti

cor et perustis flamma uisceribus micat.

Sequor.        100

Fvria

Hunc, hunc furorem diuide in totam domum;

sic, sic ferantur et suum infensi inuicem

sitiant cruorem. Sentit introitus tuos

domus et nefando tota contactu horruit.

Actum est abunde. Gradere ad infernos specus   105

amnemque notum; iam tuum maestae pedem
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fúria

 Conturba antes a corte

e traz contigo as lutas e o amor ao ferro,

maligno aos reis. Excita com tumulto insano   85

um peito fero.

esPeCtro De tântalo

 A mim cabe sofrer castigos,

e não ser um castigo. Qual vapor daninho,

enviam-me por vão da terra ou, pelos povos,

peste a espalhar grave infecção? A um ato infando

induzirei meus netos? Magno pai dos deuses,   90

e nosso, em que lhe peje, inda que dura pena

sofra e seja esta língua loquaz supliciada,

não calarei! Advirto: não mancheis as mãos

com sacrílega morte ou, com furial mazela,

não nodoeis os altares. Reagirei alerta.    95

Por que feroz aterras meu rosto e o fustigas

com minazes serpentes? Por que a fome aguças

cravada fundo na medula? Arde de sede

meu peito em chamas que consomem até as entranhas.

Sigo-te!        100

fúria

Isso, reparte esse furor por toda a casa.

Assim, que sejam assim tomados; mútua ira

sede lhes dê do sangue seu. Sentiu-te entrar

o palácio e tremeu ao contato nefando.

Foi já o bastante! Marcha às grutas infernais   105

e	ao	noto	rio.	Aflita	já	sob	os	teus	pés
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terrae grauantur. Cernis ut fontis liquor

introrsus actus linquat, ut ripae uacent

uentusque raras igneus nubes ferat?

Pallescit omnis arbor ac nudus stetit    110

fugiente pomo ramus, et qui fluctibus

illinc propinquis Isthmos atque illinc fremit,

uicina gracili diuidens terra uada,

longe remotos latus exaudit sonos.

Iam Lerna retro cessit et Phoronides    115

latuere uenae nec suas profert sacer

Alpheos undas et Cithaeronis iuga

stant parte nulla cana deposita niue

timentque ueterem nobiles Argi sitim.

En ipse Titan dubitat an iubeat sequi    120

cogatque habenis ire periturum diem.

Chorvs

Argos de superis si quis Achaicum

Pisaeasque domos curribus inclitas,

Isthmi si quis amat regna Corinthii

et portus geminos et mare dissidens,    125

si quis Taygeti conspicuas niues,

quas cum Sarmaticus tempore frigido

in summis Boreas composuit iugis,

aestas ueliferis soluit Etesiis, 

quem tangit gelido flumine lucidus    130

Alpheos, stadio notus Olympico,

aduertat placidum numen et arceat,

alternae scelerum ne redeant uices

nec succedat auo deterior nepos 

et maior placeat culpa minoribus.    135

Tandem lassa feros exuat impetus
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vexa-se a terra. Vês como a água da fonte 

se introverte e falece, como secam as margens

e o vento ardente como arrasta nuvens raras?

Perdem a cor as árvores e, sem os frutos    110

que fogem, resta nu o ramo. E até o Istmo,

estreita terra que separa costas próximas —

fervem-lhe as águas de ambos os lados —, mais largo,

ao longe agora ele ouve um remoto fragor.

Já	refluiu	o	Lerna	e	já	do	Foroneu	 	 	 	 	 115

os veios se esconderam, nem o sacro Alfeu

mostra suas águas, nem do Citerão as serras

estão em parte alguma encobertas de neve

e Argos famosa teme a sede primitiva.

Eis Titã, sem saber se, ao dia que falece,    120

manda que siga e se o compele com as rédeas.

Coro

Se algum dentre os deuses ama Argos, na Acaia,

e a vila de Pisa, de célebres carros,

se algum ama o reino do istmo coríntio 

e os seus duplos portos e o mar dividido,    125

se há um que ama as neves vistosas do Táigeto,

que o Bóreas sarmático, de sopro frio,

fez acumular na cumeada dos montes

e o estio as desfez com o velífero Etésio,

algum que é aspergido com as águas geladas   130

do Alfeu, rio que as pistas olímpias afamam,

teu nume nos seja propício e não deixe

que voltem a ter vez alternadas matanças,

nem neto pior que o avô lhe suceda,

nem culpas antigas deleitem os mais novos.    135

Sem	forças	enfim,	largue	os	feros	impulsos



Lúcio Aneu Sêneca24

sicci progenies impia Tantali;

peccatum satis est. Fas ualuit nihil

aut commune nefas. Proditus occidit

deceptor domini Myrtilus, et fide    140

uectus qua tulerat nobile reddidit

mutato pelagus nomine; notior

nulla est Ioniis fabula nauibus.

Exceptus gladio paruulus impio 

dum currit patrium natus ad osculum,    145

immatura focis uictima concidit

diuisusque tua est, Tantale, dextera,

mensas ut strueres hospitibus deis.

Hos aeterna fames persequitur cibos, 

hos aeterna sitis, nec dapibus feris    150

decerni potuit poena decentior.

Stat lassus uacuo gutture Tantalus,

impendet capiti plurima noxio

Phineis auibus praeda fugacior; 

hinc illinc grauidis frondibus incubat    155

et curuata suis fetibus ac tremens

alludit patulis arbor hiatibus.

Haec, quamuis auidus nec patiens morae,

deceptus totiens tangere neglegit 

obliquatque oculos oraque comprimit    160

inclusisque famem dentibus alligat.

Sed tunc diuitias omne nemus suas

demittit propius pomaque desuper

insultant foliis mitia languidis 

accenduntque famem, quae iubet irritas    165

exercere manus; has ubi protulit

et falli libuit, totus in arduum

autumnus rapitur siluaque mobilis.

Instat deinde sitis non leuior fame; 
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a prole sem dó de Tântalo sedento.

Já chega de crimes. O bem não valeu,

nem mútuas maldades. Mírtilo traiu

seu amo e foi morto à traição, arrastado    140

por mesma perfídia que a sua; seu nome

ao mar deu renome. Não há outra história

que mais se conheça nos barcos do Jônio.

Colhido por gládio impiedoso, o menino,

que vinha correndo até o pai para os beijos,    145

qual hóstia imatura, tombou ante o altar.

Talhaste-o, ó Tântalo, com tua destra,

p’ra à mesa ofertá-lo aos divinos convivas.

Persegue essa ceia a dor de eterna fome

e de eterna sede, nem pôde uma pena    150

mais certa ser dada a tão fero banquete.

Sem forças eis Tântalo, a boca vazia,

tem sobre a culposa cabeça profuso 

manjar que lhe escapa mais presto que harpias.

Em torno a deitar os seus ramos frondosos,    155

curvada e oscilante com o peso dos frutos,

uma árvore brinca em seus lábios abertos.

Voraz e impaciente, porém, tão amiúde

frustrado, descuida de tentar tocá-los

e os olhos desvia e os lábios comprime,    160

nos dentes cerrados a fome enclausura.

Então todo o bosque lhe chega mais perto

as suas riquezas e os pomos em cima

balançam-se tenros sob lânguidas folhas

e acendem-lhe a fome, que ordena um inútil   165

trabalho das mãos. E depois que as estende,

que acede no logro, vão todos aos ares

os	dons	desse	outono	e	a	ramagem	flexível.

Já	a	sede	o	aflige	não	menos	que	a	fome.	 	 	
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qua cum percaluit sanguis et igneis    170

exarsit facibus, stat miser obuios

fluctus ore petens, quos profugus latex

auertit sterili deficiens uado

conantemque sequi deserit. Hic bibit 

altum de rapido gurgite puluerem.    175

aTrevs

Ignaue, iners, eneruis et, quod maximum

probrum tyranno rebus in summis reor,

inulte; post tot scelera, post fratris dolos

fasque omne ruptum questibus uanis agis 

iratus Atreus? Fremere iam totus tuis    180

debebat armis orbis et geminum mare

utrimque classes agere, iam flammis agros

lucere et urbes decuit ac strictum undique

micare ferrum. Tota sub nostro sonet

Argolica tellus equite; non siluae tegant    185

hostem nec altis montium structae iugis

arces; relictis bellicum totus canat

populus Mycenis; quisquis inuisum caput

tegit ac tuetur, clade funesta occidat. 

Haec ipsa pollens incliti Pelopis domus    190

ruat uel in me, dummodo in fratrem ruat.

Age, anime, fac quod nulla posteritas probet,

sed nulla taceat. Aliquod audendum est nefas

atrox, cruentum, tale quod frater meus

suum esse mallet. Scelera non ulcisceris,    195
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Depois que ela aquece o seu sangue e com fachos    170

em chamas o ferve, o coitado persegue

o	fluxo	das	águas,	que	foge	a	seus	lábios,

reverte	e	definha	num	vau	extenuado

e o deixa tentando segui-lo. Ele engole

a areia do fundo da ardente voragem.    175

ato ii

atreu

Incapaz, indolente, imbele! E o que é a afronta

máxima, creio, a um soberano onipotente:

não vingar-se! Ante tantos crimes e perfídias,

e profanadas leis, com queixas vãs reages,

iroso Atreu? As armas tuas já deviam    180

atroar pelo orbe inteiro e frotas agitar

os dois mares vizinhos, campos e cidades

tinham de arder em chamas, nua, faiscar

a espada em toda parte. Argos inteira troe

sob nossos cavaleiros. Nem matas abriguem    185

o inimigo, nem fortes erguidos no alto

dos montes. Fora de Micenas todo o povo

solte um brado guerreiro. De morte sangrenta

morra quem tão odioso ser guarde e proteja.

Que esta potente casa de Pélope ilustre    190

desabe em mim, tanto que esmague meu irmão.

Eia, minh’alma, faz o que reprovem os pósteros,

mas não possam calar. Ousa um ato nefando,

atroz, cruento, tal que meu irmão quisesse

que fosse um ato seu: de crimes não te vingas   195
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nisi uincis. Et quid esse tam saeuum potest

quod superet illum? Numquid abiectus iacet?

Numquid secundis patitur in rebus modum,

fessis quietem? Noui ego ingenium uiri

indocile; flecti non potest — frangi potest.   200

Proinde antequam se firmat aut uires parat,

petatur ultro, ne quiescentem petat.

Aut perdet aut peribit; in medio est scelus

positum occupanti.

saTelles

 Fama te populi nihil

aduersa terret?

aTrevs

 Maximum hoc regni bonum est,    205

quod facta domini cogitur populus sui

tam ferre quam laudare.

saTelles

 Quos cogit metus

laudare, eosdem reddit inimicos metus;

at qui fauoris gloriam ueri petit, 

animo magis quam uoce laudari uolet.    210

aTrevs

Laus uera et humili saepe contingit uiro,

non nisi potenti falsa. Quod nolunt uelint.
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sem excedê-los. E o que tão feroz existe

que supere tal homem? Rebaixa-se humilde?

Suporta comedir-se na boa ventura?

Na	aflição,	retirar-se?	Eu	conheço	seu	gênio

indócil: não se curva, mas pode quebrar-se.    200

Pois	antes	que	se	firme	ou	que	forças	apreste,

seja atacado; não me ataque desatento.

Ou mata ou morre: posto entre nós dois, o crime

é de quem se antecipe.

Conselheiro

 A má fama entre o povo

não te assusta?

atreu

 De um reino é este o bem maior:    205

os atos do senhor o povo ser forçado

tanto a sofrer quanto a louvar.

Conselheiro

 A quem o medo

força a louvar, o medo o torna um inimigo.

Quem busca a glória de um afeto verdadeiro

louvor sincero há de querer, mais que palavras.   210

atreu

Louvor sincero cabe mais ao homem humilde,

só o falso ao tirano. Queiram o que não querem.
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saTelles

Rex uelit honesta; nemo non eadem uolet.

aTrevs

Vbicumque tantum honesta dominanti licent, 

precario regnatur.

saTelles

 Vbi non est pudor     215

nec cura iuris sanctitas pietas fides,

instabile regnum est.

aTrevs

 Sanctitas pietas fides

priuata bona sunt; qua iuuat reges eant.

saTelles

Nefas nocere uel malo fratri puta. 

aTrevs

Fas est in illo quidquid in fratre est nefas.   220

Quid enim reliquit crimine intactum aut ubi

sceleri pepercit? Coniugem stupro abstulit

regnumque furto; specimen antiquum imperi

fraude est adeptus, fraude turbauit domum. 

Est Pelopis altis nobile in stabulis pecus,    225

arcanus aries, ductor opulenti gregis.

Huius per omne corpus effuso coma
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Conselheiro

Queira o rei vida honrosa e todos vão querê-la.

atreu

Onde só vida honrosa cabe ao soberano,

é precário o reinado.

Conselheiro

 Onde não há pudor,     215

respeito à lei, decoro, afeto, lealdade,

tudo é instável.

atreu

 Decoro, afeto, lealdade

são bens do homem comum; reis façam o que bem queiram.

Conselheiro

Vê: lesar um irmão, mesmo perverso, é grave.

atreu

Contra um irmão como ele um ato grave é lícito.   220

O que livre de crime ele deixou ou quando

de escândalo se absteve? Por traição, a esposa, 

por furto obteve o reino; a antiga insígnia régia

ganhou por fraude e conturbou este palácio.

Há nos currais de Pélope famosa rês,    225

líder de farto aprisco, anho misterioso,

do corpo todo o velo pende a derramar
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dependet auro, cuius e tergo noui

aurata reges sceptra Tantalici gerunt; 

possessor huius regnat, hunc tantae domus   230

fortuna sequitur. Tuta seposita sacer

in parte carpit prata, quae cludit lapis

fatale saxeo pascuum muro tegens.

Hunc facinus ingens ausus assumpta in scelus 

consorte nostri perfidus thalami auehit.    235

Hinc omne cladis mutuae fluxit malum;

per regna trepidus exul erraui mea,

pars nulla generis tuta ab insidiis uacat,

corrupta coniunx, imperi quassa est fides, 

domus aegra, dubius sanguis est. Certi nihil   240

nisi frater hostis. Quid stupes? Tandem incipe

animosque sume. Tantalum et Pelopem aspice;

ad haec manus exempla poscuntur meae. 

profare, dirum qua caput mactem uia.

saTelles

Ferro peremptus spiritum inimicum expuat.   245

aTrevs

De fine poenae loqueris; ego poenam uolo.

Perimat tyrannus lenis; in regno meo

mors impetratur.

saTelles

 Nulla te pietas mouet?
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ouro, do dorso extraem-lhe cetros dourados

os novos reis Tantálidas; seu detentor

é quem reina e a fortuna de tão magna casa    230

o segue. Pasta esse sagrado ser em prados

seguros e apartados, que uma laje obstrui,

fatal pastio protegido em pétreo muro.

Essa rês, quanta audácia, ele toma, captando

minha	consorte,	pérfido,	para	seu	crime.	 	 	 	 235

Daí	brotou	todo	esse	mal,	mútuos	flagelos.

Trêmulo, errei no exílio a percorrer meus reinos,

ninguém de nossa raça a salvo está de insídias.

Incasta a esposa, aluiu-se a fé no meu poder,

a corte adoeceu, meu sangue é dúbio. É certo   240

só meu irmão hostil. Que esperas? Vai, começa!

Toma ânimo! Em Tântalo e Pélope atenta;

por tais exemplos minhas mãos são instigadas.

Fala-me como vitimar alguém tão vil.

Conselheiro

Varado pelo ferro, exale a alma hostil.    245

atreu

Falas	do	fim	da	pena,	eu	quero	a	própria	pena.

Leniente é o tirano que mata; em meu reino

a morte é uma conquista.

Conselheiro

 Não te toca o afeto?
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aTrevs

Excede, Pietas, si modo in nostra domo

umquam fuisti. Dira Furiarum cohors    250

discorsque Erinys ueniat et geminas faces

Megaera quatiens. Non satis magno meum

ardet furore pectus, impleri iuuat

maiore monstro.

saTelles

 Quid noui rabidus struis? 

aTrevs

Nil quod doloris capiat assueti modum;    255

nullum relinquam facinus et nullum est satis.

saTelles

Ferrum?

aTrevs

 Parum est. 

saTelles

  Quid ignis?

aTrevs

   Etiam nunc parum est.
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atreu

Afeto, vai-te embora, se é que já estiveste

nesta casa. Das Fúrias a brutal coorte    250

venha, e Erínis insurgente e as gêmeas tochas

brandidas por Megera. Não arde em meu peito

fúria aguda o bastante, apraz-me que o replete

de um monstro ainda maior.

Conselheiro

 O que trama teu ódio?

atreu

Nada que caiba no limite usual da dor.    255

Ato nenhum omitirei, nenhum me basta.

Conselheiro

O ferro?

atreu

 É pouco.

Conselheiro

  Então o fogo?

atreu

   Ainda é pouco.
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saTelles

Quonam ergo telo tantus utetur dolor?

aTrevs

Ipso Thyeste.

saTelles

 Maius hoc ira est malum. 

aTrevs

Fateor. Tumultus pectora attonitus quatit   260

penitusque uoluit; rapior et quo nescio,

sed rapior. Imo mugit e fundo solum,

tonat dies serenus ac totis domus

ut fracta tectis crepuit et moti Lares 

uertere uultum — fiat hoc, fiat nefas    265

quod, di, timetis.

saTelles

 Facere quid tandem paras?

aTrevs

Nescioquid animus maius et solito amplius

supraque fines moris humani tumet

instatque pigris manibus; haud quid sit scio, 

sed grande quiddam est. Ita sit. Hoc, anime, occupa.  270

Dignum est Thyeste facinus et dignum Atreo;

uterque faciat. Vidit infandas domus
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Conselheiro

Mas que arma uma tão grande fúria empregará?

atreu

Tiestes, ele próprio.

Conselheiro

 Um mal maior que a ira!

atreu

Admito. Turba-me o peito em transe um tumulto   260

e revolve-me fundo; onde me arrasta ignoro,

mas me arrasta. Um mugido vem das profundezas,

troveja o dia claro e, como se ruísse,

da casa o teto inteiro estrala e os Lares, pasmos,

voltam seu rosto – cumpra-se esse nefas, cumpra-se,   265

deuses, o que temeis!

Conselheiro

 Que feito então preparas?

atreu

Algo maior, além do usual e muito acima

dos limites humanos faz minh’alma inchar

e insta minhas lentas mãos – não sei o que é,

mas que é grandioso. Seja! Minh’ alma, antecipa-te,   270 

é um feito digno de Tiestes e de Atreu!

Ambos o façam. Mesas viu a corte trácia 
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Odrysia mensas — fateor, immane est scelus,

sed occupatum; maius hoc aliquid dolor 

inueniat. Animum Daulis inspira parens    275

sororque (causa est similis); assiste et manum

impelle nostram. Liberos auidus pater

gaudensque laceret et suos artus edat.

Bene est, abunde est; hic placet poenae modus 

tantisper. Vbinam est? Tam diu cur innocens   280

uersatur Atreus? Tota iam ante oculos meos

imago caedis errat, ingesta orbitas

in ora patris — anime, quid rursus times

et ante rem subsidis? Audendum est, age;

quod est in isto scelere praecipuum nefas,   285

hoc ipse faciet.

saTelles

 Sed quibus captus dolis

nostros dabit perductus in laqueos pedem?

inimica credit cuncta.

aTrevs

 Non poterat capi, 

nisi capere uellet; regna nunc sperat mea.

hac spe subibit gurgitis tumidi minas    290

dubiumque Libycae Syrtis intrabit fretum,   

hac spe minanti fulmen occurret Ioui,    

hac spe, quod esse maximum retur malum,

fratrem uidebit.



Tiestes 39

nefandas – reconheço, é um crime escomunal,

mas já explorado; que meu ódio algo maior

invente. Inspira-me, daulíade matrona,    275

também tua irmã – é símil nossa causa – , assiste-me

e impele minhas mãos! O pai, voraz, lacere

os	filhos,	deliciado,	e	devore	seus	membros.	

Bravo! É o bastante! Apraz-me esse grau da vingança

por ora. Onde ele está? Por que tão longo tempo   280

Atreu vive inocente? A imagem da chacina 

ante meus olhos paira: os restos de uma prole

dada aos beiços do pai. Minh’alma, por que temes

e ante o fato sucumbes? Há que ousar, avante!

A parte extrema de impiedade neste crime    285 

ele próprio a fará.

Conselheiro

 Preso por quais ardis

será atraído a pôr os pés em nossos laços?

De	tudo	desconfia.

atreu

 Presa não seria,

não fosse apresador. Já meu reino ele espera. 

Nessa esperança, há de aturar grossas voragens   290

e	penetrar	nas	inconfiáveis	Sirtes	líbicas,	 	 	 	

nessa esperança, a Jove e ao raio há de se opor,   

nessa esperança – o que ele crê um mal maior –

irá rever o irmão.
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saTelles

 Quis fidem pacis dabit? 

cui tanta credet?

aTrevs

 Credula est spes improba.    295

Natis tamen mandata quae patruo ferant

dabimus, relictis exul hospitiis uagus

regno ut miserias mutet atque Argos regat

ex parte dominus. Si nimis durus preces 

spernet Thyestes, liberos eius rudes    300

malisque fessos grauibus et faciles capi

praecommouebunt. Hinc uetus regni furor,

illinc egestas tristis ac durus labor

quamuis rigentem tot malis subigent uirum.

saTelles

Iam tempus illi fecit aerumnas leues.    305

aTrevs

Erras; malorum sensus accrescit die.

leue est miserias ferre, perferre est graue.

saTelles

Alios ministros consili tristis lege.

aTrevs

Peiora iuuenes facile praecepta audiunt.
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Conselheiro

	 A	paz	quem	lhe	afiança?

Crerá tanto em alguém?

atreu

 A cupidez é crédula.     295

Porém,	meus	filhos	levarão	ao	tio	meus	rogos

que deixe seus refúgios de exilado e troque

pelo reino as agruras, em Argos reinando,

parceiro no poder. Se, contumaz, tais súplicas

Tiestes	rejeitar,	os	filhos	dele,	rudes	 	 	 	 300

e exauridos por graves males, presas fáceis,

elas vão comover. A fúria por reinar   

e ainda a triste privação e a dura faina

vão dobrá-lo, enrijado que esteja na dor.

Conselheiro

O tempo aliviou-lhe já seus infortúnios.    305

atreu

Erras; dos males só aumenta a consciência. 

Leve é sofrer desgraças; duro é viver nelas.

Conselheiro

Escolhe outros agentes de teu triste plano.

atreu

Os jovens facilmente atendem maus conselhos.
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saTelles

In patre facient quidquid in patruo doces;   310

saepe in magistrum scelera redierunt sua.

aTrevs

Vt nemo doceat fraudis et sceleris uias,

regnum docebit. Ne mali fiant times?

Nascuntur. Istud quod uocas saeuum asperum

agique dure credis et nimium impie,    315

fortasse et illic agitur.

saTelles

 Hanc fraudem scient

nati parari?

aTrevs

 Tacita tam rudibus fides

non est in annis; detegent forsan dolos.

Tacere multis discitur uitae malis.

saTelles

Ipsosque, per quos fallere alium cogitas,    320

falles?

aTrevs

 Vt ipsi crimine et culpa uacent.

Quid enim necesse est liberos sceleri meo

inserere? Per nos odia se nostra explicent —
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Conselheiro

Farão no pai o que no tio mandas fazer;    310

sói recair sobre o mandante os próprios crimes.

atreu

Mesmo que não se ensine a fraude nem o crime,

o	reino	ensinará.	Que	fiquem	maus	tu	temes?

Nascem assim. Isso que chamas fero e bárbaro

e crês uma ação dura e plena de impiedade,    315

talvez por lá também se faça.

Conselheiro

 Dessa fraude

teus	filhos	saberão?

atreu

	 Não	há	fiel	silêncio

em	anos	tão	em	flor.	Talvez	desvelem	o	dolo.

Só sabe silenciar quem já viveu mil males.

Conselheiro

E aqueles com que pensas enganar um outro,   320

hás de enganá-los?

atreu

 P’ra anular seu crime e culpa.

Mas	por	que	devo	unir	meus	filhos	a	esse	crime

que é meu?  Por mim desencadeiem-se meus ódios.
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male agis, recedis, anime; si parcis tuis, 

parces et illis. Consili Agamemnon mei    325

sciens minister fiat et fratri sciens

Menelaus adsit. Prolis incertae fides

ex hoc petatur scelere; si bella abnuunt

et gerere nolunt odia, si patruum uocant, 

pater est. Eatur — multa sed trepidus solet   330

detegere uultus, magna nolentem quoque

consilia produnt; nesciant quantae rei

fiant ministri. Nostra tu coepta occule.

saTelles

Haud sum monendus; ista nostro in pectore 

fides timorque, sed magis claudet fides.     335

Chorvs

Tandem regia nobilis,

antiqui genus Inachi,

fratrum composuit minas.

Quis uos exagitat furor, 

alternis dare sanguinem      340

et sceptrum scelere aggredi?

Nescitis, cupidi arcium,

regnum quo iaceat loco.

Regem non faciunt opes, 

non uestis Tyriae color,      345

non frontis nota regia,

non auro nitidae trabes.

Rex est qui posuit metus

et diri mala pectoris,

quem non ambitio impotens     350
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Cedes, minh’alma, e ages mal. Poupando os teus,

também os dele pouparás. De meu projeto    325

seja Agamêmnon cônscio executor, e cônscio,

me assista Menelau. De minha incerta prole

seja esse crime a prova; se o combate abnegam,

nem querem nutrir ódio, se lhe chamam tio,

é ele o pai. Avante! Mas a face trêmula    330

costuma tudo revelar; os grandes planos 

delatam até quem se previne. A magnitude

ignorem dessa ação. Tu, nosso intento oculta.

Conselheiro

Não carece advertir-me; a lealdade e o medo

mantêm isso em meu peito, mais a lealdade.    335

Coro

Enfim	esta	nobre	realeza,

estirpe de Ínaco antigo,

conteve entre irmãos as ameaças.

Em vós, que furor vos instiga

a mútuo derrame de sangue     340

e à busca do cetro com crimes?

Na ânsia do trono, ignorais

onde é que reside a realeza.

Riquezas não fazem um rei,

nem vestes de tírio carmim,     345

nem régio diadema na fronte,

nem tetos luzentes de ouro.

É rei quem depôs os seus medos

e os males de um peito feroz,

é quem a incontida ambição     350
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et numquam stabilis fauor

uulgi praecipitis mouet,

non quidquid fodit Occidens

aut unda Tagus aurea 

claro deuehit alueo,      355

non quidquid Libycis terit

feruens area messibus,

quem non concutiet cadens

obliqui uia fulminis, 

non Eurus rapiens mare      360

aut saeuo rabidus freto

uentosi tumor Hadriae,

quem non lancea militis,

non strictus domuit chalybs, 

qui tuto positus loco      365

infra se uidet omnia

occurritque suo libens

fato nec queritur mori.

Reges conueniant licet,

qui sparsos agitant Dahas,     370

qui rubri uada litoris

et gemmis mare lucidis

late sanguineum tenent,

aut qui Caspia fortibus 

recludunt iuga Sarmatis,     375

certet Danuuii uadum

audet qui pedes ingredi

et (quocumque loco iacent)

Seres uellere nobiles;

mens regnum bona possidet.     380

Nihil ullis opus est equis,

nihil armis et inertibus

telis, quae procul ingerit
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e o sempre inconstante favor

do vulgo insensato não move,

nem toda extração do Ocidente,

nem o ouro que as águas do Tejo

carreiam em seu leito brilhante,     355

nem tudo o que as eiras ferventes

debulham das safras da Líbia,

é a quem não atinge o cadente

traçado de um raio enviesado,

nem o Euro que os mares encrespa     360

ou vagas inchadas de fúria

que os ventos do Adriático arrastam,

é quem nem com lança ou com aço

em riste o soldado rendeu,

quem, posto em abrigo seguro,     365

sob si tem de tudo a visão

e acede, contente, a seu próprio

destino, sem queixa da morte.

Coliguem-se reis contra ele

que acirram os daas errantes,     370

que praias de púrpuras águas

e o mar, por rubis rutilantes

tingido, amplamente dominam,

ou abrem aos belígeros sármatas

os	desfiladeiros	do	Cáucaso;	 	 	 	 	 375

com ele se enfrente quem ousa

marchar sobre os vaus do Danúbio

e – seja onde for que ele viva –

o sere, excelente na seda;

realeza há na mente sadia.     380

De nada lhe servem cavalos,

de nada armamentos e setas,

que a esmo arremessa à distância
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Parthus, cum simulat fugas, 

admotis nihil est opus      385

urbes sternere machinis

longe saxa rotantibus;

[rex est qui metuit nihil,

rex est qui cupiet nihil;]

hoc regnum sibi quisque dat.     390

Stet quicumque uolet potens

aulae culmine lubrico;

me dulcis saturet quies,

obscuro positus loco 

leni perfruar otio,      395

nullis nota Quiritibus

aetas per tacitum fluat.

Sic cum transierint mei

nullo cum strepitu dies, 

plebeius moriar senex.      400

Illi mors grauis incubat

qui, notus nimis omnibus, 

ignotus moritur sibi. 

ThyesTes

Optata patriae tecta et Argolicas opes 

miserisque summum ac maximum exulibus bonum,  405

tractum soli natalis et patrios deos

(si sunt tamen di) cerno, Cyclopum sacras

turres, labore maius humano decus,

celebrata iuueni stadia, per quae nobilis 
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o	parta	fingindo	fugir,

não servem de nada artefatos     385

de guerra que arrasam cidades

lançando-lhes pedras de longe;

[é rei quem de nada tem medo,

é rei quem desejos não tem;]

P’ra si cada um dá esse reino.     390

Quem queira, se instale, potente, 

no instável fastígio da corte;

saciado eu por doce repouso,

na paz de um obscuro local,

desfrute a brandura do ócio;     395

nenhum dos Quirites perceba

a	vida	fluir-me	em	silêncio.

Assim,	ao	findarem	meus	dias,

vividos sem estrépito algum,

que eu morra qual velho plebeu.     400

Pesada é a morte daquele

que, embora o conheçam bem todos,

de si morre desconhecido.

ato iii

tiestes (à Parte)

O pátrio lar ansiado e de Argos a opulência,

máximo e soberano bem para exilados,    405

a terra em que nasci e os deuses de meus pais,

se é que deuses existem, revejo e as sagradas

torres ciclópeas, obra acima da arte humana,

pistas repletas de rapazes, onde, insigne, 
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palmam paterno non semel curru tuli.    410

occurret Argos, populus occurret frequens —

sed nempe et Atreus. Repete siluestres fugas

saltusque densos potius et mixtam feris

similemque uitam. Clarus hic regni nitor 

fulgore non est quod oculos falso auferat;   415

cum quod datur spectabis, et dantem aspice.

Modo inter illa, quae putant cuncti aspera,

fortis fui laetusque; nunc contra in metus

reuoluor. Animus haeret ac retro cupit 

corpus referre; moueo nolentem gradum.   420

TanTalvs

Pigro (quid hoc est?) genitor incessu stupet

uultumque uersat seque in incerto tenet.

ThyesTes

Quid, anime, pendes, quidue consilium diu

tam facile torques? Rebus incertissimis, 

fratri atque regno, credis ac metuis mala    425

iam uicta, iam mansueta et aerumnas fugis

bene collocatas? Esse iam miserum iuuat.

Reflecte gressum, dum licet, teque eripe.

TanTalvs

Quae causa cogit, genitor, a patria gradum 

referre uisa? Cur bonis tantis sinum    430

subducis? Ira frater abiecta redit

partemque regni reddit et lacerae domus

componit artus teque restituit tibi.
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no carro de meu pai não só uma palma obtive.   410

A mim Argos virá, virá em multidão –

mas sim, também Atreu… Foge antes para as matas

e densos bosques, p’ra uma vida em meio a feras

e que lhes assemelhe. Os olhos teus não há

por que se alumbrem com o fulgor falso do reino.   415

Valora a doação avaliando quem doa.

Há pouco, em meio a lances tidos como árduos,

forte eu fui e risonho; mas no medo agora

me debato. Minha alma hesita e quer fazer

recuar meu corpo; movo um passo resistente.   420

tântalo (à Parte)

O que há? Meu pai está aturdido e avança lento

e volta o rosto e se mantém irresoluto.

tiestes (à Parte)

Por que hesitas, minh’alma, e a decisão questionas

que antes era tão fácil? Crês no mais incerto,

no reino e em teu irmão, e tens medo de males   425

vencidos e amansados, foges de infortúnios

que foram bem rentáveis? Apraz-me a miséria.

Recua o passo, enquanto podes, e preserva-te.

tântalo

O que te faz, meu pai, arredar-te da pátria

depois de vê-la? Por que a dons tamanhos fechas   430

teu manto? Teu irmão ressurge, extinta a ira,

e	a	ti	repõe	parte	do	reino	e	junta	os	membros

da casa lacerada e restitui-te a ti.
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ThyesTes

Causam timoris ipse quam ignoro exigis; 

nihil timendum uideo, sed timeo tamen.    435

Placet ire, pigris membra sed genibus labant

alioque quam quo nitor abductus feror.

Sic concitatam remige et uelo ratem

aestus resistens remigi et uelo refert. 

TanTalvs

Euince quidquid obstat et mentem impedit   440

reducemque quanta praemia expectent uide.

Pater, potes regnare.

ThyesTes

 Cum possim mori.

TanTalvs

Summa est potestas —

ThyesTes

 Nulla, si cupias nihil.

TanTalvs

Natis relinques. 

ThyesTes

 Non capit regnum duos. 
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tiestes

A causa exiges do temor e eu mesmo a ignoro;

não vejo nada que temer, no entanto, temo.    435

Quero ir, mas, lentos os joelhos, falha o corpo

e sou trazido a um lado oposto ao meu esforço.

Assim a nau, por remo e velas compelida,

as vagas, que resistem ao remo e à vela, arrastam.

tântalo

Derrota tudo o que obsta e impede tua mente   440

e vê os prêmios que te aguardam em teu regresso.

Pai, tu podes reinar.

tiestes

 Pois que posso morrer.

tântalo

Bem supremo é o poder.

tiestes

 Não se nada cobiças.

tântalo

Aos	filhos	vais	deixá-lo.

tiestes

 A dois não cabe um reino.
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TanTalvs

Miser esse mauult esse qui felix potest?     445

ThyesTes

Mihi crede, falsis magna nominibus placent,

frustra timentur dura. Dum excelsus steti,

numquam pauere destiti atque ipsum mei

ferrum timere lateris. O quantum bonum est 

obstare nulli, capere securas dapes    450

humi iacentem! Scelera non intrant casas,

tutusque mensa capitur angusta scyphus;

uenenum in auro bibitur — expertus loquor.

Malam bonae praeferre fortunam licet. 

Non uertice alti montis impositam domum   455

et imminentem ciuitas humilis tremit,

nec fulget altis splendidum tectis ebur

somnosque non defendit excubitor meos;

non classibus piscamur, et retro mare 

iacta fugamus mole, nec uentrem improbum   460

alimus tributo gentium; nullus mihi

ultra Getas metatur et Parthos ager;

non ture colimur nec meae excluso Ioue

ornantur arae; nulla culminibus meis 

imposita nutat silua, nec fumant manu    465

succensa multa stagna, nec somno dies

Bacchoque nox iungenda peruigili datur.

Sed non timemur, tuta sine telo est domus,

rebusque paruis magna praestatur quies. 

Immane regnum est posse sine regno pati.    470
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tântalo

Triste prefere ser quem pode ser feliz?    445

tiestes

Crê-me, a grandeza agrada por seu falso aspecto,

é	vão	temer	as	privações.	Quando	eu	reinava,

nunca o pavor deixei e o medo até do ferro

que trazia a meu lado. Ó que tamanho bem

não se opor a ninguém, ter repastos seguros   450

deitado ao chão. Não entram crimes em casebres

e em segurança ergue-se um copo em mesa rude;

em ouro bebe-se veneno – isto aprendi.

Querer em vez da boa a má fortuna é lícito. 

Não se vê minha casa no topo de um monte,    455

impondo ameaça e medo a uma cidade humilde,

nem	lustroso	marfim	brilha	em	seus	altos	tetos,

sentinelas não dão proteção a meu sono;

não pesco com uma frota ou afugento o mar

lançando-lhe calhaus, nem manjares exóticos   460

dou a meu ventre insaciável; não demarcam

terras minhas além dos getas e dos partas;

incenso não me ofertam, ou, preterido Jove,

exaltam meus altares, nem sobre meu teto

um bosque se embalança, nem tanques vaporam –   465

labor de muitas mãos – , não voto o dia ao sono

e a noite a Baco, para ser passada em claro.

Temor, porém, não causo: um lar seguro e inerme

e parcos bens grande quietude me garantem.

Saber viver sem reino, este é o maior dos reinos.   470 



Lúcio Aneu Sêneca56

TanTalvs

Nec abnuendum, si dat imperium deus,

nec appetendum est. Frater ut regnes rogat.

ThyesTes

Rogat? Timendum est; errat hic aliquis dolus.

TanTalvs

Redire pietas unde summota est solet, 

reparatque uires iustus amissas amor.     475

ThyesTes

Amat Thyesten frater? Aetherias prius

perfundet Arctos pontus et Siculi rapax

consistet aestus unda, et Ionio seges

matura pelago surget et lucem dabit 

nox atra terris; ante cum flammis aquae,     480

cum morte uita, cum mari uentus fidem

foedusque iungent.

TanTalvs

 Quam tamen fraudem times?

ThyesTes

Omnem. Timori quem meo statuam modum?

Tantum potest quantum odit.



Tiestes 57

tântalo

Nem cabe recusar, se um deus nos dá poder,

nem almejá-lo. Teu irmão roga que reines.

tiestes

Roga? Devo temer; ronda aqui um ardil.

tântalo

Costuma o afeto retornar onde o baniram

e um justo amor repara as forças que perdeu.   475

tiestes

O meu irmão, amar Tiestes? Antes Arctos

celeste há de no mar banhar-se e as águas ávidas

da sícula voragem hão de estagnar-se e messe

madura erguer-se no mar Jônio e negra noite

há de clarear a terra; antes o fogo e as águas,   480

a morte e a vida, o vento e o mar hão de se unir

em	fiel	aliança.

tântalo

 Mas que fraude temes?

tiestes

Todas. Como hei de impôr limite ao meu temor?

Tal seu poder, tal o ódio.



Lúcio Aneu Sêneca58

TanTalvs

 In te quid potest? 

ThyesTes

Pro me nihil iam metuo; uos facitis mihi    485

Atrea timendum.

TanTalvs

 Decipi cautus times?

ThyesTes

Serum est cauendi tempus in mediis malis;

eatur. Vnum genitor hoc testor tamen:

ego uos sequor, non duco.

TanTalvs

 Respiciet deus 

bene cogitata. Perge non dubio gradu.     490

aTrevs

Plagis tenetur clausa dispositis fera;

et ipsum et una generis inuisi indolem

iunctam parenti cerno. Iam tuto in loco

uersantur odia; uenit in nostras manus 

tandem Thyestes, uenit, et totus quidem.    495

Vix tempero animo, uix dolor frenos capit.

Sic, cum feras uestigat et longo sagax

loro tenetur Vmber ac presso uias
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tântalo

 O que pode fazer-te?

tiestes

Já não temo por mim; sois vós o que me faz    485

temer Atreu.

tântalo

 Temes traição se és cauteloso?

tiestes

É tarde acautelar-se estando em meio aos males.

Adiante. Como pai, porém, só isto atesto:

sigo, não vos conduzo.

tântalo

 Um deus há de guardar

as	boas	decisões.	Avança	a	passo	firme.	 	 	 	 490

atreu

[À parte] É pega a fera em nossas redes bem armadas.

Tanto ele, quanto a prole de odiosa origem,

ladeando o pai, revejo. Já em seguro abrigo

moram	meus	ódios.	Vem	por	fim	a	nossas	mãos

Tiestes, e o melhor é que vem todo ele.    495

Mal me contenho, mal meu rancor se refreia.

Assim, o cão da Úmbria, no rastro de feras,

atado a longa guia, apura o faro e trilhas
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scrutatur ore, dum procul lento suem

odore sentit, paret et tacito locum     500

rostro pererrat; praeda cum propior fuit,

ceruice tota pugnat et gemitu uocat

dominum morantem seque retinenti eripit.

Cum sperat ira sanguinem, nescit tegi;

tamen tegatur. Aspice, ut multo grauis    505

squalore uultus obruat maestos coma,

quam foeda iaceat barba. Praestetur fides —

fratrem iuuat uidere. Complexus mihi

redde expetitos. Quidquid irarum fuit 

transierit. Ex hoc sanguis ac pietas die    510

colantur, animis odia damnata excidant.

ThyesTes

Diluere possem cuncta, nisi talis fores.

Sed fateor, Atreu, fateor, admisi omnia

quae credidisti. Pessimam causam meam 

hodierna pietas fecit; est prorsus nocens     515

quicumque uisus tam bono fratri est nocens.

Lacrimis agendum est. Supplicem primus uides,

hae te precantur pedibus intactae manus;

ponatur omnis ira et ex animo tumor 

erasus abeat. Obsides fidei accipe    520

hos innocentes, frater. 

aTrevs

 A genibus manum

aufer meosque potius amplexus pete.

Vos quoque, senum praesidia, tot iuuenes, meo

pendete collo. — Squalidam uestem exue, 
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perscruta, enquanto sente longe o lento odor

do javali. Calado obedece e percorre    500

o	local;	quando	a	presa	lhe	fica	mais	perto,

retesa todo e empuxa e com um gemido chama

o dono que demora e lhe retém o arrojo.

Se espera sangue, a ira não sabe ocultar-se;

mas que se oculte. Observa como, desgrenhado   505

e	sujo,	seu	cabelo	esconde	um	rosto	aflito,

quão feia escorre a barba. Mostremos-lhe apreço.

[Para Tiestes] Que alegria revê-lo, irmão. Dá-me os abraços

por que tanto esperei. A ira que tivemos

esteja extinta. Ao sangue e afeto então prestemos   510

culto, e no esquecimento os nossos ódios caiam.

tiestes

Eu tudo explicaria, não fosses qual és.

Mas eu confesso, Atreu, confesso, assumo tudo

que me imputaste. Mais agrava minha causa

teu afeto de agora. É, de certo, culpado    515

quem a tão bom irmão pareceu ser culpado.

Apelo às lágrimas. Só tu me viste em súplica,

imploram-te estas mãos que outros pés não tocaram;

deixemos toda ira e na alma seja extinto

o orgulho. Meu irmão, a esses inocentes,    520

penhor da boa-fé, recebe.

atreu

 Afasta a mão

de meus joelhos e antes pede-me os abraços.

Também vós, da velhice o jovem amparo, todos,

vinde aos meus ombros. Despe esses pobres andrajos,
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oculisque nostris parce et ornatus cape     525

pares meis, laetusque fraterni imperi

capesse partem. Maior haec laus est mea,

fratri paternum reddere incolumi decus;

habere regnum casus est, uirtus dare. 

ThyesTes

Di paria, frater, pretia pro tantis tibi     530

meritis rependant. Regiam capitis notam

squalor recusat noster et sceptrum manus

infausta refugit. Liceat in media mihi

latere turba. 

aTrevs

 Recipit hoc regnum duos. 

ThyesTes

Meum esse credo quidquid est, frater, tuum.    535

aTrevs

Quis influentis dona fortunae abnuit?

ThyesTes

Expertus est quicumque quam facile effluant.

aTrevs

Fratrem potiri gloria ingenti uetas?
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poupa-me os olhos e recebe vestimentas    525

iguais às minhas; toma feliz tua parte

em nosso reino. Este é meu feito mais glorioso:

meu irmão reaver, ileso, o pátrio emblema.

Ter um reino é fortuito, é uma virtude dá-lo.

tiestes

Os deuses, meu irmão, te paguem por tão grandes   530

méritos. Esta régia insígnia, nossa inópia

a recusa e esta mão infausta até do cetro 

foge. Seja-me lícito viver oculto

em meio à turba.

atreu

 Este reinado admite dois.

tiestes

É meu, segundo creio, irmão, tudo que é teu.   535

atreu

Quem os dons que a fortuna oferece renega?

tiestes

Quem tenha já provado quão fácil se escoam.

atreu

Vetas a teu irmão que alcance imensa glória?
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ThyesTes

Tua iam peracta gloria est, restat mea; 

respuere certum est regna consilium mihi.    540

aTrevs

Meam relinquam, nisi tuam partem accipis.

ThyesTes

Accipio. Regni nomen impositi feram,

sed iura et arma seruient mecum tibi.

aTrevs

Imposita capiti uincla uenerando gere; 

ego destinatas uictimas superis dabo.    545

Chorvs

Credat hoc quisquam? Ferus ille et acer

nec potens mentis truculentus Atreus

fratris aspectu stupefactus haesit.

Nulla uis maior pietate uera est; 

iurgia externis inimica durant,     550

quos amor uerus tenuit, tenebit.

Ira cum magnis agitata causis

gratiam rupit cecinitque bellum,

cum leues frenis sonuere turmae, 

fulsit hinc illinc agitatus ensis,     555

quem mouet crebro furibundus ictu

sanguinem Mauors cupiens recentem,

opprimit ferrum manibusque iunctis
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tiestes

A glória tua já é plena; resta a minha.

Meu	firme	intento	é	rejeitar	a	realeza.	 	 	 	 540

atreu

Da minha abdico se não tomas tua parte.

tiestes

Aceito-a. Tomo o título que a mim é imposto,

mas servirão a ti, comigo, as leis e as armas.

atreu

Porta na fronte veneranda esta coroa;

aos súperos darei as destinadas vítimas.    545

Coro

Alguém o creria? Ferino e atroz,

num cru desatino, o selvagem Atreu,

à	vista	do	irmão,	ficou	pasmo	e	parou.

Não há o que supere um afeto veraz. 

Perduram entre estranhos contendas hostis,   550

amor verdadeiro não solta os que uniu.

A	Ira,	movida	por	fortes	razões,

rompeu a concórdia e um brado entoou:

tilintam as bridas da tropa veloz,

de ambos os lados o ferro luziu,     555

que	Marte	furente,	com	golpes	sem	fim,

maneja com ganas de fresco cruor.

Porém, as espadas, o Afeto as detém
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ducit ad pacem pietas negantes. 

Otium tanto subitum e tumultu     560

quis deus fecit? Modo per Mycenas

arma ciuilis crepuere belli.

Pallidae natos tenuere matres,

uxor armato timuit marito, 

cum manum inuitus sequeretur ensis,    565

sordidus pacis uitio quietae.

Ille labentes renouare muros,

hic situ quassas stabilire turres,

ferreis portas cohibere claustris

ille certabat, pauidusque pinnis     570

anxiae noctis uigil incubabat.

[Peior est bello timor ipse belli.]

Iam minae saeui cecidere ferri,

iam silet murmur graue classicorum, 

iam tacet stridor litui strepentis;     575

alta pax urbi reuocata laetae est.

Sic, ubi ex alto tumuere fluctus,

Bruttium Coro feriente pontum,

Scylla pulsatis resonat cauernis 

ac mare in portu timuere nautae     580

quod rapax haustum reuomit Charybdis,

et ferus Cyclops metuit parentem

rupe feruentis residens in Aetnae,

ne superfusis uioletur undis 

ignis aeternis resonans caminis,     585

et putat mergi sua posse pauper

regna Laertes Ithaca tremente.

Si suae uentis cecidere uires,

mitius stagno pelagus recumbit; 

alta, quae nauis timuit secare     590

hinc et hinc fusis speciosa uelis,
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e à paz reconduz, estreitadas as mãos.

De tanto tumulto vem súbita paz     560

por dom de que deus? Em Micenas, pouco há,

atroaram as armas da guerra civil,

prenderam-se	aos	filhos	as	pálidas	mães,

armado, temeu pelo esposo a mulher,

a espada, forçada, seguia em sua mão,    565

roída na inércia e abandono da paz.

Um homem muralhas em ruína refaz,

um	outro	restaura	caidiços	torreões,

há um que procura travar os portais

com barras de ferro; de noite, no breu,    570

atrás das ameias agacha o guardião.

Ter medo da guerra é na guerra o pior.

Findaram as ameaças do ferro cruel,

já o grave atroar das trombetas cessou,

nem se ouve o estridor do atordoante clarim,   575

voltou à cidade a alegria da paz.

É tal como as ondas quando incham no mar

se o Coro nas águas de Brútio baixou,

nas grutas de Cila retumba a impulsão,

e os nautas no porto receiam o mar    580

que engole e vomita Caribde voraz;

do pai se arreceia o Ciclope feroz,

que habita do Etna fervente o interior,

não vá, ao verter suas águas, violar

as chamas das forjas que estalam eternais;    585

ao pobre Laerte parece imergir

seu reino quando Ítaca sofre um tremor.

Se as forças dos ventos cessaram de agir,

mais calmo que um lago nivela-se o mar;

o abismo que as naus receavam cruzar,    590

a escunas ligeiras as rotas abriu,     



Lúcio Aneu Sêneca68

strata ludenti patuere cumbae,

et uacat mersos numerare pisces

hic, ubi ingenti modo sub procella

Cyclades pontum timuere motae.    595

Nulla sors longa est. Dolor ac uoluptas

inuicem cedunt; breuior uoluptas.

Ima permutat leuis hora summis.

Ille qui donat diadema fronti, 

quem genu nixae tremuere gentes,    600

cuius ad nutum posuere bella

Medus et Phoebi propioris Indus

et Dahae Parthis equitem minati,

anxius sceptrum tenet et mouentes 

cuncta diuinat metuitque casus     605

mobiles rerum dubiumque tempus.

Vos quibus rector maris atque terrae

ius dedit magnum necis atque uitae,

ponite inflatos tumidosque uultus.

Quidquid a uobis minor expauescit,    610

maior hoc uobis dominus minatur;

omne sub regno grauiore regnum est.

Quem dies uidit ueniens superbum,

hunc dies uidit fugiens iacentem. 

Nemo confidat nimium secundis,    615

nemo desperet meliora lassis.

Miscet haec illis prohibetque Clotho

stare Fortunam, rotat omne fatum.

Nemo tam diuos habuit fauentes, 

crastinum ut posset sibi polliceri;    620

res deus nostras celeri citatas

turbine uersat. 
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ornado de velas por toda extensão;     

os peixes que passam dá até p’ra contar

ali onde há pouco, sob forte tufão,

as Cíclades móveis temeram o mar.     595

Não há longa sorte. O prazer e a dor

alternam-se em turnos; mais breve o prazer.

Permuta-se a hora feliz pela ruim.

Aquele que outorga uma insígnia real,

sob	quem,	de	joelhos,	tremeram	nações,	 	 	 	 600

e	a	cujo	sinal	a	conflitos	dão	fim

o meda e, mais próximo a Febo, o indu

e	o	daa	que	ao	parta	ameaças	impõe,

inquieto	ele	empunha	seu	cetro	e	inversões

da sorte adivinha, mudanças totais,    605

e teme os reveses que o tempo lhe traz.

E vós, que o regente da terra e do mar

o mando de vida ou de morte vos deu,

livrai-vos	de	inflada	e	arrogante	feição,

tudo que um mais fraco receia de vós,    610

ameaça-vos disso um mais forte senhor,

está todo reino sujeito a um maior.

O dia, quem viu no fastígio, ao nascer,

o	dia,	ao	findar,	viu	jazendo	no	chão.

Ninguém	na	bonança	confie	demais,	 	 	 	 615

ninguém do melhor desespere na dor,

pois Cloto mistura uma à outra e não dá

repouso à fortuna na roda fatal.

Ninguém tal favor junto aos deuses logrou

que possa p’ra si prometer o amanhã.     620

Um deus faz girar nossa vida sem paz

num veloz turbilhão.
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nvnTivs

Quis me per auras turbo praecipitem uehet

atraque nube inuoluet, ut tantum nefas 

eripiat oculis? O domus Pelopi quoque    625

et Tantalo pudenda!

Chorvs

 Quid portas noui?

nvnTivs

Quaenam ista regio est? Argos et Sparte, pios

sortita fratres, et maris gemini premens

fauces Corinthos, an feris Hister fugam 

praebens Alanis, an sub aeterna niue    630

Hyrcana tellus, an uagi passim Scythae?

Quis hic nefandi est conscius monstri locus?

Chorvs

Effare, et istud pande, quodcumque est, malum.

nvnTivs

Si steterit animus, si metu corpus rigens 

remittet artus. Haeret in uultu trucis    635

imago facti. Ferte me insanae procul,
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ato iv

mensageiro

Que turbilhão irá arrastar-me pelos ares,

envolto em negra nuvem, tal que de meus olhos

esse nefas afaste? Ó casa que até Pélope    625

e Tântalo envergonha!

Coro

 Que novas nos trazes?

mensageiro

Mas que região é esta? É Argos, é a Esparta

dos piedosos irmãos, é Corinto que obstrui

os golfos do mar gêmeo, é o Istro que dá fuga

aos ferozes alanos, ou, sob neve eterna,    630

a terra hircana, ou é da Cítia o povo errante?

Qual é este lugar que assiste a um crime hediondo?

Coro

Fala, revela o mal, qualquer que seja ele.

mensageiro

Se minh’ alma aquietar-se e o corpo enrijecido

soltar seus membros. Dura em meus olhos a imagem   635

de um ato tão atroz. Levai-me longe, insanas
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illo, procellae, ferte, quo fertur dies

hinc raptus.

Chorvs

 Animos grauius incertos tenes.

Quid sit quod horres ede et auctorem indica;

non quaero quis sit, sed uter. Effare ocius.   640

nvnTivs

In arce summa Pelopiae pars est domus

conuersa ad Austros, cuius extremum latus

aequale monti crescit atque urbem premit

et contumacem regibus populum suis 

habet sub ictu. Fulget hic turbae capax    645

immane tectum, cuius auratas trabes

uariis columnae nobiles maculis ferunt.

Post ista uulgo nota, quae populi colunt,

in multa diues spatia discedit domus; 

arcana in imo regio secessu iacet,    650

alta uetustum ualle compescens nemus,

penetrale regni, nulla qua laetos solet

praebere ramos arbor aut ferro coli,

sed taxus et cupressus et nigra ilice 

obscura nutat silua, quam supra eminens   655

despectat alte quercus et uincit nemus.

Hinc auspicari regna Tantalidae solent,

hinc petere lassis rebus ac dubiis opem.

Affixa inhaerent dona; uocales tubae 

fractique currus, spolia Myrtoi maris,    660

iunctaeque falsis axibus pendent rotae

et omne gentis facinus. Hoc Phrygius loco
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procelas, para lá levai-me onde se leva

o dia que termina.

Coro

 Agravas nossas ânsias.

Diz o que te horroriza e indica seu autor.

Não quem, mas qual dos dois indago. Fala logo.   640

mensageiro

Sobranceira, uma parte há da casa de Pélope,

voltada	para	o	austro,	cujo	extremo	flanco,

qual um monte, se eleva e domina a cidade,

e um povo que a seus reis se mostra renitente,

mantém-no sob a mira. Ali reluz imenso    645

espaço, para o abrigo de muitos. Repousam

em colunas rajadas estuques dourados.

Depois do átrio famoso, que os povos veneram,

segue o rico palácio por muitos recintos.

Uma área oculta jaz num último retiro,    650

que isola um bosque antigo no fundo de um vale,

local santo do reino, onde árvore nenhuma

costuma ter frondosas ramas e aparadas,

mas o teixo e o cipreste e de negra azinheira

escura mata oscilam, para os quais, altivo,    655

de cima olha um carvalho e o bosque ele domina.

Ali inauguram seus reinados os Tantálidas, 

ali auxílio rogam em horas más e incertas;

penduram-se oferendas: sonoras trombetas,

restos do carro entre os troféus do Mar de Mirto,   660

pendem as rodas unidas por eixos traiçoeiros,

toda façanha de uma raça. Ali de Pélope
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fixus tiaras Pelopis, hic praeda hostium

et de triumpho picta barbarico chlamys.

Fons stat sub umbra tristis et nigra piger    665

haeret palude; talis est dirae Stygis

deformis unda, quae facit caelo fidem.

Hinc nocte caeca gemere feralis deos

fama est, catenis lucus excussis sonat 

ululantque manes. Quidquid audire est metus   670

illic uidetur; errat antiquis uetus

emissa bustis turba et insultant loco

maiora notis monstra. Quin tota solet

micare silua flamma, et excelsae trabes

ardent sine igne. Saepe latratu nemus    675

trino remugit, saepe simulacris domus

attonita magnis. Nec dies sedat metum;

nox propria luco est, et superstitio inferum

in luce media regnat. Hinc orantibus 

responsa dantur certa, cum ingenti sono    680

laxantur adyto fata et immugit specus

uocem deo soluente. Quo postquam furens

intrauit Atreus liberos fratris trahens,

ornantur arae – quis queat digne eloqui? 

Post terga iuuenum nobiles reuocat manus   685

et maesta uitta capita purpurea ligat.

Non tura desunt, non sacer Bacchi liquor

tangensque salsa uictimam culter mola;

seruatur omnis ordo, ne tantum nefas 

non rite fiat.

Chorvs

 Quis manum ferro admouet?    690
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fixou-se	a	tiara	frígia	e	presas	do	inimigo

e um manto ornado, dom de um bárbaro triunfo.

Sob triste sombra está uma fonte e, remansosa,   665

adere a negro pântano; do atroz Estige 

é qual a água turva a que dão fé os deuses.

Ali, em noite cega, é fama que das almas

venham	gemidos,	seus	grilhões	vibram	na	mata,

manes ululam. O que já só de ouvir faz medo   670

ali se vê. Vagueia, evadida de antigas

tumbas, ancestre chusma e saltam no local

espectros colossais. Até por toda mata

uma chama lampeja e troncos eminentes

ardem sem fogo. Amiúde o bosque reverbera   675

um tríplice ladrido, amiúde a casa assombram

grandes fantasmas. Nem o dia abranda o medo;

tem noite sua o bosque e o temor que há no inferno

em pleno dia reina. Ali aos que suplicam

dá-se exata resposta, ao ser, com forte estrondo,   680

expresso no ádito o destino, e muge a gruta

soltando a voz o deus. Depois que ali em fúria

entrou	Atreu,	os	filhos	trazendo	do	irmão,

adornam-se os altares – há quem bem o narre?

Atrás das costas prende as nobres mãos dos jovens   685

e	as	tristes	frontes	ata	com	fita	purpúrea.

Não falta incenso, nem de Baco o dom sagrado

e a faca que com mola salsa toca a vítima;

mantém-se estrita ordem, para não fazer-se

sem rito o ato nefasto.

Coro

 O ferro quem empunha?     690
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nvnTivs

Ipse est sacerdos, ipse funesta prece

letale carmen ore uiolento canit;

stat ipse ad aras, ipse deuotos neci

contrectat et componit et ferro parat,

attendit ipse; nulla pars sacri perit.    695

Lucus tremescit, tota succusso solo

nutauit aula, dubia quo pondus daret

ac fluctuanti similis, e laeuo aethere

atrum cucurrit limitem sidus trahens,

libata in ignes uina mutato fluunt    700

cruenta Baccho, regium capiti decus

bis terque lapsum est, fleuit in templis ebur.

Mouere cunctos monstra, sed solus sibi

immotus Atreus constat atque ultro deos 

terret minantes iamque dimissa mora    705

adsistit aris, toruum et obliquum intuens.

Ieiuna siluis qualis in Gangeticis

inter iuuencos tigris errauit duos,

utriusque praedae cupida, quo primum ferat

incerta morsus (flectit hoc rictus suos,    710

illo reflectit et famem dubiam tenet) —

sic dirus Atreus capita deuota impiae

speculatur irae. Quem prius mactet sibi

dubitat, secunda deinde quem caede immolet.

Nec interest, sed dubitat et saeuum scelus   715

iuuat ordinare.

Chorvs

 Quem tamen ferro occupat?
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mensageiro

É ele o sacerdote, ele, em funesta prece,

com voz veemente, entoa um letífero canto.

Ante os altares, ele, os que votou à morte,

inspeciona	e	dispõe	e	apronta-os	para	o	ferro;

passo do rito não se perde; ele é que assiste.    695

Trepida o bosque. Ao abalar-se o solo, o paço

inteiro oscila, sem saber onde tombar,

como	que	flutuando.	O	céu,	do	lado	esquerdo,

um astro percorreu, traçando um risco escuro.

Libado sobre as chamas, espraia-se o vinho,    700

mas transmudado em sangue. A régia insígnia pende

duas,	três	vezes,	e	o	marfim	chora	nos	templos.

A todos comoveram esses prodígios, só

Atreu obstina-se, constante, e até aos deuses

repele, que o ameaçam. E já, sem mais demora,   705

corre aos altares, tendo um torvo e oblíquo olhar. 

Qual a tigresa que nas matas junto ao Gânges,

esfaimada, rodeia, incerta, dois novilhos,

ambas as presas cobiçando, sem saber

qual primeiro atacar – gira de um lado as fauces,   710

regira de outro, e a fome, em suspenso, conserva –

assim o fero Atreu espreita hóstias votadas

a uma ira impiedosa. Hesita quem primeiro

a si deva imolar, quem vai morrer depois.

É indiferente, mas hesita e o crime atroz    715

agrada-lhe dispor.

Coro

 Mas deita o ferro a quem?  
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nvnTivs

Primus locus, ne desse pietatem putes,

auo dicatur; Tantalus prima hostia est.

Chorvs

Quo iuuenis animo, quo tulit uultu necem? 

nvnTivs

Stetit sui securus et non est preces    720

perire frustra passus. Ast illi ferus

in uulnere ensem abscondit et penitus premens

iugulo manum commisit; educto stetit

ferro cadauer, cumque dubitasset diu 

hac parte an illa caderet, in patruum cadit.   725

Tunc ille ad aras Plisthenem saeuus trahit

adicitque fratri. Colla percussa amputat;

ceruice caesa truncus in pronum ruit,

querulum cucurrit murmure incerto caput. 

Chorvs

Quid deinde gemina caede perfunctus facit?   730

Puerone parcit, an scelus sceleri ingerit?

nvnTivs

Silua iubatus qualis Armenia leo

in caede multa uictor armento incubat

(cruore rictus madidus et pulsa fame 

non ponit iras, hinc et hinc tauros premens   735

uitulis minatur dente iam lasso impiger) – 
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mensageiro

P’ra que não haja ofensa à piedade, o primeiro,

é votado ao avô; primeira hóstia é Tântalo.

Coro

Com que ânimo e semblante o jovem atura a morte?

mensageiro

Erguido e sem receio, não se permitiu    720

lançar súplicas vãs. Feroz, aquele o ataca,

sepulta a espada na ferida e a fundo aperta,

juntando a mão à jugular. Extraído o ferro,

mantém-se erguido o corpo, hesita largo instante 

se cai de um lado ou de outro, e cai por sobre o tio.   725

Então, maligno, traz para os altares Plístenes

e o une a seu irmão. Decepa-o com um golpe.

Rompida a nuca, o tronco pende e desmorona,

rolou queixoso, num murmúrio surdo, o crânio.

Coro

O que faz ele após consumar duas mortes?    730

Poupa o mais jovem ou verte crime sobre crime?

mensageiro

Na selva armênia, qual leão de espessa juba,

vencedor,	que	ao	rebanho	impõe	farta	matança

(tintos de sangue os beiços e aplacada a fome,

não larga a fúria, e aqui e ali acossa os touros,   735

e aos vitelos, tenaz, mostra os dentes cansados),
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non aliter Atreus saeuit atque ira tumet

ferrumque gemina caede perfusum tenens,

oblitus in quem fureret, infesta manu 

exegit ultra corpus, ac pueri statim    740

pectore receptus ensis e tergo exstitit.

Cadit ille et aras sanguine extinguens suo

per utrumque uulnus moritur.

Chorvs

 O saeuum scelus!

nvnTivs

Exhorruistis? Hactenus si stat nefas,

pius est.

Chorvs

 An ultra maius aut atrocius    745

natura recipit?

nvnTivs

 Sceleris hunc finem putas?

Gradus est.

Chorvs

 Quid ultra potuit? Obiecit feris

lanianda forsan corpora atque igne arcuit?
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não de outro modo Atreu se ensanha e se enche de ira,

e empunha o ferro já banhado em duas mortes,

nem	pensa	contra	quem	se	inflama,	com	mão	firme

varou-lhe o corpo, e do menino já nas costas   740

desponta a espada que no peito recebera.

Tomba e extingue as sagradas chamas com seu sangue.

Por ambos ferimentos morre.

Coro

 Ato brutal!

mensageiro

Causou-vos	tanto	horror?	Se	o	crime	fica	nisso

ele é piedoso.

Coro

 Algo maior e mais atroz     745

a natureza admite?

mensageiro

 Crês completo o crime?

É só uma parte.

Coro

 E pôde mais? Deu-os às feras

p’ra lacerar seus corpos, privando-os da pira?
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nvnTivs

Vtinam arcuisset! Ne tegat functos humus 

nec soluat ignis, auibus epulandos licet    750

ferisque triste pabulum saeuis trahat.

Votum est sub hoc quod esse supplicium solet;

pater insepultos spectet. O nullo scelus

credibile in aeuo quodque posteritas neget! 

Erepta uiuis exta pectoribus tremunt    755

spirantque uenae corque adhuc pauidum salit;

at ille fibras tractat ac fata inspicit

et adhuc calentes uiscerum uenas notat.

Postquam hostiae placuere, securus uacat 

iam fratris epulis. Ipse diuisum secat    760

in membra corpus, amputat trunco tenus

umeros patentis et lacertorum moras,

denudat artus durus atque ossa amputat;

tantum ora seruat et datas fidei manus. 

Haec ueribus haerent uiscera et lentis data   765

stillant caminis, illa flammatus latex

candente aeno iactat. Impositas dapes

transiluit ignis inque trepidantes focos

bis ter regestus et pati iussus moram

inuitus ardet. Stridet in ueribus iecur,    770

nec facile dicam corpora an flammae magis

gemuere. Piceos ignis in fumos abit,

et ipse fumus, tristis ac nebula grauis,

non rectus exit seque in excelsum leuat;

ipsos penates nube deformi obsidet.    775

O Phoebe patiens, fugeris retro licet

medioque ruptum merseris caelo diem,

sero occidisti! Lancinat natos pater

artusque mandit ore funesto suos;
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mensageiro

Assim fosse! Deixasse sobre o chão os mortos,

nem fogo os consumisse, às aves e a vorazes    750

feras	fizesse-os	arrojar,	triste	repasto.

Sob seu poder, torna-se um voto o que é um suplício.

Que insepultos o pai os visse! Ó crime nunca

acreditável, que hão de os pósteros negar!

De peitos vivos extraídas, tremem as vísceras,   755

as veias pulsam e ainda espasma o coração.

Mas ele estuda o fígado e investiga os fados

e das entranhas nota as veias inda quentes.

Aprovadas as hóstias, sereno, devota-se

ao banquete do irmão. Ele próprio disseca    760

os corpos, membro a membro, amputa até ao tronco

os ombros largos, e se atém aos ligamentos,

desnuda as juntas, com frieza, e rompe os ossos,

tão-só preserva faces e mãos que os distingam.

Espetadas em hastes, gotejam umas carnes    765

sobre lenta fornalha, outras, fervente caldo

coze em bronze candente. O fogo salta acima

das viandas pendentes e, com chamas trêmulas,

recua muita vez, mas forçado a manter-se,

arde a malgrado seu. Na grelha estrige o fígado,   770

nem sei dizer se mais as carnes ou as chamas

gemeram. O fogo muda-se em negra fumaça,

e ela própria, sinistra e adensada de névoa,

não sai ereta nem se eleva até bem alto;

cerca os próprios penates com uma bruma informe.   775

Bondoso Febo, embora tenhas recuado 

e interrompido o dia, o céu ainda em meio,

tarde	imergiste!	O	pai	lacera	os	próprios	filhos

e mastiga seus membros com funesto olhar;
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nitet fluente madidus unguento comam    780

grauisque uino; saepe praeclusae cibum

tenuere fauces. In malis unum hoc tuis

bonum est, Thyesta, quod mala ignoras tua;

sed et hoc peribit. Verterit currus licet 

sibi ipse Titan obuium ducens iter    785

tenebrisque facinus obruat taetrum nouis

nox missa ab ortu tempore alieno grauis,

tamen uidendum est; tota patefient mala. 

Chorvs

Quo, terrarum superumque potens, 

cuius ad ortus       790

noctis opacae decus omne fugit,

quo uertis iter

medioque diem perdis Olympo?

Cur, Phoebe, tuos rapis aspectus?

Nondum serae nuntius horae

nocturna uocat lumina Vesper;     795

nondum Hesperiae flexura rotae

iubet emeritos soluere currus;

nondum in noctem uergente die

tertia misit bucina signum; 

stupet ad subitae tempora cenae     800

nondum fessis bubus arator.

Quid te aetherio pepulit cursu?

Quae causa tuos limite certo

deiecit equos?

Numquid aperto carcere Ditis     805

uicti temptant bella Gigantes?

Numquid Tityos pectore fesso

renouat ueteres saucius iras?
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brilha embebido de perfume nos cabelos,    780

pesa-lhe o vinho; obstrui-se a garganta por vezes

e retém o alimento. Um só dentre teus males

é, Tiestes, um bem: ignorares teus males;

mas	este	vai	ter	fim.	Mesmo	Titã	girando

o carro de regresso, a desandar sua trilha,    785

e bem que espessa noite encubra em novas trevas

esse ato horrendo, erguida a leste e em hora alheia,

no entanto, há de se ver exposto inteiro o mal. 

Coro

Aonde, tu que guias terra e céu

−	quando	despontas,	 	 	 	 	 	 790

foge	da	noite	escura	todo	adorno	−,

aonde te diriges,

pondo a perder o dia, o Olimpo em meio?

Por que, Febo, nos roubas tua face?

Ainda não convoca os lumes Vésper

noturna que anuncia o entardecer;     795

na meta ocidental ainda a curva

não dá repouso aos carros que a venceram;

não pende ainda o dia sobre a noite,

nem da tarde o terceiro toque ecoou;

da ceia o lavrador estranha a hora,     800

inda não fatigadas suas reses.

O que te rechaçou do etéreo curso?

Que causa teus cavalos desviou

da	trilha	definida?

Acaso, aberto o cárcere infernal,     805

os vencidos Gigantes tentam a guerra?

Acaso Tício, no exaurido peito,

renova antigas iras ulcerado?
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Num reiecto 

latus explicuit monte Typhoeus? 

Numquid struitur      810

uia Phlegraeos alta per hostes

et Thessalicum 

Thressa premitur Pelion Ossa?

Solitae mundi periere uices;

nihil occasus, nihil ortus erit.

Stupet Eoos       815

assueta deo tradere frenos

genetrix primae roscida lucis

peruersa sui limina regni;

nescit fessos tinguere currus

nec fumantes sudore iubas     820

mergere ponto.

Ipse insueto nouus hospitio

Sol Auroram uidet occiduus,

tenebrasque iubet

surgere nondum nocte parata:

non succedunt astra nec ullo     825

micat igne polus,

non Luna grauis digerit umbras.

Sed quidquid id est, utinam nox sit!

Trepidant, trepidant

pectora magno percussa metu,

ne fatali cuncta ruina      830

quassata labent

iterumque deos hominesque premat

deforme chaos,

iterum terras et mare cingens

et uaga picti sidera mundi

natura tegat.

Non alternae facis exortu     835
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Ou rejeitando o peso

da montanha, Tifeu libera o dorso?

Acaso os inimigos      810

em Flegra estão construindo uma alta via,

e na Tessália o Pélio

é comprimido pelo trácio Ossa?

Do mundo os ciclos naturais perderam-se;

não haverá ocaso nem aurora.

Espanta-se ela – afeita      815

a dar ao deus as rédeas do Nascente,

rórida divindade da alvorada –,

co’ a subversão das raias de seu reino.

Não sabe ela banhar carros exaustos,

nem mergulhar no mar      820

as crinas que esfumeiam de suor.

Novato o próprio Sol nessa acolhida,

ao	tempo	em	que	se	põe	contempla	a	Aurora

e dá ordens às trevas

que surjam, sem que esteja pronta a noite:

não o sucedem os astros e no pólo     825

não brilha nenhum lume,

a Lua não dissipa as sombras densas.

Mas, seja isso o que for, só seja a noite!

Palpitante, transido,

trespassa nosso peito um grande medo

de que tudo colapse,      830

por ruína fatídica,

e de novo aniquile homens e deuses

o caos, vulto sem forma,

de novo a terra e o mar, que tudo cerca,

e os astros no luzente cosmo errantes,

a natureza oculte.

Sem o nascer de seu alterno facho,     835
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dux astrorum saecula ducens

dabit aestatis brumaeque notas,

non Phoebeis obuia flammis

demet nocti Luna timores

uincetque sui fratris habenas     840

curuo breuius limite currens.

Ibit in unum congesta sinum

turba deorum.

Hic qui sacris peruius astris

secat obliquo tramite zonas,     845

flectens longos signifer annos,

lapsa uidebit sidera labens.

Hic qui nondum uere benigno

reddit Zephyro uela tepenti

Aries praeceps ibit in undas,     850

per quas pauidam uexerat Hellen.

Hic qui nitido Taurus cornu

praefert Hyadas,

secum Geminos

trahet et curui bracchia Cancri.

Leo flammiferis aestibus ardens     855

iterum e caelo cadet Herculeus;

cadet in terras Virgo relictas,

iustaeque cadent pondera Librae

secumque trahent Scorpion acrem.

Et qui neruo tenet Haemonio      860

pinnata senex spicula Chiron,

rupto perdet spicula neruo.

Pigram referens hiemem gelidus

cadet Aegoceros

frangetque tuam, quisquis es, urnam;    865

tecum excedent

ultima caeli sidera Pisces.
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o guia que conduz astros e séculos

não mais dará os sinais de estio e inverno;

se a Lua não facear a luz de Febo,

não vai livrar a noite dos temores,

nem vencerá de seu irmão os carros,    840

uma órbita mais breve percorrendo.

Irá numa só furna aglomerar-se

a multidão dos deuses.

Esta que aos santos astros abre a via

e corta com seu curso oblíquo as zonas,    845

guiando a longa marcha do zodíaco,

verá consigo os astros em colapso.

Ele	que	as	velas	solta	ao	morno	Zéfiro,

não bonançosa ainda a primavera,

irá, nas águas, Áries despencar     850

sobre as quais transportou Hele, assustada.

Este Touro de cornos luminosos

que à frente tem as Híades,

irá arrastar consigo

Gêmeos e as pinças do arqueado Câncer.

Ardendo num calor febril, o hercúleo    855

Leão, do céu de novo irá cair;

Virgem cairá nas terras que deixou,

da justa Libra os pesos vão cair,

e arrastarão consigo o acre Escorpião.

E aquele que retém no arco tessálio    860

setas plumadas, ele, o velho Quíron,

rompido o arco, as setas perderá.

Reconduzindo o inerte inverno, o gélido

Capricórnio cairá

e irá quebrar, sejas quem for, teu vaso;    865

contigo irão partir

Peixes, do céu as últimas estrelas.
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Monstraque numquam perfusa mari

merget condens omnia gurges.

Et qui medias diuidit Vrsas,

fluminis instar lubricus Anguis     870

magnoque minor iuncta Draconi

frigida duro Cynosura gelu,

custosque sui tardus plaustri

iam non stabilis ruet Arctophylax. 

Nos e tanto uisi populo      875

digni, premeret

quos euerso cardine mundus?

In nos aetas ultima uenit?

O nos dura sorte creatos,

seu perdidimus solem miseri,     880

siue expulimus!

Abeant questus, discede timor:

uitae est auidus quisquis non uult

mundo secum pereunte mori.

aTrevs

Aequalis astris gradior et cunctos super    885

altum superbo uertice attingens polum.

Nunc decora regni teneo, nunc solium patris.

Dimitto superos; summa uotorum attigi.

Bene est, abunde est, iam sat est etiam mihi –

sed cur satis sit? Pergam et implebo patrem   890

funere suorum. Ne quid obstaret pudor,
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Colossos pelo mar nunca banhados,

num abismo irão todos engolfar-se.

E aquela que separa ao meio as Ursas,

qual um rio, a Serpente deslizante,     870

e unida a esse Dragão a Ursa Menor,

Cauda de Cão, que o duro gelo enrija,

e de seu carro o lento guardião,

o Boieiro, ruirá, não mais estável.

De	tantas	gerações,	teve-se	a	nós	 	 	 	 	 875

por dignos de que o mundo

nos esmagasse após perder seu eixo?

É a nós que chega a era derradeira?

Ó nós, sob dura sorte concebidos,

se perdemos o sol, infortunados,     880

ou se então o expulsamos!

Que cessem as queixas. Deixa-nos, temor:

é ávido por vida quem não quer

morrer se o mundo extingue-se consigo.

ato v

atreu

Ando de par com os astros e os supero todos!   885

Atinge o alto dos céus a minha fronte altiva!

Obtenho agora o emblema e o trono de meu pai.

Dispenso os deuses; alcancei meus votos todos.

Bravo! É o bastante! Eu mesmo estou já satisfeito.

Mas deveria? Avante, irei fartar o pai    890

da mortualha dos seus. P’ra tolher-me o pudor,
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dies recessit; perge dum caelum uacat.

Vtinam quidem tenere fugientes deos

possem, et coactos trahere ut ultricem dapem 

omnes uiderent; quod sat est, uideat pater.   895

Etiam die nolente discutiam tibi

tenebras, miseriae sub quibus latitant tuae.

Nimis diu conuiua securo iaces

hilarique uultu; iam satis mensis datum est 

satisque Baccho; sobrio tanta ad mala    900

opus est Thyeste. Turba famularis, fores

templi relaxa, festa patefiat domus.

Libet uidere, capita natorum intuens,

quos det colores, uerba quae primus dolor 

effundat aut ut spiritu expulso stupens    905

corpus rigescat. Fructus hic operis mei est;

miserum uidere nolo, sed dum fit miser.

Aperta multa tecta conlucent face;

resupinus ipse purpurae atque auro incubat, 

uino grauatum fulciens laeua caput.    910

Eructat. O me caelitum excelsissimum,

regum atque regem! Vota transcendi mea.

satur est; capaci ducit argento merum –

ne parce potu; restat etiamnunc cruor 

tot hostiarum. Veteris hunc Bacchi color    915

abscondet; hoc, hoc mensa cludatur scypho.

Mixtum suorum sanguinem genitor bibat;

meum bibisset. Ecce, iam cantus ciet

festasque uoces, nec satis menti imperat. 

ThyesTes

Pectora longis hebetata malis,     920

iam sollicitas ponite curas.
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recuou o dia. Avante, enquanto vaga o céu.

Quem me dera deter os deuses fugitivos

e trazê-los à força, todos, p’ra que vissem

a ceia da vingança. Vê-la o pai já basta.    895

Inda que o dia o negue, a ti vou dissipar

as trevas em que tuas misérias se ocultam.

Há muito estás deitado, qual ledo conviva,

de olhar contente; basta de sagrar-te à mesa

e a Baco, basta; sóbrio requer-se Tiestes    900

para tamanha dor. Servos meus! descerrai

do templo as portas para o paço em festa expor.

Quero	ver,	quando	encara	as	cabeças	dos	filhos,

quais os tons de seu rosto, e as palavras que a dor

por primeiro derrama ou, sem ar e perplexo,   905

como lhe enrija o corpo. Eis da obra minha o fruto.

Não o quero arrasado, mas vê-lo arrasar-se.

Avista-se o recinto à luz de muitas tochas;

reclinado, ele aninha-se em púrpura e ouro.

Cheia de vinho pesa-lhe a fronte na mão.    910

Arrota. Ó, sou o mais sublime dentre os súperos,

rei dentre os reis! Ultrapassei meus próprios votos.

Fartou-se; de ampla taça argêntea sorve o vinho.

Não meças a bebida. Ainda te resta o sangue

de tantas vítimas. A cor de antigo Baco    915

o esconderá. Taça como essa encerre a mesa. 

Que o pai beba esse misto de sangue dos seus;

do meu tinha bebido. Ei-lo a entoar um canto

em tons festivos, sem que bem domine a mente.

tiestes

Peito por longos males abatido,     920

deixa	agora	das	dores	que	te	afligem.
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Fugiat maeror fugiatque pauor,

fugiat trepidi comes exilii

tristis egestas

rebusque grauis pudor afflictis.     925

Magis unde cadas quam quo refert.

Magnum, ex alto culmine lapsum

stabilem in plano figere gressum;

magnum, ingenti strage malorum

pressum fracti pondera regni     930

non inflexa ceruice pati,

nec degenerem uictumque malis 

rectum impositas ferre ruinas.

Sed iam saeui nubila fati

pelle, ac miseri temporis omnes     935

dimitte notas;     

redeant uultus ad laeta boni,

ueterem ex animo mitte Thyesten.

Proprium hoc miseros sequitur uitium,

numquam rebus credere laetis;

redeat felix fortuna licet,     940

tamen afflictos gaudere piget.

Quid me reuocas

festumque uetas celebrare diem,

quid flere iubes,

nulla surgens dolor ex causa? 

Quis me prohibet

flore decenti uincire comam,      945

prohibet, prohibet?

Vernae capiti fluxere rosae,

pingui madidus crinis amomo

inter subitos stetit horrores, 

imber uultu nolente cadit,     950

uenit in medias uoces gemitus.
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Fuja a amargura e fujam teus temores,

fuja a parceira do inquietante exílio,

a sinistra penúria,

e a vergonha, que agrava o desalento.    925

De onde cais, mais importa do que aonde. 

Grandioso é despenhar-se das alturas

e	em	pleno	chão	firmar	um	passo	estável;	

grandioso é, quando imensa desventura 

o esmagou, suportar o ônus de um reino    930

fracassado, sem ter curvado a fronte,

e, nem prostrado, nem na dor vencido,

resistente, sofrer a ruína imposta.

Mas do cruel destino agora as nuvens

repele, e de um passado triste as marcas    935

todas, todas afasta.

Bondoso olhar retorne na alegria;

expulsa de tua alma o velho Tiestes.

Persegue os desditosos este vício,

de nunca acreditar nas alegrias.

Bem que feliz fortuna lhes retorne,     940

aos que sofrem aborrece ter prazer.

Por que me atrais de volta

e o festejo me vetas deste dia,

por que mandas que eu chore,

ó dor que sem nenhuma causa surge? 

Quem é que me proíbe

de	atar	com	belas	flores	os	cabelos,		 	 	 	 945

proíbe, sim, proíbe?

Deslizam-me da fronte as rosas frescas,

tinto de amomo oleoso, o meu cabelo

encrespa entre imprevistos calafrios,

sem que meus olhos queiram, escorre o pranto,   950

e vem-me entre as palavras um gemido.
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Maeror lacrimas amat assuetas,

flendi miseris dira cupido est.

Libet infaustos mittere questus, 

libet et Tyrio       955

saturas ostro rumpere uestes,

ululare libet.

Mittit luctus signa futuri

mens ante sui praesaga mali:

instat nautis fera tempestas, 

cum sine uento tranquilla tument.    960

– Quos tibi luctus quosue tumultus

fingis, demens?

Credula praesta pectora fratri:

iam, quidquid id est,

uel sine causa uel sero times. 

– Nolo infelix,

sed uagus intra terror oberrat,     965

subitos fundunt oculi fletus,

nec causa subest.

Dolor an metus est?

An habet lacrimas magna uoluptas?

aTrevs

Festum diem, germane, consensu pari    970

celebremus; hic est, sceptra qui firmet mea

solidamque pacis alliget certae fidem.

ThyesTes

Satias dapis me nec minus Bacchi tenet.

Augere cumulus hic uoluptatem potest, 

si cum meis gaudere felici datur.    975
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A angústia adora as costumadas lágrimas,

desejo atroz de choro têm os tristes.

Quero lançar desventurosas queixas,

quero também rasgar      955

estas vestes em púrpura embebidas;

meu desejo é berrar!

Manda sinais de luto no futuro

minha mente, pressaga de seus males;

furiosa tempestade ameaça os nautas,

quando intumesce o mar na calmaria.    960

Que perdas há e quais são os distúrbios

que insana te imaginas?

Mostra um crédulo afeto a teu irmão:

seja agora qual for,

ou sem causa ou tardio é o teu temor.

Isso, ai de mim, não quero,

mas um terror dentro de mim se alastra,    965

meus olhos vertem um pranto repentino,

sem causa que o explique.

É uma angústia ou é medo?

Ou intenso prazer provoca lágrimas?

atreu

Celebremos, irmão, em consenso oportuno,    970

este	dia	festivo	que	afirme	meu	cetro

e instaure um pacto forte de sincera paz.

tiestes

Satisfez-me esta ceia e não menos o vinho. 

Pode ainda aumentar meu deleite este acréscimo:

se me é dado com os meus alegrar-me feliz.    975
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aTrevs

Hic esse natos crede in amplexu patris.

Hic sunt eruntque; nulla pars prolis tuae

tibi subtrahetur. Ora quae exoptas dabo

totumque turba iam sua implebo patrem.

Satiaberis, ne metue. Nunc mixti meis    980

iucunda mensae sacra iuuenilis colunt;

sed accientur. Poculum infuso cape

gentile Baccho.

ThyesTes

 Capio fraternae dapis

donum; paternis uina libentur deis, 

tunc hauriantur – sed quid hoc? nolunt manus   985

parere, crescit pondus et dextram grauat;

admotus ipsis Bacchus a labris fugit

circaque rictus ore decepto fluit.

Et ipsa trepido mensa subsiluit solo; 

uix lucet ignis; ipse quin aether grauis    990

inter diem noctemque desertus stupet.

Quid hoc? Magis magisque concussi labant

conuexa caeli; spissior densis coit

caligo tenebris noxque se in noctem abdidit; 

fugit omne sidus. Quidquid est, fratri precor   995

natisque parcat, omnis in uile hoc caput

abeat procella. Redde iam natos mihi!

aTrevs

Reddam, et tibi illos nullus eripiet dies.
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atreu

Crê	teus	filhos	aqui	junto	ao	peito	do	pai;

aqui estão e estarão, sem que nada te falte

de tua prole. As faces darei que desejas

e o pai já todo fartarei de sua gente.

Vais saciar-te, não temas. Junto aos meus agora   980

compartem em mesa jovem suaves iguarias.

Mas vou chamá-los. Toma esta taça ancestral

plena de Baco. 

tiestes

 Tomo-a por brinde da ceia

fraterna. Vinho aos deuses paternos libemos

e o sorvamos. Mas isso o que é? Não me obedecem   985

as mãos, seu peso cresce e faz pender-me a destra.

Baco, se o aproximo, foge-me dos lábios 

e depois de frustrá-los, vaza ao seu redor.

E salta a própria mesa sobre o solo trépido.

Mal brilham as chamas; até mesmo o céu, moroso,   990

espanta-se, entre o dia e a noite abandonado.

Que é isso? Mais e mais trepida e cede a abóbada

celeste, ao que se junta bruma mais espessa

que densas trevas, noite em que se oculta a noite;

todo	astro	foge.	Que	me	poupe	o	irmão	e	os	filhos,	 	 	 995

seja o que for, rogo, e a procela toda tombe

neste	homem	vil	que	sou.	Devolve	já	meus	filhos!

atreu

Devolverei, de ti dia algum vai tirá-los.
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ThyesTes

Quis hic tumultus uiscera exagitat mea? 

quid tremuit intus? Sentio impatiens onus   1000

meumque gemitu non meo pectus gemit.

Adeste, nati, genitor infelix uocat,

adeste. Visis fugiet hic uobis dolor

– unde obloquuntur?

aTrevs

 Expedi amplexus, pater;

uenere. Natos ecquid agnoscis tuos?    1005

ThyesTes

Agnosco fratrem. Sustines tantum nefas

gestare, Tellus? Non ad infernam Styga

tenebrasque mergis rupta et ingenti uia

ad chaos inane regna cum rege abripis? 

Non tota ab imo tecta conuellens solo    1010

uertis Mycenas? Stare circa Tantalum

uterque iam debuimus. Hinc compagibus

et hinc reuulsis, si quid infra Tartara est

auosque nostros, hoc tuam immani sinu 

demitte uallem nosque defossos tege    1015

Acheronte toto. Noxiae supra caput

animae uagentur nostrum et ardenti freto

Phlegethon harenas igneus tostas agens

exilia supra nostra uiolentus fluat.

– Immota Tellus pondus ignauum iaces?    1020

Fugere superi.



Tiestes 101

tiestes

Qual é este tumulto que me ataca as vísceras?

Tremeu-me dentro o quê? Sinto uma inquieta carga   1000

e em meu peito há um gemido que não vem de mim.

Vinde,	meus	filhos,	este	triste	pai	vos	chama,

vinde!, que se eu vos vejo esta dor fugirá.

De onde estão me falando?

atreu

 Abre teu peito, ó pai:

chegaram.	Acaso	reconheces	os	teus	filhos?		 	 	 1005

tiestes

Eu reconheço o irmão! Tamanho crime, ó Terra,

suportas carregar? Não te abres e o imerges

nas trevas do infernal Estige, e para o caos

não arrastas, por larga trilha, o reino e o rei?

Não destróis desde a base todo o casario    1010

e subvertes Micenas? Estar junto a Tântalo

há muito ambos devíamos. Rompe teus liames

de um lado a outro e, se algo existe sob o Tártaro

e nossos ancestrais, ali baixa teu chão,

nesse fosso abissal oculta-nos sepultos    1015

abaixo do Aqueronte. Almas culposas vaguem

sobre	nossas	cabeças	e,	em	seu	fluxo	ardente

de areias requeimadas, o ígneo Flegetonte

sobre	o	nosso	refúgio	flua	caudaloso.

Jazes, ó Terra, imóvel como um peso inerte?   1020

Fugiram os deuses.
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aTrevs

 Iam accipe hos potius libens

diu expetitos; nulla per fratrem est mora.

Fruere, osculare, diuide amplexus tribus.

ThyesTes

Hoc foedus? Haec est gratia, haec fratris fides? 

Sic odia ponis? Non peto, incolumes pater   1025

natos ut habeam; scelere quod saluo dari

odioque possit, frater hoc fatrem rogo:

sepelire liceat. Redde quod cernas statim

uri; nihil te genitor habiturus rogo, 

sed perditurus.

aTrevs

 Quidquid e natis tuis     1030

superest habes, quodcumque non superest habes.

ThyesTes

Vtrumne saeuis pabulum alitibus iacent,

an beluis scinduntur, an pascunt feras?

aTrevs

Epulatus ipse es impia natos dape.

ThyesTes

Hoc est deos quod puduit, hoc egit diem    1035

auersum in ortus. Quas miser uoces dabo
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atreu

 Antes alegre recebe

quem tanto desejavas. Não te impede o irmão.

Desfruta-os, beija-os, dá teus abraços aos três.

tiestes

É esta a aliança? É este o amor do irmão leal?

Assim deixas teus ódios? Que salvos um pai    1025

tenha	os	filhos	não	peço;	o	que	dar	não	afronta

teu crime e ódio, rogo de irmão para irmão:

possa eu os sepultar. Dá-me-os e já vais ver-me 

cremá-los. Como pai, não rogo para tê-los,

e sim para perdê-los.

atreu

	 De	teus	filhos,	tudo	 	 	 	 	 1030

que resta tens, e tudo tens que não lhes resta.

tiestes

Jazem como repasto para aves bravias

ou animais os dilaceram e nutrem feras?

atreu

Ceaste	tu	teus	filhos	em	profana	ceia.

tiestes

É isto que vexou os deuses, isto impôs    1035

a reversão do dia! Gritar que palavras?
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questusque quos? Quae uerba sufficient mihi?

Abscisa cerno capita et auulsas manus

et rupta fractis cruribus uestigia;

hoc est quod auidus capere non potuit pater.   1040

Voluuntur intus uiscera et clusum nefas

sine exitu luctatur et quaerit fugam.

Da, frater, ensem (sanguinis multum mei

habet ille); ferro liberis detur uia. 

Negatur ensis? Pectora illiso sonent    1045

contusa planctu – sustine, infelix, manum,

parcamus umbris. Tale quis uidit nefas?

Quis inhospitalis Caucasi rupem asperam

Heniochus habitans quisue Cecropiis metus 

terris Procrustes? Genitor en natos premo    1050

premorque natis; sceleris est aliquis modus.

aTrevs

Sceleri modus debetur ubi facias scelus,

non ubi reponas. Hoc quoque exiguum est mihi.

Ex uulnere ipso sanguinem calidum in tua 

defundere ora debui, ut uiuentium    1055

biberes cruorem; uerba sunt irae data

dum propero. Ferro uulnera impresso dedi,

cecidi ad aras, caede uotiua focos

placaui, et artus, corpora exanima amputans,

in parua carpsi frusta et haec feruentibus   1060

demersi aenis, illa lentis ignibus

stillare iussi; membra neruosque abscidi

uiuentibus, gracilique traiectas ueru

mugire fibras uidi et aggessi manu

mea ipse flammas. Omnia haec melius pater   1065

fecisse potuit. Cecidit in cassum dolor;
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Que queixas dar? Vão me bastar quantos clamores?

Olho os crânios cortados, as mãos arrancadas

e amputados os pés, fraturadas as pernas;

isto é o que um pai voraz não pôde consumir.   1040

Dentro revira-se-me o ventre e o crime ocluso,

sem saída, reluta e busca pela fuga.

Dá-me, irmão, tua espada – muito de meu sangue

tem	ela	–	,	dê	seu	ferro	passagem	a	meus	filhos.

É-me negada a espada? Ecoem no meu peito    1045

golpes de dor – detém, infeliz, tua mão!

Poupem-se os mortos. Quem jamais viu um tal crime?

Qual dos que a rude encosta do Cáucaso inóspito

habitam, o povo heníoco, ou, terror das terras

cecrópias, qual Procrustes? Eis-me um pai que oprime  1050

os	filhos	que	o	oprimem.	Há	limite	no	crime?

atreu

Há no crime limite se um crime praticas,

não se o devolves. Também isso me é bem pouco.

Do próprio ferimento o sangue quente em teus

lábios eu quis verter, para que enquanto vivos   1055

o bebesses. Por minha pressa a ira viu-se

lograda. Eu os feri com o ferro bem cravado, 

ante os altares imolei-os, aplaquei

os lares, dissequei corpos sem vida e os membros

em	pequenas	porções	cortei:	umas,	em	bronzes	 	 	 1060

ferventes, imergi, outras, em lentas chamas

fiz	gotejarem,	entranhas	e	órgãos	extraí-lhes

viventes, em delgado espeto trespassados,

vi gemer-lhes o fígado e adensei as chamas

com minhas próprias mãos. Tudo isso o pai podia   1065

ter feito ainda melhor. Escoou-me em vão a ira;
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scidit ore natos impio, sed nesciens,

sed nescientes.

ThyesTes

 Clausa litoribus uagis

audite maria, uos quoque audite hoc scelus, 

quocumque, di, fugistis; audite inferi,    1070

audite terrae, noxque Tartarea grauis

et atra nube, uocibus nostris uaca

(tibi sum relictus, sola tu miserum uides,

tu quoque sine astris); uota non faciam improba. 

Pro me nihil precabor (et quid iam potest   1075

pro me esse?); uobis uota prospicient mea.

Tu, summe caeli rector, aetheriae potens

dominator aulae, nubibus totum horridis

conuolue mundum, bella uentorum undique 

committe et omni parte uiolentum intona,   1080

manuque non qua tecta et immeritas domos

telo petis minore, sed qua montium

tergemina moles cecidit et qui montibus

stabant pares Gigantes, hac arma expedi 

ignesque torque; uindica amissum diem,    1085

iaculare flammas, lumen ereptum polo

fulminibus exple. Causa, ne dubites diu,

utriusque mala sit. Si minus, mala sit mea;

me pete, trisulco flammeam telo facem 

per pectus hoc transmitte. Si natos pater    1090

humare et igni tradere extremo uolo,

ego sum cremandus. Si nihil superos mouet

nullumque telis impios numen petit,

aeterna nox permaneat et tenebris tegat 
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rasgou	na	boca	impura	os	filhos,	mas	não	soube,

e nem souberam eles.

tiestes

 Mares que ondulosas

praias cercam, sabei deste crime, sabei

também vós, onde quer que fugistes, ó deuses,   1070

e os numes ínferos, sabei, e a terra e a densa

e negra noite de tartárea névoa: atenta

ao que digo – só tu me resta e vês meus males,

mesmo que sem teus astros. Não farei maus votos,

não em proveito meu – e o que já pode ser    1075

em meu proveito? A vós interessam meus votos.

Do céu guia supremo, tu, rei soberano

do etéreo paço, em brumas horrendas envolve

inteiro	o	mundo,	põe	por	todo	lado	em	guerra

os ventos e violento troa em toda parte;    1080

não a mão com que abrigos e casas singelas

golpeias de arma leve, mas a que abateu

tríplice massa de montanhas e os gigantes,

eretos qual montanhas, essa mão as armas

empunhe e arroje os raios; vinga o dia extinto,   1085

dispara chamas e restaura com teus raios

a luz do céu roubada. O caso não ponderes,

seja a culpa dos dois; se não, seja só minha.

Golpeia-me, transpassa-me o peito com o facho

de	teu	trífido	dardo.	Se	eu,	o	pai,	aos	filhos	 	 	 	 1090

quero dar um sepulcro e as chamas derradeiras,

sou eu que devo arder. Se nada move os súperos

e nume algum ataca os ímpios com seus dardos,

perdure eterna noite e encubra em longas trevas 
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immensa longis scelera; nil, Titan, queror,   1095

si perseueras.

aTrevs

 Nunc meas laudo manus,

nunc parta uera est palma; perdideram scelus,

nisi sic doleres. Liberos nasci mihi

nunc credo, castis nunc fidem reddi toris.

ThyesTes

Quid liberi meruere?

aTrevs

 Quod fuerant tui.     1100

ThyesTes

Natos parenti – 

aTrevs

 Fateor, et, quod me iuuat,

certos.

ThyesTes

 Piorum praesides testor deos.

aTrevs

Quid coniugales?
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esses crimes imensos. Titã, não me queixo    1095

se perseveras.

atreu

 Louvo agora as minhas mãos,

obtive agora a palma; era perdido o crime

se	essa	dor	não	sentisses.	Que	gerei	meus	filhos

agora creio, volta a ser casto o meu leito.

tiestes

Que	mal	meus	filhos	cometeram?

atreu

 O de ser teus.      1100

tiestes

Os	filhos,	pelo	pai…

atreu

 Exato, e o que me alegra:  

legítimos.

tiestes

 Valei aos que têm fé, ó deuses!

atreu

E os deuses conjugais?
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ThyesTes

 Scelere quis pensat scelus?

aTrevs

Scio quid queraris; scelere praerepto doles, 

nec quod nefandas hauseris angit dapes,    1105

quod non pararis. Fuerat hic animus tibi

instruere similes inscio fratri cibos

et adiuuante liberos matre aggredi

similique leto sternere. Hoc unum obstitit:

tuos putasti.

ThyesTes

 Vindices aderunt dei;     1110

his puniendum uota te tradunt mea.

aTrevs

Te puniendum liberis trado tuis.     1112
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tiestes

 Pagar crime com crime?!

atreu

Sei qual tua dor: é que no crime antecipei-me.

Que	ingeriste	nefanda	ceia	não	te	aflige,	 	 	 1105

e sim que não a preparaste. Era teu plano

dar ao irmão desavisado iguais viandas,

atacar	com	ajuda	da	mãe	os	meus	filhos

e impor-lhes morte igual. Só isto te impediu:

pensaste que eram teus!

tiestes

 Irão vingar-me os deuses!    1110

A eles eu te entrego para teu castigo.

atreu

Entrego-te	a	teus	filhos	para	teu	castigo.	 	 	 1112
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notas

Para a tradução adotou-se o texto latino estabelecido por R. J. Tarrant (1985), com 
exceção dos versos do último coro (v. 789-884) e daqueles pertencentes à seção lírica 
localizada no último ato (v. 920-969), para os quais se optou pelo texto da edição de J. 
G.	Fitch	(2004),	conforme	justificativa	apresentada	nas	notas	a	esses	versos.

1-121 A cena do prólogo, ou primeiro ato, única no corpus das peças de Sêneca na 
forma de diálogo, desenrola-se pouco antes do alvorecer, diante do palácio dos 
Pelópidas, na cidade grega de Argos. Depois de retirado do Tártaro, região dos 
infernos reservada às almas supliciadas, e de ser trazido para Argos, o espectro 
de Tântalo dialoga com uma das Fúrias, divindades infernais vingadoras de 
crimes contra os consanguíneos, correspondentes às Erínis na mitologia grega, 
representadas como mulheres velhas, com cabelos em forma de serpentes 
e lágrimas de sangue. Como observa Tarrant (1985, p. 85), o prólogo das peças 
de Sêneca tem a função de estabelecer a atmosfera do drama e de antecipar os 
eventos principais do enredo. No Tiestes, é perceptível um jogo de analogias entre, 
de um lado, o par de personagens do prólogo e, de outro, os irmãos Atreu e Tiestes, 
e	ainda	um	de	seus	filhos,	também	chamado	Tântalo.	Em	uma	trajetória	análoga	à	
do espectro de Tântalo no início da peça, Tiestes, contra a sua vontade, será levado 
a deixar o exílio e a retornar para Argos, e não poderá resistir aos apelos tanto 
dos	filhos	quanto	do	irmão	para	que	aceite	instalar-se	no	palácio	e	compartilhar	
o poder, apelos equivalentes à instigação da Fúria no prólogo. O paralelo entre 
as personagens vem também sinalizado no plano da elocução, pela referência 
intratextual	 estabelecida	 entre	 as	 falas	 finais	 do	 espectro,	 no	 prólogo	 (v.	 100),	
quando ele cede à pressão feita pela Fúria — Sequor, “Sigo-te” — e a fala de Tiestes, 
no	terceiro	ato,	em	diálogo	com	seu	filho	de	mesmo	nome	que	o	ancestral,	quando	
cede a seus rogos para aceitar a proposta de compartilhar o poder (v. 489): Ego uos 
sequor, non duco,	“Sigo,	não	vos	conduzo”.	Igualmente	o	paralelo	entre	a	figuras	de	
Atreu e da Fúria, que retratam a ira em toda sua potência, é assinalado por ecos 
verbais	 que	 sugerem	 estreita	 identificação	 entre	 eles,	 conforme	 indicado,	mais	
adiante, no comentário ao verso 105.
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A relação com possíveis modelos utilizados na composição do prólogo de 
Tiestes é analisada por  Monteleone (1980), que vê na caracterização do espectro de 
Tântalo um amálgama de traços provenientes de Alecto, uma das Fúrias retratada 
por Virgílio na Eneida, e de Raiva (Lýssa), personagem divina que na tragédia Héracles, 
de	Eurípides,	insufla	no	herói	o	furor	que	o	faz	massacrar	os	filhos	e	a	esposa:

O prólogo do Tiestes apresenta seguros paralelos com a Eneida, de Virgílio 
(livro VII, v. 323-571), mas também alguns elementos da tragédia Héracles, 
de Eurípides (v. 822-874), que não se encontram na Eneida. Alecto não tem 
nenhum	lampejo	de	justiça	ou	de	humanidade;	é	o	mal	personificado.	Lissa,	ao	
contrário, com palavras de moderação e de humanidade, procura furtar-se à 
tarefa odiosa (cf. v. 843 ss.; 857 ss.) e invoca Hélio como testemunho disso. Essa 
é uma atitude em comum com a do espectro de Tântalo (cf. v. 90-95), em que 
também se encontra uma vívida apóstrofe a Júpiter. É provável que Sêneca, 
ao compor este prólogo, tenha tido como referência contemporaneamente a 
tragédia Héracles e a Eneida.3

Vale acrescentar que, também em uma passagem do diálogo Sobre a ira II, 
35, 5, a descrição da ira, elaborada a partir de fontes literárias, remete em grande 
medida	à	figura	de	Alecto,	na	Eneida, e, de resto, fornece elementos que ajudam a 
visualizar a imagem da Fúria no prólogo do Tiestes:

Quales sunt hostium uel ferarum caede madentium aut ad caedem euntium aspectus, 
qualia poetae inferna monstra finxerunt succincta serpentibus et igneo flatu, quales 
ad bella excitanda discordiamque in populos diuidendam pacemque lacerandam deae 
taeterrimae inferum exeunt, talem nobis iram figuremus, flamma lumina ardentia, 
sibilo mugituque et gemitu et stridore et si qua his inuisior uox est perstrepentem, tela 
manu utraque quatientem (neque enim illi se tegere curae est), toruam cruentamque 
et cicatricosam et uerberibus suis liuidam, incessus uesani, offusam multa caligine, 
incursitantem uastantem fugantemque et omnium odio laborantem, sui maxime, 
si aliter nocere non possit, terras maria caelum ruere cupientem, infestam pariter 
inuisamque.

Tal qual a aparência dos inimigos ou das feras embebidas na matança, ou se 
dirigindo à matança; tais quais os monstros infernais imaginados por poetas, 
cingidos de serpentes e soprando fogo; tais quais as mais funestas deusas dos 
infernos, que saem para incitar guerras e disseminar a discórdia entre os 
povos	e	lacerar	a	paz,	assim	para	nós	deve	figurar	a	ira,	seus	olhos	ardendo	

3 Monteleone, 1980, p. 82: Il prologo del Thyestes presenta sicuri parallelismi con Aen. VII 323-571, ma anche 
qualche elemento dell’Eracle che non si ritrova nell’Eneide. Aletto non ha nessun barlume di giustizia o di 
umanità, è il male personificato. Lissa, invece, con parole di moderazione ed anche di umanità cerca di sottrarsi 
all’odioso compito (cfr 843 sgg.; 857 sgg.) e di questo chiama testimone Helios; e quest’atteggiamento è comune 
all’ombra di Tantalo (cfr vv. 90-5, ove si trova anche una vivace apostrofe a Giove). È probabile che Seneca nel 
comporre questo prologo abbia tenuto dinanzi contemporaneamente l’Eracle e l’Eneide.
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em chamas, ela ecoando sibilos e mugidos, gemidos e gritos, ou se algum ruído 
existe mais abominável do que esses, brandindo armas com ambas as mãos 
— de fato, nem cuida de se proteger —, torva, cruenta, cheia de cicatrizes 
e machucada por seus próprios golpes, o andar vesano, envolta em basto 
nevoeiro, atacando, devastando, pondo em fuga, sendo alvo do ódio de todos, 
sobretudo do seu próprio, ávida por que pereçam terras, mares e céu se de 
outro modo não puder ser nociva, ao mesmo tempo deletéria e detestável.

6-12 É um locus frequente nas peças de Sêneca o catálogo de condenados a suplícios 
eternos	nas	regiões	ínferas	–	quase	sempre	com	referências	a	Sísifo,	Ixião,	Tântalo	
e Tício (Agamêmnon, 15-21, Fedra, 1229-37, Medeia, 744-49). A menção a essas 
personagens ocorre também nos principais modelos poéticos da época de Augusto: 
Virgílio, Eneida VI, 595 ss., Horácio, Epodos 17, 65 ss., e Ovídio, Metamorfoses IV, 457 
ss. A lenda de Sísifo ora o retrata rolando inultilmente uma pedra até o alto de uma 
colina, ora carregando-a sobre os ombros, versão a que se alude neste catálogo. A 
punição	de	Sísifo,	segundo	uma	das	versões	do	mito	(Higino,	Fábulas, 60), deveu-se a 
ele	ter	violentado	a	filha	de	seu	irmão,	pelo	qual	nutria	ódio,	com	o	intuito	de	gerar	
filhos	destinados,	conforme	palavras	de	Apolo,	a	atacar	o	tio.	Ixião,	além	de	ter	sido	
o primeiro assassino de um parente, assediou Hera, esposa de Zeus, e foi condenado 
por este a ter os membros atados por serpentes a uma roda que gira em movimento 
perpétuo. Por último vem a menção ao gigante Tício, um pouco mais extensa e 
elaborada, tal como em Virgílio (Eneida VI, 595-600); seu castigo por tentar violentar 
a deusa Latona, mãe de Apolo, foi permanecer estendido no solo dos infernos e ter o 
fígado constantemente devorado por um abutre.

18-20 Ocorre nessa passagem, uma primeira referência ao tema da repetição dos 
crimes entre os descendentes de Tântalo, sempre perpetrados com acréscimo de 
perversidade. Esse elemento temático é reiterado um pouco adiante, ainda no 
primeiro ato (v. 25-49), e, depois, no primeiro coro (v. 133-139).

16 “Guardião do diro cárcere”: alusão a Cérbero, cão de três cabeças que guardava 
a saída dos infernos.

22	 Pelópidas	 é	 denominação	 referente	 aos	 descendentes	 de	 Pélope,	 filho	 de	
Tântalo (ver nota aos versos 139-143). Nas tragédias de Sêneca, apenas os membros 
masculinos são indicados na genealogia dessa família: Zeus, pai de Tântalo, que 
gerou Pélope, pai de Atreu e Tiestes; de Atreu nasceram Agamêmnon e Menelau; de 
Tiestes,	Plístenes,	Tântalo,	um	terceiro	filho	não	nomeado	e	uma	filha,	com	a	qual	
Tiestes	gerou	seu	filho-neto	Egisto.
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23	Minos:	rei	lendário	de	Creta,	figurava	entre	os	juízes	dos	mortos	nos	infernos,	ao	
lado de Radamanto e Éaco.

23-67 Em tom oracular, a Fúria alude aos crimes passados, relativos à disputa entre 
Atreu e Tiestes, e não só prenuncia os eventos relativos ao crime de Atreu, mas 
também indica, de modo alusivo, fatos referentes à geração seguinte: o nascimento 
de Egisto e o assassinato de Agamêmnon pela esposa ao retornar da guerra por 
ele	conduzida.	Desse	modo,	nesta	 fala	da	Fúria	expõe-se	uma	síntese	dos	eventos	
centrais tanto do mito familiar quanto do enredo desta peça, com destaque para a 
cena do banquete (v. 48-67).

52-53 “ódios, sangue, carnagens / conclama” (odia caedes funera / accerse): o tricólon 
formado pelo acúmulo de três termos assindéticos pode ser considerado um estilema 
senequiano, recorrente em falas patéticas e tensas; por exemplo, no Agamêmnon, 
45: enses secures tela (…),	“gládios,	segures,	 lanças	(…)”.	Essa	mesma	figura	aparece	
utilizada pelo declamador Fúlvio Esparso, em Controvérsias	IX,	2,	5:	Cadauer, secures, 
sanguinem loquor, “falo de um cadáver, secures, sangue”. No Tiestes ocorre ainda 
nos v. 176 e 216-17; há exemplos também na obra em prosa: et uinculis carcere fame 
uindicamus rem castigandam flagris leuioribus (Sobre a ira	 III,	32,	2),	“e	com	grilhões,	
cárcere, fome punimos uma coisa que deve ser castigada com pancadas bem leves”.

54-56 “alegre louro / verdeje nos portais. Rebrilhem chamas…”: A imagem 
remete ao costume romano de usar ramos de louro para enfeitar colunas e portas 
das casas nos dias festivos (cf. Juvenal, Sátiras	X,	65:	Pone domi laurus,	“Põe	em	tua	
casa uma coroa de louro”) e de render culto aos antepassados mantendo acesa 
uma chama no altar doméstico. Entre outros eventos festivos, enfeitava-se uma 
domus romana para celebrar o retorno de membros da famíla. Daí o sentido irônico 
desse comando da Fúria, em vista do caráter funesto do retorno não só de Tântalo, 
enquanto	 força	 nefasta,	 como	 de	 Tiestes	 e	 seus	 filhos,	 alvos	 da	 ação	 maligna	
desencadeada	 por	 influência	 do	 ancestral,	 condenado	 a	 exercer	 função	 inversa	
à	de	um	deus	 familiar	da	religião	romana,	que	era	figura	protetora	da	 família	e	
da casa, representado por estatuetas e pela chama perene no larário.  Conforme 
esclarece Fustel de Coulanges (1998, p. 21), “o fogo do lar era a Providência da 
família. O culto era arraigadamente simples. Como primeira regra, exigia-se ao 
homem (sc. o dominus)	que	mantivesse	continuamente	sobre	o	altar	alguns	carvões	
acesos porque, extinguindo-se o fogo, deixava de existir o deus. Em certas horas 
do dia, colocavam-se sobre o lar ervas secas e lenha; e então o deus manifestava-
se em forma de chama brilhante”. Nas peças de Sêneca, como na tragédia romana 
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da época republicana, encontram-se com frequência referências a fatos do mundo 
romano. Sobre isso, observa Tarrant (1995, p. 226):

No caso mais extremo, o do Tiestes, realidades romanas são completamente 
fundidas com as gregas para criar um estranho mundo híbrido, uma Micenas 
povoada	por	quirites,	um	palácio	real	protegido	(embora	de	modo	ineficaz)	por	
Lares e Penates, e um reino cujos limites são ameaçados por partos e alanos. 
Em um de seus últimos artigos (“Exotic names, notably in Seneca’s tragedies”, 
Acta Classica 30,	1987),	Ronald	Syme	notou	um	exemplo	flagrante	nesta	peça:	
‘Pode (ou não) suscitar leve incômodo o fato de que, no Tiestes, permite-se que 
Atreu compare sua sagacidade com a de um cão de raça úmbria (Ti., 497). Seria 
inadvertência de Sêneca ou antes uma ousadia sua? O autor sexagenário em 
lugar	algum	revela	sinais	de	senilidade.’	Eram	sãs	as	 intuições	do	estudioso	
octogenário.	O	ofuscamento	de	distinções	culturais	é	abrangente	demais	para	
ser resultado de desatenção ou descuido. Aqui pelo menos (e sem dúvida até 
certo ponto também em outras peças) a profusão de detalhes romanos deve 
ser	um	componente	do	significado	da	peça.4

Para Monteleone (1991, p. 218), na referência aos portais enfeitados por ramos de 
louro poderia ainda haver alusão à residência imperial no monte Palatino, que, desde 
o início da época de Augusto, teve a porta de ingresso ladeada por dois loureiros 
(cf. Ovídio, Metamorfoses I, 562-63), razão pela qual esse palácio veio depois a ser 
designado pela expressão inter duas laurus. Assim, a imagem poderia sugerir uma 
identificação	entre	a	domus Pelopea e o palácio do Palatino da época imperial, em 
particular sob Nero.

56 Com	a	expressão	“crime	trácio”	alude-se	à	lenda	de	Procne,	que	matou	o	filho	
Ítis e serviu suas carnes num banquete oferecido a seu marido Tereu, rei da Trácia, 
para vingar o rapto de Filomela, irmã de Procne, empreendido por ele. O tratamento 
dado por Sêneca à ação vingativa de Atreu tem muitos elementos do relato de Ovídio 
sobre Procne e Tereu (Metamorfoses VI, 424-674). Mais adiante haverá ainda outra 
referência a essa lenda (v. 272-77), passagem em que Sêneca faz Atreu se mostrar não 
apenas ciente do paralelo entre sua ação e a de Procne, mas desejoso de superá-la 

4 In the most extreme case, the Thyestes, Roman realities are so thoroughly fused with Greek as to create a 
strange hybrid world, a Mycenae populated by Quirites, a royal palace protected (however ineffectually) by Lares 
and Penates, and a kingdom whose borders are threatened by Parthians and Alans. In one of his last papers, on 
“Exotic names, notably in Seneca’s tragedies”, Ronald Syme noted a particularly glaring instance in this play: “It 
may (or may not) arouse mild disquiet that in Thyestes Atreus is allowed to compare himself for sagacity with 
a hound of the Umbrian variety (Thy. 497 ff.). Was Seneca inadvertent, or rather now bolder? The sexagenarian 
author nowhere betrays signs of senescence.” The instincts of the octogenarian scholar were sound: the blurring 
of cultural lines is too pervasive to be the result of inattention or insouciance. Here at least (and arguably to some 
degree in the other plays as well) the profusion of Roman details must be a component of the play’s meaning.
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quantitativa	e	qualitativamente,	tanto	pelo	maior	número	de	vítimas	(os	três	filhos	
de Tiestes), quanto pela maior crueldade (ver notas aos v. 272-77, 281-82 e 707-11).

65 “Sangue mesclado a Baco”: referência ao vinho, por metonímia, sendo o vinho 
a	bebida	do	deus	Baco.	A	frase	é	alusiva	ao	vinho	misturado	ao	sangue	dos	filhos	de	
Tiestes, com o qual ele se embebedará durante a ceia, e ainda ao brinde que será 
erguido por ele na taça de Tântalo (v. 913-18; 982-85).

62-66	As	palavras	da	Fúria	afirmam	a	presença	invisível	de	Tântalo	no	spectaculum 
da ceia, como conviva e espectador. Esse trecho, portanto, faz antecipadamente 
imaginar	a	influência	de	Tântalo	nas	ações	de	Tiestes	durante	a	ceia	no	último	ato	
(v. 911-18), sugerindo que Tântalo-Tiestes saciam ali a fome e a sede na carne e 
no sangue dos seus. No prólogo, ressaltam-se dois fatores como determinantes do 
evento trágico: de um lado, a noção de uma perversão hereditária — os descendentes 
são vistos como um prolongamento físico de seu ancestral (cf. Monteleone, 1991, p. 
195) — , de outro, o caráter individual dos descendentes, em que se potencializa o 
mal hereditário, como referido por Tântalo (v. 18-20).

74 “Quem quer que sofra as penas…”: Tântalo dirige-se aos demais condenados aos 
suplícios	infernais.	A	advertência	patética	tem	o	efeito	de	amplificar	o	horror	dos	
eventos prestes a acontecer no palácio de Atreu, dados como comparativamente 
maiores que os horrores do Tártaro.

78 “a tropa horrenda das Fúrias”: as Fúrias, ou Erínias, eram três: Tisífone, Alecto 
e Megera.

100 “Sigo-te” (Sequor): o assentimento de Tântalo atua como fator desencadeante 
da	ação	vingativa	de	Atreu	e	ainda	prefigura	a	submissão	de	Tiestes	ao	desejo	de	
poder, retratada no terceiro ato (v. 487-89). Segundo Emanuela Fontecedro (2000, p. 
185-86), a expressão sequor reveste-se de teor alusivo à fórmula mística pitagórica te 
sequor [gr. s’ hépomai], a qual expressava assentimento à vontade divina, e da qual os 
estoicos	depois	se	apropriaram.	O	uso	dessa	expressão	no	contexto	filosófico	aparece	
bem representado numa passagem das Epístolas a Lucílio, 96, 2: non pareo deo sed 
adsentior; ex animo illum, non quia necesse est, sequor, “não obedeço a deus, mas dou-lhe 
assentimento; sigo-o de coração, não por ser isso inevitável”. No contexto trágico, 
portanto, essa expressão, que pontua a fala de Tântalo, é investida de ironia, pelo 
significado	 invertido	que	ela	apresenta	comparativamente	ao	contexto	filosófico,	
já que assinala o assentimento do espectro de Tântalo às ordens de uma divindade 
infernal	para	insuflar	o	furor no palácio de Atreu. Outro aspecto que carrega de força 
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expressiva a palavra sequor é seu isolamento em um verso incompleto, o que torna 
ainda mais nítido o seu eco posterior na fala de Tiestes (v. 489). O verso incompleto 
em Sêneca poderia ser visto como elemento métrico-estilístico, reproduzindo 
ocorrência similar na epopeia de Virgílio, porém, enquanto nesta última seria fato 
decorrente da condição inacabada da obra, em Sêneca parece ter sido usado como 
um recurso que se poderia chamar de estilema épico-virgiliano. Há três outros 
exemplos do uso expressivo de um verso incompleto nas peças de Sêneca: na 
Fedra (v. 605), quando a heroína começa a revelar ao enteado o seu amor ilícito, a 
interrupção do verso enfatiza a tensão e o tom patético de suas palavras: uos testor 
omnes, caelites, hoc quod uolo / me nolle, “Tomo-vos todos por testemunha, deuses 
celestes, de que aquilo que desejo / não o desejo”; nas Troianas (v. 1103), no término 
do relato do mensageiro sobre a morte do menino Astíanax, que se precipitou do 
alto da torre troiana, o verso é pateticamente interrompido na ársis do quarto pé: 
[…] sponte desiluit sua / in media Priami regna, “atirou-se espontaneamente / no meio 
dos domínios de Príamo”; nas Fenícias (v. 319), no fecho de uma das falas de Édipo, 
durante	 diálogo	 com	a	filha	Antígona,	 a	 interrupção	 também	 se	 dá,	 com	mesmo	
efeito, na ársis do quarto pé: iubente te praebebit alitibus iecur, / iubente te uel uiuet, “A 
tuas instâncias, ele (sc. Édipo) oferecerá às aves o próprio fígado / a tuas instâncias 
ele até mesmo viverá”. Ademais, o constante cavalgamento dos versos do prólogo 
parece	um	expediente	que	enfatiza	as	noções	de	ruptura	de	limites	ou	ultrapassagem	
de limites normais, as quais, por sua vez, podem ser associadas à soberba e à avidez 
que caracterizam a família dos Tantálidas.

105 “Foi já o bastante!” (Actum est abunde): essa frase ecoará nas palavras de Atreu 
em dois momentos de clímax, no segundo e no quinto ato (v. 279 e 889), de modo 
que, conforme comentário anterior, na nota inicial, a referência intratextual nesses 
pontos sugere estreito elo entre a Fúria e Atreu (ver notas aos v. 279 e 889-92). Além 
disso,	a	carga	expressiva	da	frase	é	intensificada	pela	conexão	intertextual	com	a	
passagem da Eneida, VII, 552, em que, analogamente, Juno ordena a Alecto que cesse 
de instigar a ira dos latinos contra os troianos: Terrorum et fraudis abunde est, “Já 
basta de terrores e ludíbrios”.

111-21	O	olhar	da	Fúria	percorre	as	regiões	da	Grécia	desde	a	Beócia,	ao	norte,	até	o	
Peloponeso, ao sul, e descreve em uma visão panorâmica os distúrbios na paisagem 
terrestre	causada	pelo	contágio	maligno	de	Tântalo,	todos	referentes	ao	refluxo	das	
águas e à seca decorrente disso: o Istmo de Corinto (v. 111) é um estreito que liga o 
Peloponeso à Grécia continental, separando o Golfo de Corinto, que faz parte do mar 
Jônio, e o Golfo Sarônico, pertencente ao mar Egeu; Lerna (v. 115) era denominação 



Lúcio Aneu Sêneca120

de um pântano e de um riacho próximos de Argos; a expressão “os veios do Foroneu” 
(v.	115-16)	é	alusão	erudita	ao	rio	Ínaco,	na	região	de	Argos,	cujo	filho	se	chamava	
Foroneu; o Alfeu (v. 116) era um rio que nascia nas montanhas do Táigeto e passava 
junto à cidade grega de Pisa, onde se deu a disputa entre Pélope e Enomau (ver notas 
aos v. 123 e 139-43); Citerão (v. 117-18) era o nome de uma serra próxima a Tebas, 
na Beócia, e o local onde as bacantes realizavam rituais que incluiam sacrifício e 
desmembramento do corpo da vítima. Francesca Nenci (2011, p. 116, n. 24), observa 
que a referência à ausência de neve nos cumes dessa serra é inusitada e rara (v. 117-
18: Cithaeronis iuga / stant parte nulla cana deposita niue, “nem do Citerão as serras / 
estão em parte alguma encobertas de neve”). Nessa passagem haveria uma alusão 
à imagem inversa do monte Soracte coberto de neve, descrito por Horácio (Odes 
I, 9, 1-2: Vides ut alta stet nive candidum / Soracte nec iam sustineant onus / silvae (…), 
“Vês como o níveo Soracte se ergue com a neve elevada e sua vegetação já não pode 
sustentar esse peso (…)”, de modo que, pelo contraste, seria enfatizado o efeito da 
influência	maléfica	de	Tântalo.	Segundo	Nenci,	“Sêneca	entrecruza	lírica	e	tragédia,	
com uma reelaboração da memória poética que permite ao leitor ver por trás de 
Sêneca	um	Horácio,	ao	mesmo	tempo	modificado	e	compartilhado”.5 A cidade de 
Argos (v. 119) teria sofrido pela escassez de água antes que Dânao tivesse inventado 
os	poços,	conforme	nota	mitográfica	registrada	em	Plínio,	o	Velho,	História natural 
VII, 195: puteos Danaus ex Aegypto aduectus in Graeciam qua uocabatur Arg<o>s Dipsion, 
“Dânao [inventou] os poços depois que veio do Egito para a Grécia, onde Argos era 
denominada como sedenta”. A menção à lendária seca na cidade de Argos funciona 
como	nota	conclusiva	ao	tema	da	escassez	e	refluxo	das	águas.	Além	disso,	tal	como	
no fecho do prólogo da peça Agamêmnon, aqui também o prólogo termina com uma 
nota	descritiva	sobre	a	chegada	do	alvorecer,	em	que	a	hesitação	de	Titã	prefigura	
a reversão do curso solar, fenômeno que, no mito do drama, é impulsionado como 
reação à monstruosidade do crime protagonizado por Atreu e Tiestes. Observa-
se a ênfase dada na peça a tal fenômeno, pela frequência com que vem referido: 
no prólogo, no quarto ato (v. 784-88), no último coro (v. 789-827), onde o evento é 
amplificado	na	imagem	do	colapso	universal	(v.	835	ss.)	e	no	quinto	ato	(v.	990-95;	
1035-36; 1074; 1085-87; 1094-96).

122-75 Coro I: de acordo com a técnica dramática adotada por Sêneca, o coro situa-
se quase permanentemente em um plano atemporal em relação àquele em que se 
dão os eventos do enredo. Sua presença nem mesmo é concebida como constante ao 

5 Seneca incrocia lirica e tragedia, con una rielaborazione della memoria poetica che permette al lettore di vedere 
dietro Seneca un Orazio, tanto mutato quanto condiviso.
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longo da peça. É importante salientar que o tratamento do coro se alterou bastante 
no período entre o declínio da tragédia ática, depois da morte de Eurípides (406 
a.C.), até o aparecimento das primeiras tragédias em latim, a partir de 240 a.C. Tal 
alteração deveu-se basicamente à diminuição da importância da participação do 
coro	sobretudo	nas	apresentações	teatrais	fora	dos	festivais	atenienses.	Um	aspecto	
que	 reflete	 esse	 fato	 é	 o	da	ocupação	da	 cena	pelo	 grupo	 coral:	 no	 teatro	 grego,	
durante quase toda a ação, o coro permanecia na orquestra, círculo central entre 
a plateia e o palco, sendo esse o único local em que ele se movimentava, ao passo 
que, no teatro romano, esse espaço inicialmente não existiu, uma vez que, durante a 
época republicana, os espetáculos teatrais eram realizados em um palco de madeira, 
montado em frente a uma rampa ou escadaria de um templo por ocasião dos festivais 
religiosos ou de eventos cívicos. Apenas no ano 55 a.C. foi inaugurado em Roma 
o primeiro teatro de pedra, uma construção monumental realizada por Pompeu 
Magno em uma área do Campo de Marte, com o espaço da orquestra reduzido a 
um semicírculo e ocupado por bancos destinados à elite senatória e equestre (ver 
Tito Lívio, História romana	XXXIV,	44,	5	e	Vitrúvio,	Sobre a arquitetura V, 6, 2). Assim, 
nos dramas latinos, conforme sugere, por exemplo, F. Dupont (1985, p. 194-5), “os 
coristas	ficavam	sobre	o	palco	e	se	ausentavam	quando	entravam	os	atores	—	eles	
apareciam nos interlúdios”. Já no caso do drama senequiano, esteticamente alinhado 
com o drama da época imperial, de caráter retórico-literário, parece bastante exata 
a opinião de J. G. Fitch (1987, p. 256), segundo a qual o coro não teria existência 
contínua fora das odes corais; terminado o canto, ele passaria como que para um 
estado	de	suspensão,	de	modo	que	sua	presença	ou	ausência	ficariam	condicionadas	a	
fatores de conveniência decididos pelo tragediógrafo. Quanto a isso, observa-se que, 
nos dramas de Sêneca, havia apenas duas possibilidades de permanência do coro na 
cena	dialogada:	1)	após	o	fim	do	canto,	nas	assim	denominadas	“passagens-ponte”,	
destinadas a assinalar a entrada de um personagem, como em Agamêmnon, v. 408-11: 
Mas eis que a largos passos move-se um soldado; / traz, apressado, claros sinais de alegria: / 
(a lança tem na ponta do ferro um laurel): / Sempre fiel ao rei, está chegando Euríbates; 2) 
quando não havia outro personagem apto a exercer a função interlocutória, como, 
por exemplo, no quarto ato do Tiestes (v. 623 ss.). Trata-se de dois procedimentos 
fixados	como	convencionais	em	período	posterior	ao	da	tragédia	ática,	na	qual	havia	
maior variedade de circunstâncias em que o coro intervinha no diálogo. Ainda a 
convenção empregada por Sêneca no tratamento do grupo coral permitia que este se 
mantivesse completamente alheio ao teor dos diálogos, conforme a conveniência de 
cada momento, independentemente de sua suposta permanência em cena ou de sua 
ausência. A despeito disso, constata-se com frequência uma conexão indireta do coro 
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com as cenas dialogadas, estabelecida por meio de motivos temáticos presentes no 
canto	coral	relativos	aos	eventos	principais	do	enredo,	ou	por	reflexões	do	coro	que	
contêm chaves interpretativas para o tratamento do mito na peça. Eventualmente 
ocorre a retomada de elementos de falas imediatamente anteriores, como é o caso 
neste primeiro coro do Tiestes,	já	que	os	pontos	geográficos	mencionados	na	seção	
inicial estão conectados ao catálogo de localidades percorrido pela Fúria na fala 
imediatamente anterior: Argos (v. 122 —  v. 119), o Istmo de Corinto (v. 124-25 — 
v. 111-14), o rio Alfeu (v. 130-31 — v. 116-17), o contraste entre a serra nevada do 
Táigeto e a do Citerão (v. 126-29 — v. 117-18). Essas referências inserem-se em uma 
súplica aos deuses que protegem a cidade de Argos para que não se restabeleça o 
conflito	entre	os	Tantálidas,	subjazendo	o	temor	de	que	isso	pudesse	causar	a	seca	
descrita pela Fúria. Como resume Francesca Nenci (2011, p. 18), “o prólogo e o coro I 
contêm todos os motivos temáticos que serão desenvolvidos na sequência do drama 
e os estilemas adequados a traduzi-los em imagens: a hereditariedade da culpa, a 
iteração	 do	 crime	 e	 o	 seu	 acréscimo,	 sua	multiplicação	metamórfica	 e	 ilimitada	
(…)”.6 Em acréscimo a isso, importa ainda notar que outro fator de conexão entre o 
prólogo	e	o	coro	I	é	a	centralidade	da	figura	de	Tântalo	nessas	duas	seções.

Metro: asclepiadeu menor, adaptado ao latim por Horácio. É formado por doze 
sílabas, com um esquema rítmico invariável, como neste exemplo (v. 122): Ārgōs 
dē sŭpĕrīs sī quĭs Ăchāĭcŭm, “Se algum dentre os deuses ama Argos, na Acaia”. Na 
tradução empregam-se versos hendecassílabos, com predominância de acentos na 
2ª, 5ª, 8ª e 11ª sílabas.

122-35 Abertura do canto com longo período condicional, em formulação tensa, 
na qual uma série de quatro enunciados (a. si quis/ b. si quis/ c. si quis/ d. quem/, “se 
alguém/ se algum/ se há um que/ algum que”), estendidos por frases coordenadas 
e relativas (v. 122-31), antecede a apódose (a. aduertat placidum numen, “teu nume 
nos seja propício”), estendida pela coordenada et arceat, “e não deixe”, e seguida 
simetricamente por mais três membros de frase (v. 132-35): b. alternae ne redeant 
uices/ c. nec succedat… nepos/ d. et maior placeat culpa minoribus/, “que voltem…/, nem 
netos…/, nem culpas…). A estrutura do período, portanto, apresenta uma proporção 
rítmico-frasal do tipo 4 + 4.

6 Il I atto e il I corale contengono tutti i motivi tematici che saranno sviluppati nel seguito del dramma e gli stilemi 
adeguati a tradurli in immagini: l’ereditarietà della colpa, l’iterazione dello scelus e il suo acrescimento, il suo 
metamorfico moltiplicarsi senza mai finire (…).
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123 A menção aos carros é uma sutil alusão ao episódio ocorrido em Pisa, envolvendo 
Pélope, que levou Mírtilo a sabotar o carro de Enomau. Outra alusão a esse episódio 
marcado pelo logro ocorrerá nas palavras de Tiestes (v. 410) — ver notas aos v. 139-
43 e 409-10.

124 Segunda de quatro referências ao Istmo de Corinto; as outras encontram-se nos 
v. 111-14, 181-82 e 628-29. Segundo Tarrant (1985, p. 104), a partir de Ovídio esse 
istmo	tornou-se	um	ponto	geográfico	predileto	nas	descrições	poéticas.

126 Táigeto, montanha na região grega da Lacônia, ao sul do Peloponeso.

127 “o Bóreas sarmático”: vento frio norte-oriental; o adjetivo é referente à 
Sarmácia, região situada, aproximadamente, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. 

129 “o velífero Etésio” (veliferis … Etesiis): Tarrant (1985, ad loc.) ressalta o caráter 
inaudito dessa construção, tanto pela referência aos ventos Etésios, incomum na 
poesia latina, quanto pela adjetivação, “velíferos”, apropriada a navios ou a mastros, 
e	ainda	sugere	uma	possível	 influência	do	estudo	empreendido	por	Sêneca	sobre	
os ventos para a redação da obra Naturales quaestiones	 (“Investigações	 sobre	 a	
natureza”), na qual trata dos ventos etésios numa passagem do livro V, capítulos 
10, 2 a 11,1.

139-43	 Pélope,	 filho	 de	 Tântalo	 e	 pai	 de	 Atreu	 e	 Tiestes,	 foi	 pretendente	 de	
Hipodamia,	filha	de	Enomau,	rei	de	Pisa,	na	Élida.	Este,	advertido	por	um	oráculo	de	
que seria morto por um genro, decidiu que todo pretendente de Hipodamia deveria 
primeiro vencê-lo em uma corrida de carros. Seus cavalos, presenteados pelo deus 
Ares, eram invencíveis. Pélope persuadiu Mírtilo, condutor do carro de Enomau, a 
sabotar o carro de seu senhor, prometendo dividir com ele o reino. Morto Enomau 
na corrida, Pélope obteve Hipodamia e, em seguida, durante a viagem de retorno 
a sua casa, livrou-se de Mírtilo, afogando-o em águas do sul da Ática, que por isso 
teriam	ficado	conhecidas	como	Mar	de	Mirto.

144-75 Narrativa sobre o crime de Tântalo seguida da descrição da cena em que 
ele	 padece	 o	 suplício	 que	 lhe	 fora	 infligido	na	 região	 infernal.	 Segundo	uma	das	
versões	do	mito,	Tântalo	matou	seu	filho	Pélope,	ainda	um	menino,	e	serviu	suas	
carnes num banquete oferecido aos deuses. Uma parte de seu ombro foi ingerida 
pela deusa Ceres antes de ser revelado o embuste. Por vontade dos deuses, o menino 
foi devolvido à vida e seu corpo foi reconstituído, tendo-lhe Ceres adaptado uma 
peça	de	marfim	no	lugar	da	parte	ingerida	por	ela.
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176-204 Atreu surge em cena como que investido do ânimo da Fúria, desdobrando-
se ao dirigir a si próprio uma fala tensa e de teor exortativo, análoga à fala da 
Fúria,	no	prólogo,	dirigida	ao	espectro	de	Tântalo.	Sob	o	ponto	de	vista	filosófico,	a	
caracterização de Atreu ao manifestar sua ira ilustra a teorização sobre o processo 
de desencadeamento dessa paixão na alma exposto por Sêneca no diálogo Sobre a ira, 
em particular nesta passagem (II, 1, 3-4): 

Iram quin species oblata iniuriae moueat non est dubium; sed utrum speciem ipsam 
statim sequatur et non accedente animo excurrat, an illo adsentiente moueatur 
quaerimus. Nobis placet nihil illam per se audere sed animo adprobante; nam speciem 
capere acceptae iniuriae et ultionem eius concupiscere et utrumque coniungere, nec 
laedi se debuisse et uindicari debere, non est eius impetus qui sine uoluntate nostra 
concitatur.

Sem dúvida, o que move a ira é a ocorrência da ideia de uma injúria, mas 
indagamos se ela segue de imediato essa ideia e se ela se exterioriza sem que 
o consinta a alma, ou se é movida com o assentimento desta. Aceitamos que 
a ira nada ousa por si mesma, mas, sim, com a aprovação da alma, pois tomar 
a ideia de uma injúria recebida e desejar sua vingança, e juntar uma coisa à 
outra — que não se deve sofrer agressão e que se deve obter vingança — , isso 
não é um impulso da alma suscitado sem a nossa vontade.

180-88 Descrição de uma cena de guerra imaginária, que Atreu, delirando de ódio, 
visualiza como equivalente à ação a ser empreendida por ele contra o irmão.

182 “os dois mares vizinhos”: os mares Jônio e Egeu, separados pelo Istmo de 
Corinto (ver nota aos v. 111-19).

187 “Fora de Micenas”: os eventos do enredo situam-se no palácio dos Pelópidas 
em Argos, porém, as cidades de Micenas e Argos tradicionalmente se confundem na 
poesia	trágica.	Sêneca,	como	poeta,	descreve	uma	geografia	literária,	de	contornos	
territoriais em geral imprecisos ou móveis.

190-91 “Que esta potente casa (…) / desabe em mim (…)”: no diálogo Sobre a ira I, 1, 
1 Sêneca destaca o aspecto auto-destrutivo da ira: dum alteri noceat sui neglegens, in 
ipsa inruens tela et ultionis secum ultorem tracturae auidus, “Indiferente a si, desde que 
seja nociva a outro, ela se arroja a seus próprios dardos e é ávida por uma vingança 
que há de arrastar consigo o vingador”. Esse mesmo aspecto é representado na 
caracterização de Medeia, conforme o trecho seguinte de uma das falas da heroína 
(Sêneca, Medeia, 426-28):
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 […] Sola est quies,
mecum ruina cuncta si uideo obruta:
mecum omnia abeant. trahere, cum pereas, libet.

 […] Só encontro descanso
se comigo vejo o mundo desabar em ruína:
comigo tudo pereça. Que bom tudo arrastar ao morrer.

Interessa também observar a imagem sintática no verso 191, que fecha a descrição 
delirante da batalha imaginada por Atreu contra o irmão: ruat uel in me, dummodo in 
fratrem ruat. Como comenta Aygon (2004, p. 283): “A geminação de ruat no início e 
no	fim,	reunindo	em	uma	mesma	destruição	os	dois	irmãos,	engloba-os	no	interior	
do verso em uma ruína idêntica, ressaltada pelo paralelismo (in me / in fratrem)”.7

204 Nesta cena do segundo ato, em que, nos dramas de Sêneca, costuma ocorrer um 
debate entre o protagonista e uma personagem subalterna, o caráter do conselheiro 
é	 identificável	 com	 a	 bona mens, estado de ânimo em sintonia com a razão. O 
aparecimento repentino de uma personagem, como se dá com o conselheiro nesta 
cena, ou igualmente seu desaparecimento, são fatos particulares da técnica dramática 
de Sêneca, por vezes tomados pela crítica como indício de que o autor escrevia para 
um palco imaginário, tendo em mente antes a leitura do que a encenação das peças.

205-12 O trecho evoca a sententia proferida pela personagem Atreu na peça 
homônima do tragediógrafo Lúcio Ácio: Oderint dum metuant (Atreus,	fr.	X	Dangel),	
“Que me odeiem, contanto que temam”. No v. 212, a fala de Atreu é fechada com 
uma sentença equiparável àquela de Ácio:  Quod nolunt velint, “Queiram o que não 
querem”.

222-23	“Por	traição,	a	esposa,	/	por	furto	obteve	o	reino”:	duas	principais	acusações	
que movem a ira de Atreu contra o irmão: a sedução de sua esposa e a usurpação do 
poder pela obtenção do cordeiro de velo dourado, insígnia cuja posse assegurava aos 
Pelópidas o poder real. 

255 “Nada que caiba no limite usual da dor” (Nil quod doloris capiat assueti modum). 
No diálogo Sobre a ira I,	 3,	 3,	 Sêneca,	 remetendo	 à	 definição	 aristotélica	 da	 ira,	
afirma	 que	 o	 elemento	 motor	 dessa	 paixão	 é	 o	 desejo	 de	 revidar	 uma	 ofensa	
infligindo	sofrimento	(dolor) a quem se considera como agressor: Aristotelis finitio 
non multum a nostra abest; ait enim iram esse cupiditatem doloris reponendi,	“a	definição	

7 La gémination de ruat au début et à la fin, qui rapproche dans une même destruction les deux frères, les englobe 
au coeur du vers en une ruine identique, soulignée par le parallélisme (in me / in fratrem).
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de	Aristóteles	não	se	afasta	muito	da	nossa.	Pois	ele	afirma	que	a	ira	é	o	desejo	de	
devolver uma dor”.

257 A fragmentação do verso em quatro falas constitui uma ocorrência particular 
de	 antílabe,	 figura	 de	 partição	 da	 fala	 que	 intensifica	 a	 dinâmica	 do	 diálogo	
dramático e aparece nos momentos de clímax. Por esse recurso, o verso dramático 
era comumente distribuído em duas falas. Nas peças senequianas, há apenas mais 
uma ocorrência de divisão de dois versos subsequentes em quatro falas cada um, na 
peça Medeia, v. 170-71, durante um debate entre a heroína e a ama: 

Nutrix. Moriere. Ama. Morrerás.
 Medea. Cupio.  Medeia. É o que desejo.
  N. Profuge.   A. Foge!
           M. Paenituit fugae.    M. Arrependi-me da fuga. 

N. Medea –  A. Medeia…
 M. Fiam.   M. É o que serei.
  N. Mater es.   A. És mãe.
           M. Cui sim uides.    M. Vê quem é o pai.

      (Tradução de Renata C. de Freitas)

264-65 “os Lares, pasmos, / voltam seu rosto”: a manifestação de sinais nefastos 
pelas divindades protetoras da família, representadas no larário, o altar doméstico, 
é ressaltada ao longo da peça: os deuses Lares, os Penates (v. 775), os deuses 
paternos	(v.	984),	são	todos	em	geral	identificados,	de	modo	indistinto,	às	almas	dos	
antepassados (cf. Fustel de Coulanges, 1998, p. 26).

267-70: Serve como comentário ao diagnóstico feito por Atreu de seu próprio estado 
passional uma passagem do diálogo senequiano Sobre a ira I, 20, 2: omnes quos uecors 
animus supra cogitationes extollit humanas altum quiddam et sublime spirare se credunt; 
ceterum nil solidi subest, sed in ruinam prona sunt quae sine fundamentis creuere, “todos 
que uma alma delirante eleva acima dos pensamentos próprios do homem, creem 
emanar algo profundo e sublime. Porém, não há nada de sólido por baixo disso, e o 
que	se	ergueu	sem	fundações	é	propenso	a	desabar”.	O	desejo	de	conceber	um	crime	
de dimensão inusual é também expresso por Medeia na peça homônima (v. 898-900):

  Quaere poenarum genus
haud usitatum, iamque sic temet para:
fas omne cedat, abeat expulsus pudor.

  Busca um tipo de punição
não explorado e assim desde já te prepara:
anule-se toda justiça, expulso, desapareça o pudor.
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Na frase inicial, nescioquid animus maius et solito amplius… tumet (v. 267-68), a forma 
animus, embora transmitida pelos manuscritos, gera inconsistência sintática na 
função de sujeito do verbo tumet, forçando a ler quid… maius et… amplius não como 
sujeito, mas como termos em função adverbial no acusativo. Tarrant (1985) mantém 
a lição dos manuscritos e não comenta o fato; Fitch (2004) adota a forma animo, 
proposta por F. Leo, no caso ablativo, o que, apesar de certa ambiguidade em relação 
ao termo solito, ao menos torna possível ler quid e seus determinantes maius et… 
amplius como sujeito verbal, conforme a tradução quase literal de Fitch: “something 
greater, larger than usual… is swelling in my spirit…”.

272-77 “Mesas viu a corte trácia (…)”: a conexão entre a ação de Atreu e a da rainha 
trácia foi sugerida antes em uma das falas da Fúria (ver nota ao v. 56); além disso, 
os versos iniciais desta fala de Atreu (v. 267-70) ecoam as palavras de Procne em 
diálogo com a irmã Filomela relatado por Ovídio (Metamorfoses VI, 618-19): magnum 
quodcumque paravi; quid sit, adhuc dubito, “algo de grandioso projetei; / o que é ainda 
não sei” (ver também a nota ao v. 281-82). Agora, porém, a conexão é indicada pela 
própria personagem, de tal modo que isso faz Atreu parecer consciente de sua 
inserção no mundo literário. Sobre essa particularidade da personagem senequiana, 
Schiesaro	(2005,	p.	280-81)	faz	as	seguintes	observações:

Atreu	 ostenta	 um	 notável	 conhecimento	 da	 tradição	 poética,	 identifica	
devidamente a história de Tereu, Ítis e Procne como inspiração e precedente 
óbvios	para	suas	ações,	e	ele	aplica	ativamente	esse	conhecimento	na	busca	de	
vingança. (…) Desde o momento em que pisa no palco, Atreu é constantemente 
retratado como um sósia (Doppelgänger) do autor, como dramaturgo de sua 
própria tragédia de vingança, para a qual ele busca a inspiração de um poeta. 
Sem a criatividade artística de Atreu, enraizado em sua sede de vingança, não 
haveria Tiestes para assistirmos — nem teríamos prazer estético, se temos 
algum.	O	 crime	 ‘maior’	 de	Atreu	 é	 símbolo	 e	 reflexo	 da	 visão	 competitiva,	
própria de Sêneca, sobre a escrita da tragédia, de sua determinação em 
superar — no estilo e no horror — os modelos famosos que ele ressuscita uma 
última vez.8

8 Atreus flaunts an impressive knowledge of the poetic tradition, correctly identifies the story of Tereus, Itys, 
and Procne as the obvious precedent and inspiration for his actions, and actively deploys this knowledge in 
the pursuit of retribution. […] From the moment he steps onto the stage Atreus is consistently portrayed as 
the author’s doppelgänger, the playwright of his own revenge tragedy, for which he seeks a poet’s inspiration. 
Without Atreus’ artistic creativity, rooted in his thirst for revenge, there would be no Thyestes for us to 
watch – no aesthetic pleasure, if any, to be had. Atreus’ ‘‘bigger’’ crime is symbol and reflex of Seneca’s own 
competitive take on tragedy-writing, of his determination to outdo – in style and in horror – the famous 
models he resuscitates one last time.
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279 “Bravo! É o bastante!” (Bene est, abunde est): a frase ecoa as palavras da Fúria 
no prólogo (v. 105) — Actum est abunde, “Foi já o bastante!” — e irá aparecer mais 
uma vez numa das falas de Atreu no último ato (v. 889). O enunciado funciona como 
uma espécie de leitmotiv	que	faz	recordar	a	influência	da	Fúria	na	ação	de	Atreu	(ver	
notas ao versos 105 e 889-92).

281-82 “A imagem da chacina / ante meus olhos paira”: a visão antecipada do crime 
tem paralelo em Ovídio, quando relata o silêncio de Procne ao saber da violência 
sofrida pela irmã Filomela (Metamorfoses VI, 586): poenaeque in imagine tota est,	“e	fica	
toda embebida na imagem da punição”.

286-87 A metáfora referente à imagem da caça e do caçador é retomada mais à 
frente, em um monólogo de entrada em cena proferido por Atreu (v. 491-503), no 
qual	ele	se	regozija	pela	chegada	do	irmão	Tiestes	junto	dos	filhos	ao	palácio.

302 “elas vão comover” (praecommouebunt): nesta passagem há uma importante 
divergência entre os manuscritos: os da família A (ver adiante a sinopse sobre a 
tradição manuscrita das peças) trazem a forma verbal precommouebunt, corrigida 
para pr(a)ecommouebunt, lit. “moverão previamente”, admitida por Tarrant (1985, p. 
133) como um plausível neologismo senequiano, sem registro em outro texto antigo; 
no manuscrito E lê-se prece commouebo, “com minha súplica moverei (sc.	os	filhos	
dele)”, lição descartada por Tarrant por truncar a escansão do verso no terceiro pé. 
Como costuma ocorrer nesses casos, diferentes conjecturas foram propostas para 
sanar o problema: Zwierlein (1986) mantém a lição de E	e	supõe	uma	lacuna	depois	
de commouebo, resolvendo assim o problema métrico. Essa conjectura é seguida por 
F.	Nenci	(2011),	que	ressalta	a	justificativa	para	a	rejeição	de	praecommouebunt, pela 
qual se alega que, além de ser verbo não atestado em outra fonte, há a inconveniência 
de ser preciso atribuir-lhe como sujeito a noção de “súplicas” (preces), complemento 
de “rejeitar” (spernet), termos que ocorrem nos versos 299-300. Fitch (2004, p. 256-
57) mantém a lição de E, porém, segue Courtney, assinalando com chaves a supressão 
de todo o trecho (v. 299-302), e indica sua tradução apenas em nota de rodapé: 
“If Thyestes is too hard and scorns my appeal, my appeal will move his children, 
inexperienced	 and	weary	 of	 hardship	 and	 easily	 deceived”.	 Por	fim,	Monteleone	
(1991, p. 148) enumera outras conjecturas: prece commouebunt, de L. Müller, seguida 
por Leo e Peiper-Richter; preces mouebunt, “minhas súplicas moverão”, de Avantius, 
seguida por Farnaby, Giardina e Giancotti, e ainda, bem menos convincentes, 
pueri mouebunt (Bentley), “meus jovens moverão”, pretia mouebunt (Damsté), 
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“recompensas moverão”, […] et faciles capi / per se mouebunt (Herrmann), “[…] e por si 
mesmos fáceis (sc.	os	seus	filhos)	de	enganar,	elas	(sc. as súplicas) moverão”.

326 “seja Agamêmnon cônscio executor” (Agamemnon … sciens minister): na religião 
romana,	o	rito	que	envolvia	imolação	de	animais	era	realizado	por	três	oficiantes:	
o sacerdos (sacerdote), que presidia a cerimônia, o minister (ministro), que conduzia 
a vítima e a imolava, e o adsistens, o assistente do sacerdote, que zelava pela boa 
condução da cerimônia. Assim, para o assassinato dos sobrinhos, planejado como 
um	rito	religioso,	Atreu	pensa	inicialmente	em	atribuir	a	seus	filhos	Agamêmnon	
e	Menelau,	 respectivamente,	as	 funções	de	minister e adsistens, mas logo descarta 
essa	 intenção,	 decidindo	 ele	 próprio	 assumir	 as	 três	 funções,	 conforme	 relata	 o	
mensageiro nos versos 691-95.

327 “De minha incerta prole”: a incerteza de Atreu sobre a paternidade de seus dois 
filhos,	decorrente	da	relação	adúltera	entre	sua	esposa	e	o	irmão	Tiestes,	é	um	ponto	
que	será	retomado	no	confronto	da	cena	final	(v.	1098-99).	

336-403 Coro II: pelo teor dos versos 336-38, infere-se que o coro, diferentemente 
da audiência, está desinformado sobre os planos de Atreu, fato, aliás, que costuma 
ser apontado como indicador da ausência do grupo coral nas cenas dialogadas 
dos dramas de Sêneca (cf. Giardina, in: Seneca, 1987, p. 16). A referência a um 
suposto acordo nos três versos iniciais contrasta com o conteúdo dos três versos 
subsequentes (339-41) em que o coro se dirige aos dois irmãos considerando a 
situação	 de	 conflito	 de	 fato	 vigente.	 Esse	movimento	 de	 ideias	 perpassa	 a	 seção	
inicial	do	canto	e	serve	para	introduzir	o	tema	filosófico	sobre	o	tipo	de	poder	que	
deve ser buscado pelo homem: não o poder político de um sobrerano sobre seus 
súditos,	mas	o	poder	interior	sobre	as	próprias	fraquezas	e	afecções	passionais,	de	
modo que se sustenta o pressuposto estoico de que somente o sábio pode ser um 
verdadeiro soberano. O canto articula-se em duas partes: a primeira (v. 342-68) em 
que se condena a atração insana pelo poder e se medita sobre o verdadeiro regnum, 
referente ao âmbito interior da alma, e a segunda parte (v. 369-403), exortativa, 
em	estilo	horaciano,	na	qual	se	confrontam	as	inquietações	da	vida	política	com	a	
escolha expressa pelo coro de dedicar-se à vida interior e ao otium. O canto situa-se 
entre a cena em que foi retratado o estado de ânimo de Atreu e a cena que irá retratar 
o	de	Tiestes.	Assim,	de	um	lado,	Atreu	fica	enquadrado	no	paradigma	negativo	da	
avidez pelo poder político, e de outro, se estabelece uma referência interpretativa 
para o comportamento de Tiestes na cena subsequente, apesar de que, por mais que 
as	observações	do	coro	pareçam	antecipar	a	homilia	de	Tiestes	no	terceiro	ato	da	
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peça, o comportamento desse herói revelará que sua adesão aos valores enaltecidos 
na	ode	coral	é	 instável.	Quanto	às	considerações	finais	 sobre	a	 situação	de	quem	
vive inconsciente de seu estado interior (v. 401-3), pode ser acrescentada, como 
comentário complementar, uma passagem das Epístolas a Lucílio, 6, 1:

Intellego, Lucili, non emendari me tantum sed transfigurari; nec hoc promitto iam aut 
spero, nihil in me superesse quod mutandum sit. Quidni multa habeam quae debeant 
colligi, quae extenuari, quae attolli? Et hoc ipsum argumentum est in melius translati 
animi, quod vitia sua quae adhuc ignorabat videt; quibusdam aegris gratulatio fit cum 
ipsi aegros se esse senserunt.

Noto,	Lucílio,	que	não	apenas	estou	me	corrigindo,	mas	me	transfigurando.	
Nem já prometo ou espero que não reste nada em mim que deva sofrer 
mudança. Por que eu não teria muitos aspectos que devam ser examinados, 
atenuados ou suprimidos? E justamente isso é uma prova do aprimoramento 
da alma: o fato de ela ver os vícios seus que até então ignorava. Para alguns 
doentes é motivo de congratulação quando se aperceberam eles próprios de 
que estão doentes.

Metro: o metro dos versos deste coro é denominado glicônico, composto de oito 
sílabas, com estrutura rítmica invariável, conforme o seguinte exemplo (v. 336): 
Tāndēm rēgĭă nōbĭlĭs,	“Enfim	esta	nobre	realeza”.	Na	tradução	empregam-se	versos	
octossílabos, com acentos na 2a, 5a e 8a sílabas.

360 Euro: denominação de vento leste, associado a tempestades.

366	Sobre	a	condição	do	sábio,	de	poder	observar	as	tribulações	da	vida	humana	
de uma perspectiva externa e elevada, leiam-se estas duas passagens de Cícero, a 
primeira, de Tusculanas III, 15, e a outra, de Sobre a República I, 28:

Praeterea necesse est, qui fortis sit, eundem esse magni animi; qui magni animi sit, 
invictum; qui invictus sit, eum res humanas despicere atque infra se positas arbitrari. 
despicere autem nemo potest eas res, propter quas aegritudine adfici potest; ex quo 
efficitur fortem virum aegritudine numquam adfici. omnes autem sapientes fortes: 
non cadit igitur in sapientem aegritudo.

Além disso, quem é virtuoso, é necessariamente magnânimo; quem é 
magnânimo, é invencível; quem é invencível, necessariamente observa de 
cima os eventos da vida humana e os avalia como situados abaixo dele. Porém, 
ninguém pode observar de cima eventos em razão dos quais possa ser afetado 
de angústia. Segue-se daí que o homem virtuoso nunca é afetado de angústia. 
Por outro lado, todos os sábios são virtuosos: não recai, portanto, sobre o 
sábio a angústia.
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Quod autem imperium, qui magistratus, quod regnum potest esse praestantius quam 
despicientem omnia humana et inferiora sapientia ducentem nihil umquam nisi 
sempiternum et divinum animo volutare?

Que poder, que magistratura, que reino pode haver mais elevado do que alguém 
que	observa	de	cima	girarem	todas	as	situações	da	vida	humana	e	situadas	
num nível inferior ao de sua sabedoria, em sua alma nada considerando senão 
o eterno e o divino?

369-84	As	populações	asiáticas	mencionadas	neste	catálogo	ocupavam	as	regiões	
limítrofes do império romano na época de Augusto, na face norte-oriental: os daas 
eram um povo nômade que circulava pela face leste da Cítia, vasta região que se 
estendia, aproximadamente, desde a atual Polônia até o norte do Mar Negro e do 
Mar Cáspio; em uma área entre esses dois mares, ao longo do Cáucaso, habitavam 
os sármatas; os seres viviam a sudoeste da atual China; os partas, famosos pela 
eficiência	de	sua	cavalaria	e	pela	estratégia	de	simular	a	fuga,	viviam	ao	sul	do	Mar	
Cáspio, em uma área hoje pertencente ao Irã (ver nota ao v. 384).

Na relação intertextual dos v. 369-80 com o trecho de Horácio citado 
abaixo (Odes IV, 15, 17-32), estabelece-se um contraponto, assinalado por Tarrant 
(1985, p. 143), no sentido de que Horácio enaltece o poder político de Augusto e a 
paz instaurada por ele, ao passo que Sêneca enaltece o poder interior da alma de 
alcançar um estado individual de tranquilidade e segurança:

Custode rerum Caesare non furor Sendo César guardião do Estado, nem o furor
ciuilis aut uis exiget otium, ou a violência dos cidadãos expulsará o ócio da paz,
non ira, quae procudit enses nem a ira, que forja espadas
et miseras inimicat urbes. e torna inimigas as tristes cidades.
Non qui profundum Danuuium bibunt Nem os que bebem do profundo Danúbio
edicta rumpent Iulia, non Getae, romperão os decretos de Júlio, nem os getas,
non Seres infidique Persae, nem	os	seres	ou	os	pérfidos	persas,
non Tanain prope flumen orti. nem os nascidos junto ao rio Tânais.

Nosque et profestis lucibus et sacris E nós, tanto nos dias normais quanto nos sagrados,
inter iocosi munera Liberi em meio aos dons do jocoso Líber,
cum prole matronisque nostris com nossa prole e nossas matronas,
rite deos prius adprecati, tendo antes invocado ritualmente os deuses,

uirtute functos more patrum duces em	um	canto	acompanhado	de	flautas	lídias,
Lydis remixto carmine tibiis os chefes que mostraram a bravura ancestral,
Troiamque et Anchisen et almae Troia e Anquises e da alma
progeniem Veneris canemus. Vênus a progênie cantaremos.

370 Sobre os daas, ver nota aos v. 369-384 e ao v. 603.
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371-73 As águas em torno da península arábica eram denominadas pelos romanos 
como Mare Rubrum,	 correspondente,	 nas	 denominações	 atuais,	 não	 só	 ao	 Mar	
Vermelho, como também ao Mar da Arábia até o litoral da Índia.

384	“o	parta	fingindo	fugir”:	os	partas	eram	os	naturais	da	Pártia,	cujo	território	
abrangia a região entre o sul do mar Cáspio e o norte da Índia. Aparece neste verso 
um lugar-comum poético referente a uma tática de guerra utilizada pela cavalaria 
dos partas, que consistia em cavalgar em sentido oposto ao das forças oponentes, 
como que em fuga, e então lançar contra elas uma chuva de setas; para isso os 
cavaleiros ou giravam o dorso, conforme sugere, por exemplo, Virgílio (Geórgicas 
III, 31): fidentemque fuga Parthum uersisque sagittis,	“e	o	parta	confiante	na	fuga	e	nas	
setas invertidas”, ou talvez cavalgassem em posição invertida, como sugere esta 
pasagem de Ovídio (Arte de amar III, 786), em que o lugar-comum é deslocado para 
o contexto amoroso: ut celer auersis utere Parthus equis, “faz como o célere parta, 
montando o cavalo ao revés”.

388-89 O verso 389 não aparece nos manuscritos da família A e os dois versos, 
388-89 foram considerados interpolados por Friedrich Leo, Otto Zwierlein e outros 
editores,	 que	os	demarcaram	com	chaves.	Tarrant	 (1985,	p.	 146)	 expõe	as	 razões	
que	podem	justificar	a	supressão	desses	dois	versos,	enumeradas	a	seguir	(no	texto	
latino, lê-se: rex est qui metuit nihil, / rex est qui cupiet nihil): 1) estranha-se a mudança 
dos tempos verbais, de metuit (passado) para cupiet (futuro), a qual poderia ser sanada 
lendo-se metuet (futuro), com apoio em Horácio, Epístolas I, 16, 65-66: nam qui cupiet, 
metuet quoque; / porro qui metuens uiuet, liber mihi non erit umquam, “de fato, quem 
tiver desejo também terá medo; / além disso, quem viver com medo, penso que 
nunca será livre”; 2) aceitando-se a correção para o tempo futuro, permanece ainda 
certa incoerência entre o verbo est (presente) e metuet / cupiet (futuros), quando 
seria mais natural o inverso: “quem nada teme nem deseja será rei”; 3) a repetição 
de nihil	parece	monótona,	sobretudo	depois	de	uma	eficaz	repetição	desse	mesmo	
vocábulo em três membros de frase (tricolon abundans), entre os versos 381-87: “(I) 
De nada [nil] lhe servem cavalos, / (II) de nada [nil] armamentos e setas, / que a 
esmo	arremessa	à	distância	/	o	parta	fingindo	fugir,	/	(III)	não	servem	de	nada	[nihil] 
artefatos / de guerra que arrasam cidades / lançando-lhes pedras de longe”; 4) nos 
v. 389-90 repete-se de modo menos expressivo o teor dos v. 348-49.

396-97 Quirites é termo anacrônico referente aos cidadãos romanos.
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403	“de	si	morre	desconhecido”:	sobre	o	autoconhecimento	de	que	trata	o	filósofo	nas	
Epístolas morais a Lucílio, Christine Richardson-Hay (2006, p. 63) comenta o seguinte:

Uma sincera avaliação e compreensão de si mesmo é a chave para a virtude 
e a sabedoria moral, que não envolve fatos ou conhecimento, mas valores (o 
valor da morte […], o valor do bem e do mal […], o valor da ação e da intenção 
[…],	a	certeza	na	escolha,	decisão	e	iniciativa).	Sêneca	afirma	de	modo	sucinto	
essa noção numa carta posterior (“De fato, quem não sabe que erra não pode 
corrigir-se; é preciso que te apanhes em delito antes de corrigir-te”, Ep. 28, 
9, cf. 95, 5, 12). Essa é uma responsabilidade pessoal e requer amor-próprio 
(“Mas muito mais importante para essa questão é aquilo que pareces para ti 
mesmo e não para os outros”, Ep. 29, 11). Isso é o que foi alcançado por Sêneca 
quando ele declara que começou a ser amigo de si mesmo (amicus esse mihi 
coepi, Ep. 6, 7).9

404-20	Tiestes	aparece	em	cena	acompanhado	dos	 três	filhos:	Tântalo,	Plístenes	
(v. 726) e um outro mais jovem não nomeado (v. 731). A presença de todos eles é 
afirmada	nos	 v.	 491-5	 e	 o	 número	 de	filhos	 que	 o	 acompanham	vem	explicitado	
no v. 1023. O monólogo de entrada proferido por Tiestes, conforme convenção do 
teatro antigo, é uma fala à parte, não ouvida pelos circunstantes. Fitch (2002, p. 5-6), 
ao apontar a ênfase sobre a interioridade das personagens como um dos aspectos 
pelos quais o drama senequiano se distancia do drama ático, salienta a frequência do 
emprego de solilóquios, falas à parte e monólogos de entrada, recursos que ampliam 
o isolamento das personagens, reduzindo sua interação com outras personagens, 
e permitem que o foco se concentre sobre seus pensamentos e estados passionais.

407 “se é que deuses existem” (si sunt tamen di): a frase assinala o ceticismo de Tiestes 
neste momento de seu retorno à corte dos Pelópidas. Mais adiante, soa bastante 
irônica a nota de piedade e fé nos deuses (cf. v. 530-31) ao agradecer ao irmão pela 
acolhida	e	pela	proposta	de	compartilhar	o	trono.	Na	cena	final	da	peça,	depois	de	
lhe ser revelado o crime do irmão, Tiestes expressa novamente descrença na atuação 
dos deuses (v. 1021), porém, tomado de intenso transtorno, sua crença oscila em 
relação à possibilidade de intervenção divina, já que ele invoca em seu auxílio os 
deuses	cuja	ausência,	antes	assinalada,	ele	reafirma	(v.	1068-76)	e,	em	seguida,	dirige	

9 An honest self-assessment and self-understanding is the key to virtus and moral sapientia, which involves not 
facts or knowledge, but values (‘the value of death [...] the value of moral good and evil [...] the value of moral 
action and intention […] the certainty of choice, decision, and intiative,). Seneca states this notion succinctly in 
a later letter (Nam qui peccare se nescit corrigi non vult; deprehendas te oportet antequam emendes, 
Ep. 28, 9, cf. Ep. 95, 5, 12). This is self-responsibility and it requires self-respect (Multo autem ad rem magis 
pertinet qualis tibi videaris quam aliis, Ep. 29, 11). It is what Seneca has achieved when he claims that he 
has begun to be a friend to himself (‘amicus esse mihi coepi’, Ep. 6, 7).
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uma	súplica	a	Júpiter	(v.	1077-95),	a	qual,	porém,	termina	com	nova	afirmação	da	
inacessibilidade e indiferença dos deuses (v. 1092-93). Segundo Monteleone (1991, p. 
153, n. 76), “Tiestes, com espírito epicúreo-lucreciano, manifesta dúvida não sobre a 
existência da divindade, mas sobre a intervenção divina nas coisas humanas. Nesse 
ponto ele seria semelhante a Dido (cf. Virgílio, Eneida IV, 379-80; 606-12)”.10 Sobre a 
presença dos deuses na tragédia senequiana, ver Lohner (2013).

407-8 “as sagradas torres ciclópeas”: as muralhas da cidade de Argos, cuja 
construção era atribuída aos Ciclopes.

409-10 A recordação de Tiestes sobre seus feitos desportivos na corrida de carros 
alude à atuação criminosa de seu pai Pélope por ocasião da disputa com Enomau, 
evento já mencionado no primeiro coro (ver nota aos v. 139-43).

411-12 Referência à obuiam itio (lit. “ida ao encontro”), costume romano conforme 
o qual um grupo de cidadãos saía ao encontro de personalidades honoráveis fora 
dos muros da cidade, para recepcioná-las em sua chegada. Esse ato podia ocorrer 
espontaneamente ou por decreto do senado (Cícero, Epístolas a Ático	XI,	16,	1;	XIII,	
50, 3; Tito Lívio, História de Roma	XXII,	61,	14;	XXIV,	16,	16;	XXXI,	14,	11).	Também	
no Agamêmnon, v. 780-81, encontra-se uma menção a esse evento, na chegada do 
rei argivo: et festa coniunx obuios illi tulit / gressus reditque iuncta concordi gradu, “e, 
em festa, a esposa pôs-se a andar ao seu encontro / e vem de volta junto dele ao 
mesmo passo”.

423-28 “Por que hesitas, minh’alma, e a decisão questionas / que antes era tão 
fácil?”: a decisão de manter-se distante da corte e do poder. A resistência de Tiestes 
parece	refletir	a	atitude	do	espectro	de	Tântalo,	no	prólogo,	depois	de	conduzido	
para diante de seu antigo palácio, especialmente quando ele exorta com eloquência 
as almas do Tártaro a amar seus suplícios (v. 80-82); ao mesmo tempo, no jovem 
Tântalo	vem	refletido	o	aspecto	voraz	do	caráter	de	seu	antepassado	homônimo,	
de modo que, por esse jogo de espelhamento, ressalta-se a permanência do ânimo 
ancestral nos descendentes.

431-33 Passagem de acentuado efeito irônico, dado que as palavras do jovem 
Tântalo aludem aos itens principais da ação de Atreu, mas de certo modo invertidos, 
aos quais ele dá um valor positivo. A expressão teque restituit tibi, “e restitui-te a 
ti”,	concentra	a	ideia	da	restituição	dos	filhos	de	Tiestes	como	repasto	na	ceia	e	ao	

10 Tieste, con spirito epicureo-lucreziano, manifesta dubbi non sull’esistenza della divinità, ma sull’intervento 
divino nelle cose umane. In ciò sarebbe simile a Didone.
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mesmo tempo a restituição daquela que para Atreu seria a face verdadeira de seu 
irmão: a de alguém dominado pela avidez.

446-70 Conforme comentário de Tarrant (1985, p. 155), a censura à riqueza é um 
tópico	proveniente	da	filosofia	helenística,	explorado	na	poesia	 latina	a	partir	do	
fim	da	república	e	também	frequente	nos	discursos	declamatórios	da	época	imperial	
— ver adiante, p. 198, sobre a conexão temática entre um excerto do orador Fabiano 
Papírio (Controvérsias II, 1, 11) e esta fala de Tiestes. Nas tragédias, outro exemplo 
do tratamento desse tópico aparece em Fedra, 483-525.

455-57 Os elementos descritivos referidos por Tiestes reaparecem depois na 
descrição do palácio dos Pelópidas feita pelo mensageiro (v. 641-47).

462 Getas, povo que habitava a Trácia, região que se estendia ao longo do rio Danúbio 
e que abrangia aproximadamente os territórios atuais da Romênia e da Bulgária.

470 “Saber viver sem reino, este é o maior dos reinos” (immane regnum est posse sine 
regno pati): esta sententia concentra a distinção entre os dois tipos de poder referidos 
pelo segundo coro: o poder exterior, no nível material e político, e o poder interior, 
sobre si mesmo, nos níveis moral e espiritual. Uma variante dessa sententia aparece 
nas Epístolas a Lucílio 113, 31: imperare sibi maximum imperium est, “ter poder sobre si 
é ter o maior dos poderes”.

474 “Costuma o afeto retornar onde o baniram” (redire pietas unde summota est solet): 
a frase do jovem Tântalo, tal como nos v. 431-33, contrasta com as palavras de Atreu 
em cena anterior (v. 249-50), quando havia banido de seu palácio a pietas, neste 
contexto relacionada particularmente ao afeto familiar.

489 “Sigo, não vos conduzo” (ego uos sequor, non duco):	no	debate	com	os	filhos,	o	
verbo sequor, na fala de Tiestes, ecoa essa mesma forma verbal na última fala do 
espectro de Tântalo no prólogo (v. 100).

491-503 Nesta fala de Atreu, a ação de atrair Tiestes e os filhos é metaforicamente 
relacionada à captura de animais em uma caça, imagem já sugerida anteriormente 
em uma fala do conselheiro (v. 286-87). Desta vez a imagem estende-se em uma 
breve descriptio de uma cena de caça (v. 497-503), inserida na fala de Atreu na 
forma de um símile épico. A avidez e voracidade do cão farejador é um aspecto 
representativo do estado passional de Atreu, bem como do traço central do 
caráter dos Tantálidas. 



Lúcio Aneu Sêneca136

542 A súbita mudança na atitude de Tiestes, aceitando a proposta de Atreu 
para dividir o poder, é fato análogo ao que ocorre com o espectro de Tântalo no 
prólogo (v. 100), e poderia ser relacionada, no caso de Tiestes, ao passo do processo 
psicológico, descrito por Sêneca no diálogo Sobre a ira (ver nota aos v. 176-204), em 
que a resistência moral cede ao impulso passional.

545 O anúncio de saída para a realização de um sacrifício é motivo convencional 
para retirada de cena (cf. Hércules louco, 514-15, Medeia 299-300, Agamêmnon 583-85, 
802-7; Édipo, 399-400). No presente contexto há um acréscimo de ironia pelo fato de 
que	as	vítimas	sacrais	serão	os	filhos	de	Tiestes	(cf.	v.	685-90;	717-18).

546-622 Coro III: por convenção, o coro, mesmo se considerado presente durante 
o diálogo, não poderia ter ouvido a fala à parte de Atreu no início da cena anterior, 
de modo que ele reage apenas à aparente inversão no comportamento de Atreu 
simulada na calorosa acolhida ao irmão e aos sobrinhos. A partir da suposta mudança 
no estado de ânimo de Atreu e da reversão na situação de Tiestes, desenvolve-se o 
motivo temático desta ode coral, sobre as vicissitudes da vida humana. Isso é feito 
por meio de quadros descritivos cujo conteúdo sugere analogia com a trajetória de 
conflitos	entre	os	dois	irmãos.	É	possível	notar	uma	articulação	em	oito	segmentos:	
uma breve seção inicial (v. 546-51) funciona como proêmio, na qual o coro, com certa 
ironia, se mostra surpreso diante da manifestação de afeto entre os dois irmãos. 
Sucedem-se,	depois,	três	seções	em	que	se	alternam	cenas	de	guerra	e	de	paz:	na	
primeira, em um quadro alegórico, descreve-se a eclosão de uma guerra, que depois 
chega	ao	fim	com	a	vitória	do	Afeto	 (pietas)	 sobre	a	 Ira,	ambos	personificados	 (v.	
552-61); na segunda, descreve-se Micenas em meio a preparativos para uma guerra 
civil (561-72), e na terceira seção (v. 573-76), um cenário de paz contrasta com o 
ambiente	 bélico	da	 seção	 anterior.	Na	 sequência,	 ocorrem	duas	 seções	 em	que	o	
mesmo tópico da alternância entre cenários de guerra e de paz é transferido, por 
comparação, para o ambiente marinho, com a descrição de uma cena de tempestade 
(v.	 577-87)	 seguida	por	uma	de	 calmaria	 (v.	 588-95);	por	fim,	 completam	o	 canto	
outras	duas	seções:	a	primeira	delas	traz	uma	reflexão	sobre	as	alternâncias	da	sorte	
(v. 596-606) e a outra, uma admonição sobre a posição instável dos que detêm poder 
(v. 607-22).

Metro:	hendecassílabo	sáfico,	que	segue	estrutura	rítmica	 invariável,	 conforme	o	
seguinte exemplo: Crēdăt hōc quīsquām? Fĕrŭs īlle ĕt ācĕr, “Alguém o creria? Ferino 
e	 atroz”;	 o	 verso	final,	 um	adônio,	 rompe	 a	homogeneidade	 rítmica	 gerando	um	
efeito de tensão que antecipa o clima da próxima cena: tūrbĭnĕ uērsăt, “num veloz 
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turbilhão”. Na tradução, empregam-se versos hendecassílabos agudos, com acentos 
predominantes na 2ª, 5ª, 8ª e 11ª sílabas.

546-48 A bestialidade aparece como a principal característica de Atreu e de 
Tiestes: já no prólogo, a Fúria ordena a Tântalo que excite a ferocidade de seus dois 
descendentes (v. 85-86): “Excita com tumulto insano / um peito fero” (concute insano 
ferum / pectus tumultu);	reforçam	esse	aspecto	as	comparações	que	aproximam	Atreu	
a animais: v. 497-503 (cão de caça), v. 707-11 (tigresa), v. 732-36 (leão). Nos v. 778-9, 
os verbos lancinat e mandit caracterizam também a animalidade de Tiestes no ato de 
comer	as	carnes	dos	filhos:	Lancinat natos pater / artusque mandit ore funesto suos, “O 
pai	lacera	os	próprios	filhos	/	e	mastiga	seus	membros	com	funesto	olhar”.

562 “atroaram as armas da guerra civil” (arma ciuilis crepuere belli): a expressão 
ciuilis belli	sugere	uma	chave	romana	na	interpretação	do	conflito	entre	os	irmãos	
Atreu	e	Tiestes,	pela	qual	o	mito	fica	associado	ao	episódio	das	guerras	civis	do	fim	
da	república,	fixadas	na	memória	coletiva	como	lutas	fratricidas	(cf.	Nenci,	2011,	p.	
160, n. 85).

572 “Ter medo da guerra é na guerra o pior” (Peior est bello timor ipse belli): Tarrant 
deleta esse verso, colocando-o entre chaves, apesar de ele aparecer em todos os 
manuscritos, por considerá-lo deslocado ou mesmo interpolado, uma vez que cria 
um sentido conclusivo prematuro; Zwierlein e Fitch o mantêm.

578 Coro é denominação de um vento noroeste; Brútio era o nome da atual região 
da Calábria, no sul da Itália.

581	 “Caribde	 voraz”:	 denominação	 mitológica	 e	 geográfica.	 Vale	 trancrever	
brevemente	as	definições	acerca	de	ambos	os	significados	em	Saraiva	(1993):	“Caribde,	
mulher que, tendo roubado os bois de Hércules, foi transformada em uma voragem do 
mar da Sicília, defronte de Cila”; (…) “Pego ou sorvedouro mui perigoso à navegação 
no estreito da Sicília, quase defronte do rochedo de Cila, hoje perto do Capo di Faro”.

582 Os Ciclopes, descritos por Hesíodo (Teogonia, 139-46), eram gigantes de um só 
olho,	filhos	de	Terra	e	Céu,	“que	a	Zeus	deram	o	trovão	e	forjaram	o	raio”	(trad.	de	
Jaa Torrano). Em Homero (Odisseia	I,	30-33;	IX,	passim), Polifemo é um dos Ciclopes, 
mas	filho	de	Posêidon	e	da	ninfa	Toosa.	A	figura	do	Ciclope,	referida	por	Sêneca,	
resulta,	 portanto,	 de	 uma	 fusão	 daquela	 do	 filho	 do	 deus	 dos	mares,	 o	 Polifemo	
homérico, pastor de ovelhas que vivia em uma gruta (rupe),	e	da	figura		dos	gigantes	
operários	da	forja,	que	trabalhavam	nas	oficinas	de	Hefesto.
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592 A transposição do verso 592 antes do 591 foi proposta por Fitch (2004, p. 280, n. 592), 
para obter melhor encadeamento lógico das frases.

595 Alusão à lenda referente às Cíclades, arquipélago errante, cuja ilha principal, 
Delos,	não	teria	possuído	posição	fixa	no	mar	até	que	nela	se	abrigasse	a	deusa	Leto	
(Latona	na	mitologia	romana),	para	dar	à	luz	seus	filhos	Apolo	e	Diana.

599 “Aquele que outorga uma insígnia real”: este verso do coro, cujo conteúdo se 
conecta com o do v. 544 (“Porta na fronte veneranda esta coroa”), relativo ao ato 
de coroação de Tiestes por Atreu, traz uma provável alusão ao ato dos imperadores 
romanos de coroar os soberanos dos povos submetidos a Roma, com os quais, 
portanto,	ficaria	assemelhado	Tiestes	(cf.	Tarrant,	1985,	p.	176;	Nenci,	2011,	p.	163,	
n. 92). Para o público contemporâneo, a advertência lançada pelo coro a partir deste 
verso	 seria	 facilmente	 interpretável	 como	 direcionada	 à	 figura	 do	 princeps. Para 
isso contribuía também uma passagem um pouco anterior (v. 560-61): Otium tanto 
subitum e tumultu / quis deus fecit?, “De tanto tumulto vem súbita paz / por dom de que 
deus?”, que ecoa o famoso verso da primeira égloga de Virgílio, alusiva a Otaviano e 
aos eventos posteriores às guerras civis: O Meliboee, deus nobis haec otia fecit (I, 6), “Ó 
Melibeu, este ócio é dom divino” (trad. de O. Mendes). No entanto, a citação feita por 
Sêneca	não	tem	caráter	laudatório	como	na	écloga	de	Virgílio,	mas	é	recodificada	
em função do contexto político contemporâneo em que o caráter despótico de Nero 
já havia frustrado a esperança inicial de que seu governo restabeleceria a época 
áurea instaurada por Augusto. Como bem observa Monteleone (1991, p. 282), “(…) 
a matriz ‘uma esperança frustrada’, enquanto remete a um tempo em que aquela 
esperança	parecia	realizar-se,	recupera	a	positividade	do	eco	virgiliano	e	significa	
que no presente, isto é, no momento da enunciação, aquela esperança agora passou 
e desapareceu”.11 Para uma análise mais ampla dos efeitos de sentido dessa conexão 
intertextual, ver Monteleone, 1991, p. 268 ss.

603 Os daas, também mencionados no v. 370, conforme comentário aos v. 369-84, 
habitavam uma faixa em torno do mar Cáspio, junto à fronteira norte do império 
dos partas, com os quais eles ocasionalmente se confrontaram em meados do século 
I d.C., em um contexto de permanente instabilidade política existente nessa região 
que, de resto, era controlada pelas forças romanas. Tácito (Anais II, 1 ss.) relata os 
conflitos	que	já	ocorriam	nessa	área	desde	a	época	de	Augusto	e,	em	Anais	XI,	8-10,	

11 […] la matrice “una speranza frustrata”, mentre rinvia ad un tempo in cui quella speranza sembrava attuarsi, 
azzera la positività del riecheggiamento virgiliano e significa che al presente, cioè al momento dell’enunciazione, 
quella speranza è ormai tramontata e caduta.
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menciona a participação dos daas em uma disputa interna no reino dos partas, no 
início	dos	anos	50	d.C.,	envolvendo	os	 irmãos	Vardanes	e	Gotarzes.	Os	conflitos	
nessa	zona	limítrofe	do	império	levaram	a	constantes	intervenções	do	governo	de	
Roma durante os principados de Cláudio e de Nero, conforme comentado adiante 
(p. 181-83). A importância política e militar de tais eventos para os interesses 
romanos	naquele	período	reflete-se	nas	menções	que	Sêneca	fez	a	eles,	não	só	no	
Tiestes, como também em uma passagem de Epístolas a Lucílio, 71, 37, convertendo-
os em lugar-comum útil para a argumentação moral: Quando continget contemnere 
utramque fortunam, quando continget omnibus oppressis adfectibus et sub arbitrium 
suum adductis hanc vocem emittere ‘vici’? Quem vicerim quaeris? Non Persas nec extrema 
Medorum nec si quid ultra Dahas bellicosum iacet, sed avaritiam, sed ambitionem, sed 
metum mortis, qui victores gentium vicit, “Quando vai nos acontecer de desprezar as 
duas	faces	da	fortuna?	Quando,	depois	de	dominar	todas	as	paixões	e	de	submetê-
las à nossa vontade, vai nos acontecer de dizer esta palavra: “venci!”? Perguntas 
quem eu venci? Nem os persas nem as terras mais remotas dos medas, nem povo 
guerreiro que houver para além dos daas, mas a avidez, mas a ambição, mas o 
medo	da	morte,	que	até	a	vencedores	de	nações	pôde	vencer”.

607 “o regente da terra e do mar”: como observa Tarrant (1985, p. 177), esse epíteto 
referente ao deus Júpiter diverge da tradição, que costuma atribuir ao deus o 
domínio do céu, do Olimpo ou o de deuses e homens.

627-31	“a	Esparta	/	dos	piedosos	irmãos”:	os	gêmeos	Cástor	e	Pólux,	filhos	de	Zeus	
e de Leda, são exemplo de absoluta afeição e harmonia entre irmãos, o inverso, 
portanto, de Atreu e Tiestes. Quanto ao Istmo de Corinto, ver nota aos v. 111-21. O 
Istro é denominação referente ao rio Danúbio. Os alanos eram um povo nômade que 
vivia na região da Sarmácia (ver notas aos v. 127 e 369-84).

635-36 Schiesaro (2003, p. 236) sugere que a frase do mensageiro, haeret in uultu 
trucis / imago facti, “Dura em meus olhos a imagem / de um ato tão atroz”, remete à 
frase de Atreu nos v. 281-82: Tota iam ante oculos meos / imago caedis errat, “A imagem 
da chacina / ante meus olhos paira”. O efeito seria o de ressaltar que o espetáculo 
que Atreu contemplava foi então inteiramente realizado em toda sua enormidade.

641-67 O relato do mensageiro mostra uma tipologia estrutural épica, iniciando 
com a descrição do local, seguida da narrativa do evento (cf. Monteleone, 1991, 
p.	 356).	 O	 trecho	 reflete	 as	 convenções	 da	 écfrase	 retórico-literária	 de	 um	 locus 
horridus,	com	a	personificação	de	elementos	vegetais	e	as	referências	ao	isolamento,	
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à baixa luminosidade, entre outras (cf. Larson, 1994, p. 83 ss.). O bosque solitário é 
visto como um local que propicia uma percepção mais intensa da presença divina, 
conforme assinala o próprio Sêneca (Epístolas a Lucílio, 41, 3):

Si tibi occurrerit vetustis arboribus et solitam altitudinem egressis frequens lucus et 
conspectum caeli <densitate> ramorum aliorum alios protegentium summovens, illa 
proceritas silvae et secretum loci et admiratio umbrae in aperto tam densae atque 
continuae fidem tibi numinis faciet. Si quis specus saxis penitus exesis montem 
suspenderit, non manu factus, sed naturalibus causis in tantam laxitatem excavatus, 
animum tuum quadam religionis suspicione percutiet. Magnorum fluminum capita 
veneramur; subita ex abdito vasti amnis eruptio aras habet; coluntur aquarum 
calentium fontes, et stagna quaedam vel opacitas vel immensa altitudo sacravit.

Se deparares com um bosque repleto de árvores antigas e que excedem a altura 
comum, e tal que, pela densidade dos ramos entrelaçados uns nos outros, ele 
impeça a visão do céu, dar-te-á a sensação da presença divina aquele porte 
das matas, a solidão do lugar e a admiração por aquela sombra a céu aberto, 
tão densa e completa. Se uma gruta sustentar uma montanha sobre rochas 
talhadas bem fundo, sem que mão humana a tenha feito, mas causas naturais 
a tenham escavado até atingir tal amplitude, ela irá tocar a tua alma lançando-
te em um estado de contemplação religiosa. Reverenciamos as nascentes 
dos grandes rios; a súbita erupção de um veio caudaloso vindo do fundo da 
terra recebe um altar; são cultuadas as fontes de águas termais e alguns lagos 
tornaram-se sagrados por sua opacidade ou imensa profundidade.

Assim, a descrição de um cenário religioso no interior do bosque situado nos 
domínios do palácio dos Pelópidas prepara o caráter ritual atribuído ao assassinato 
dos	filhos	de	Tiestes,	assemelhados	a	hóstias	sagradas	imoladas	diante	de	um	altar,	
mas devotadas à ira de Atreu.

660 “restos do carro entre os troféus do Mar de Mirto”: alusão à corrida de carros 
disputada por Pélope e Enomau e aos restos do carro deste último retirados do mar 
em que Mírtilo foi lançado (ver nota aos v. 139-43).

663-64 “a tiara frígia (…) e um manto ornado, dom de um bárbaro triunfo”: nessa 
passagem alude-se à origem frígia de Pélope; nela também se mescla uma nota 
anacrônica na menção ao triunfo, evento romano que consistia em uma parada 
militar das forças vitoriosas pelas vias principais do antigo fórum, na qual eram 
exibidos despojos tomados aos vencidos.

666-67 O Estige, rio da região infernal, diante de cujas águas os deuses faziam um 
juramento que não ousavam romper: Cocyti stagna alta uides Stygiamque paludem, 
/ di cuius iurare timent et fallere numen (Virgílio, Eneida VI, 323-24), “Vês as águas 
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profundas do Cocito e o lago do Estige, / por cujo nume temem os deuses jurar e 
com ele estar em falta”.

676 “um tríplice ladrido”: alusão ao cão Cérbero (ver nota ao v. 16), ou a Hécate, 
divindade infernal: Latrauit Hecates turba; ter ualles cauae / sonuere maestum (Sêneca, 
Édipo, 569-70), “Ladrou a turba de Hécate; três vezes os vales / ressoaram um som 
macabro”.

691-95	No	rito	sacrificial,	Atreu,	seguindo	decisão	tomada	anteriormente	(v.	330-
33),	assume	todas	as	funções	normalmente	distribuídas	entre	os	executantes	desse	
tipo de cerimônia: o harúspice e dois auxiliares, sendo um deles o popa, encarregado 
de matar a vítima com a bipene, e o outro o cultrarius, que manejava um punhal. 
Sobre	os	ritos	domésticos,	Fustel	de	Coulanges	(1998,	p.	32-33)	afirma	o	seguinte:

Para esta religião doméstica não existiam nem regras uniformes nem ritual 
comum. Cada família gozava a esse respeito da mais completa independência. 
(…) Não existia outro sacerdote além do pai, e este como sacerdote não 
conhecia superior hierárquico. (…) Cada família tinha as suas cerimônias, 
que lhe eram próprias, e do mesmo modo as suas festas particulares, as 
suas fórmulas de oração e os seus hinos. (…) Os ritos, as palavras próprias 
da oração, os cantos, tudo isso preenchendo a parte essencial desta religião 
doméstica, era patrimônio, propriedade sagrada que a família com ninguém 
partilhava (…).

Nos sacrifícios públicos, havia assistentes encarregados de supervisionar a execução 
do ritual para evitar qualquer alteração ou equívoco nos procedimentos, conforme 
relata Plínio, o Velho, História natural	XXVIII,	11:

(…) uidemusque certis precationibus obsecrasse summos magistratus et, ne quod 
uerborum praetereatur aut praeposterum dicatur, de scripto praeire aliquem 
rursusque alium custodem dari qui adtendat, alium uero praeponi qui fauere linguis 
iubeat, tibicinem canere, ne quid aliud exaudiatur.

(…) e vemos que os sumos magistrados proferiram súplicas exatas e, para 
que nada fosse omitido das fórmulas ou fosse dito de modo invertido, havia 
alguém que primeiro lhes ditava a partir de um texto escrito, também outro 
observador que dava assistência, e ainda um outro que ordenava fazer silêncio 
e	soar	a	flauta	a	fim	de	que	nenhum	outro	som	fosse	ouvido.

698-99 “O céu, do lado esquerdo / um astro percorreu, traçando um risco escuro”: 
segundo informa Tarrant (1985, p. 191), no augúrio romano, o lado esquerdo era 
favorável, mas os poetas romanos adotaram livremente a associação que os gregos 
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faziam do lado esquerdo com os maus presságios. Vale aqui destacar um exemplo 
do incessante jogo intertextual dos versos senequianos com seus modelos latinos. 
Ao descrever um prodígio celeste, decorrente como que de uma reação prévia do 
cosmos ao crime de Atreu, os dois versos em foco aludem a uma passagem da Eneida 
(II, 692-98), transcrita a seguir, em que se narra um momento crucial da queda de 
Troia, quando, em resposta a uma súplica piedosa de Anquises ao deus Júpiter, 
ocorre um fenômeno celeste que leva o ancião a aceitar ser levado por Eneias em 
uma fuga que os salvaria, tanto como ao pequeno Iulo. 

Vix ea fatus erat senior, subitoque fragore
intonuit laeuum, et de caelo lapsa per umbras
stella facem ducens multa cum luce cucurrit.
illam summa super labentem culmina tecti
cernimus Idaea claram se condere silua
signantemque uias;

Mal dissera o velho tais preces e um súbito fragor
ecoou à esquerda, e uma estrela, ao deslizar do céu,
riscando um facho pela escuridão, correu com intensa luz.
Vemo-la escorregar sobre o alto dos telhados
e ocultar-se luminosa nas matas do Ida,
assinalando-nos o seu curso.

A aproximação das duas circunstâncias, a épica e a trágica, provoca um efeito irônico, 
dada	a	inversão	proposta	no	significado	de	um	evento	de	mesma	natureza:	no	relato	
épico,	o	sinal	celeste	configura-se	como	uma	resposta	divina	que	move	a	decisão	
pela fuga que possibilitará assegurar a descendência de Eneias; no relato trágico, 
tal sinal surge como prenúncio de um crime que irá destruir os descendentes de 
Tiestes.	Além	disso,	fica	 ressaltada	 a	 impiedade	 religiosa	de	Atreu,	 que	 repele	os	
deuses (v. 704-5), pelo contraste com a atitude oposta do velho Anquises.

702	“e	o	marfim	chora	nos	templos”	(fleuit in templis ebur): em um estudo sobre a 
ausência dos deuses no universo do drama senequiano, Lefèvre (1981, p. 35) comenta 
o seguinte sobre esta passagem de Tiestes: “Os deuses abandonaram esse mundo, mas 
tudo que os representa continua a atuar como se eles estivessem ainda ali. Onde, 
em	Virgílio,	as	estátuas	dos	deuses	em	marfim	choram	em	razão	do	assassinato	de	
César (Geórgicas I, 480: maestum inlacrimat templis ebur,	 “o	 triste	marfim	chora	nos	
templos”), essa mesma imagem é adotada por Sêneca relativamente ao crime de 
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Atreu”.12 Mais uma vez o contraste gerado pela relação intertextual acentua a noção 
da impiedade religiosa envolvida na ação de Atreu.

707-11 “Qual a tigresa (…)”: Sêneca emprega esse símile com base em Ovídio, 
Metamorfoses V, 164-76 (cf. Tarrant, 1985, p. 192). No trecho de Ovídio narra-se a 
vitória de Perseu na luta desencadeada por Fineu, pretendente de Andrômeda, que 
Perseu obtivera como prêmio por sua façanha de matar e decepar Górgona.

Tigris ut auditis diversa valle duorum
exstimulata fame mugitibus armentorum
nescit, utro potius ruat, et ruere ardet utroque,
sic dubius Perseus, dextra laevane feratur,
Molpea traiecti submovit vulnere cruris  
contentusque fuga est; neque enim dat tempus Ethemon,
sed furit et cupiens alto dare vulnera collo
non circumspectis exactum viribus ensem
fregit, in extrema percussae parte columnae:
lamina dissiluit dominique in gutture fixa est.
Non tamen ad letum causas satis illa valentes
plaga dedit; trepidum Perseus et inermia frustra
bracchia tendentem Cyllenide confodit harpe.

Tal como a tigresa, num vale isolado,
morta de fome, ao ouvir mugidos de dois rebanhos,
não sabe em qual deles vai se lançar, e arde por lançar-se em ambos,
assim Perseu, hesitando se avança pela direita ou pela esquerda,
repeliu Molpeu com um golpe atravessado na perna
e se contenta em fugir. Mas não lhe dá tempo Etêmon,
pois se enfuria e, querendo feri-lo no alto do pescoço,
sem comedir suas forças, quebrou a espada
que arremessara ao atingir-lhe a extremidade da coluna;
a lâmina saltou e cravou-se na garganta de seu dono.
Porém,	a	ferida	não	foi	causa	suficiente	para	provocar
sua morte; Perseu, vendo-o trêmulo e com os braços inermes
erguidos em vão, trespassou-o com uma adaga, dom de Mercúrio.

Como em outras referências intertextuais antes comentadas, nota-se a inversão 
relativa	 ao	 caráter	 dos	protagonistas,	 já	 que,	 à	 diferença	de	Atreu,	 Perseu	figura	
como caráter positivo: um herói valente que vencera a Górgona e agora supera em 
luta corporal seus oponentes. De resto, ao compor o símile, Sêneca agrega mais 
uma vez uma alusão ao relato ovidiano sobre a rainha Procne, inserindo um dado 

12 The gods have abandoned this world, but their representatives continue to act as if they were still here. Where in 
Vergil the ivory-statues of the gods weep at the murder of Caesar, maestum inlacrimat templis ebur (Georg. 
I, 480), this very image is adopted by Seneca for Atreus’ crime,	fleuit	in	templis	ebur.
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geográfico	referente	ao	rio	Gânges,	derivado	de	uma	passagem	das	Metamorfoses (VI, 
636-37) em que se narra a morte do pequeno Ítis: nec mora, traxit Ityn, veluti Gangetica 
cervae / lactentem fetum per silvas tigris opacas, “Sem demora, arrastou Ítis, tal como 
a	 tigresa	 do	 Gânges	 faz	 com	 o	 filhote	 ainda	 lactente	 de	 uma	 corsa	 por	 florestas	
escuras”.

742	Conforme	prefiguravam	as	palavras	da	Fúria,	no	Prólogo	(v.	61),	o	sangue	do	
último	filho	de	Tiestes	é	derramado	sobre	o	altar	doméstico	votado	aos	deuses	Lares,	
que	personificam	os	antepassados	da	família;	esse	fato	é	ainda	uma	vez	reiterado	
nos	v.	1057-59.	Tal	como	Atreu,	também	Tântalo	no	prólogo	é	associado	à	figura	de	
um	sacerdote,	quando	se	menciona	a	morte	de	seu	filho	Pélope	diante	do	altar	como	
immatura...uictima (v. 146), “hóstia imatura”.

757-60 Antes de ofertar o animal à divindade, o ritual romano prescrevia alguns 
procedimentos de precaução: um exame preliminar (probatio) para a seleção de 
animais perfeitos; depois da imolação, era feito o exame (inspectio) do aspecto 
estrutural das entranhas do animal, especialmente do fígado, antes da aprovação 
pelos	 harúspices	 para	 serem	 oferecidas,	 a	 fim	 de	 propiciar	 o	 êxito	 do	 sacrifício	
(litatio), do que adviria o favor dos deuses. A inspectio podia visar também à leitura 
de sinais sobre o futuro, como indica a expressão fata inspicit, “investiga os fados” (v. 
757) — cf. Monteleone (1991, p. 160, n. 111).

764 “tão-só preserva faces e mãos que os distingam” (tantum ora seruat et datas fidei 
manus): a frase latina contém certa ambiguidade, como aponta Monteleone (1991, p. 
161, n. 112), já que o termo fidei, no dativo, pode ser relacionado ao particípio datas 
(“mãos	dadas,	ou	que	tinham	sido	confiadas	como	prova	de	boa	fé”),	em	referência	
à declaração anterior de Tiestes (v. 520-21), ou pode ser relacionado ao verbo seruat 
(“preserva faces e mãos para comprovação”), no sentido de que a ação visaria ao 
posterior reconhecimento pelo pai diante da comprovação do morticínio dos 
meninos (cf. v. 1005). 

765-72 O detalhe dos espetos também aparecia na peça de Ácio, Atreus, fr. 51-53, 
Dangel: …concoquit / partem uapore flammae; tribuit *in foco / *ueribus lacerta*, “cozeu 
uma parte ao vapor das chamas; colocou ao fogo os braços em espetos”. A descrição 
do cozimento das carnes conecta-se com um trecho de Ovídio, nas Metamorfoses 
VI, 645-46, em que se descreve cena similar, referente à preparação das carnes de 
Ítis para o banquete oferecido a Tereu: Pars inde cavis exsultat aenis, / pars veribus 
stridunt; manant penetralia tabo, “Uma porção [sc. das carnes] agita-se em côncavos 
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bronzes, / outra parte estrige em espetos; o sangue escorre pelo recinto”. Esses 
fatos intertextuais mostram que muito dos elementos cruentos empregados nas 
descrições	senequianas	pertenciam	à	tradição	da	poesia	latina	épica	e	trágica.

778-88	Na	fala	final	do	quarto	ato,	o	mensageiro	descreve	para	o	coro	a	preparação	
das carnes, a ceia de Tiestes, acompanhada do recuo do sol, e prenuncia a cena do 
reconhecimento. Depois do quarto e último canto do coro, que desenvolve uma 
descrição digressiva sobre a reversão do movimento solar e a ruína da ordem 
cósmica, ocorre um recuo temporal na exposição do enredo; o foco concentra-se na 
figura	de	Atreu	e,	sobretudo,	na	nova	descrição	da	cena	do	banquete	feita	agora	por	
ele e “em tempo real”, entremeada de passagens narrativas. Desse modo, a revelação 
do crime para Tiestes é postergada até o verso 1034, o que permite explorar ao 
máximo o efeito dramático do evento central do enredo.

789-884 Coro IV: como já mencionado em observação preliminar, para a tradução 
deste coro, adotou-se o texto da edição de J. G. Fitch (Loeb, 2004), cuja colometria, 
análise pela qual se estabelece a divisão dos versos, por estar fundamentada em 
amplo estudo realizado por esse editor (Fitch, 1987b),	parece	refletir	 leitura	mais	
atualizada	dos	manuscritos	nas	 seções	 em	metro	 anapéstico,	 tendo	 em	vista	que	
estas	 apresentam	 consideráveis	 variações	 na	 divisão	 dos	 versos,	 especialmente	
quanto à intercalação de monômetros (unidade formada por dois pés anapestos 
ou seus substitutos) entre os dímetros regulares. Diante dessa questão, os editores 
tenderam a considerar o dímetro como unidade padrão e reservaram o monômetro 
para	finalização	de	 seções	 ou	da	 própria	 ode	 coral.	 Esse	 procedimento	um	 tanto	
rígido levou, segundo Tarrant (1985, p. 245), a inconsistências de colometria em 
muitas	 edições,	 no	 tocante	 aos	 três	 critérios	 aceitos	 para	 orientá-la,	 tidos	 como	
princípios	da	prática	de	versificação	em	Sêneca:	1)	ausência	de	hiato	entre	palavras,	
2) ausência de sílaba breve em lugar de longa no interior do verso, 3) tendência 
acentuada à coincidência de unidade métrica com unidade de sentido. Para auxiliar 
a compreensão do problema, apresentam-se como exemplo os versos iniciais desse 
canto em três diferentes colometrias: primeiramente aquela dada por Tarrant 
como convencional, pela qual ele optou no texto de sua edição, em seguida, uma 
outra,	proposta	por	ele	mesmo	em	uma	seção	apendicular	(1985,	p.	247),	e	por	fim,	
a que Fitch estabeleceu em sua edição pela Loeb. Enquanto no trecho da colometria 
convencional	aparecem	apenas	dímetros,	Tarrant	propõe	no	Apêndice	a	intercalação	
de um trímetro anapéstico seguido de um monômetro, ao passo que Fitch rejeita o 
trímetro e intercala apenas monômetros:
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a) convencional:
Quō,	tērrārūm|	sŭpĕrūmquĕ	părēns,
cūiŭs	ăd	ōrtūs|	nōctĭs	ŏpācǣ	 	 	 	 790
dĕcŭs	ōmnĕ	fŭgīt,|	quō	uērtĭs	ĭtĕr
mĕdĭōquĕ	dĭēm|	pērdĭs	Ŏlȳmpō?
cūr,	Phōebĕ,	tŭōs|	răpĭs	āspēctūs?

b) Tarrant:
Quō,	tērrārūm|	sŭpĕrūmquĕ	părēns,	
cūiŭs	ăd	ōrtūs|	nōctĭs	ŏpācǣ|	dĕcŭs	ōmnĕ	fŭgĭt,	 	 790
quō	uērtĭs	ĭtĕr
mĕdĭōquĕ	dĭēm|	pērdĭs	Ŏlȳmpō?
cūr,	Phōebĕ,	tŭōs|	răpĭs	āspēctūs?

c) Fitch:
Quō,	tērrārūm|	sŭpĕrūmquĕ	pŏtēns*,
cūiŭs	ăd	ōrtūs	 	 	 	 	 790
nōctĭs	ŏpācǣ|	dĕcŭs	ōmnĕ	fŭgĭt,
quō	uērtĭs	ĭtĕr
mĕdĭōquĕ	dĭēm|	pērdĭs	Ŏlȳmpō?
cūr,	Phōebĕ,	tŭōs|	răpĭs	āspēctūs?

*		Hensius	propôs	potens em lugar de parens (cf. Tarrant, 1985, p. 205).

Ao iniciar o canto, o coro expressa perplexidade diante da súbita noite e passa 
a	refletir	sobre	a	causa	desse	fenômeno.	Porém,	a	despeito	do	que	se	poderia	esperar,	
ele não considera a ligação de tal fenômeno com o evento do banquete, referido 
pouco antes pelo mensageiro (v. 776-78). Em vez disso, o canto coral transita das 
circunstâncias presentes (v. 789-804) para um cenário mítico. Tem caráter retórico 
a	série	inicial	de	quatro	indagações	sobre	se	seria	a	guerra	dos	Gigantes	contra	Zeus	
a causa dos distúrbios, por trazer implícita a negação do que se pergunta, dada a 
ciência	 que	 têm	os	 ouvintes	 do	 real	motivo.	 Assim,	 o	 teor	 das	 indagações	 tem	o	
efeito de sugerir o paralelo entre a ação dos Gigantes e a de Atreu no afrontar a 
divindade (ver nota ao v. 885). O quadro mítico amplia-se com belas imagens do 
descompasso inusitado entre os movimentos da Aurora e do carro do Sol (v. 805-
27), as quais servem de ponte para que, em seguida, o coro expresse temor pelo 
colapso cíclico do mundo (v. 828-34) e inicie uma longa descrição da queda de astros, 
planetas	e	constelações	(v.	835-74);	como	epílogo,	vem	um	lamento,	pontuado	por	
uma exortação estoica contra o temor da morte (v. 875-84). Sobre a vinculação dos 
tópicos temáticos abordados neste canto com a doutrina estoica, Chiara Torre (2014, 
p.	508)	faz	a	seguinte	síntese:	“As	duas	principais	opiniões,	encontradas	ao	longo	da	
ode e permeadas de estoicismo, aparecem lado a lado (…): uma é a doutrina fatalista 
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dos ciclos cósmicos, a outra, o conceito de degenaração progressiva da humanidade, 
a qual, em razão da sympátheia, deverá romper a ordem cósmica”.13

Metro: dímetros e monômetros anapésticos; na tradução empregam-se versos 
decassílabos intercalados por versos de um só hemistíquio desse mesmo metro, em 
justaposição com o posicionamento de monômetros anapésticos na edição de Fitch.

Obs.: para facilitar a referência, a numeração dos versos deste coro segue a da 
colometria convencional.

796-97 O curso solar de oriente a ocidente é comparado a uma corrida de carros no 
circo romano, cuja pista tinha traçado oblongo, com um eixo central (spina) limitado 
em cada extremidade por uma pequena coluna (meta); mesma imagem empregada 
por Ovídio, Metamorfoses III, 145: et sol ex aequo meta distabat utraque, “e o sol estava a 
igual distância das duas extremidades de seu curso”.

799 “nem da tarde o terceiro toque ecoou” (nondum […] tertia misit bucina 
signum): em Roma, assim como a noite era dividia em quatro períodos (vigiliae) de 
aproximadamente três horas, assim também o dia: mane, da aurora até a terceira 
hora (9 horas), ad meridiem, da terceira até a sexta hora (meio-dia), de meridie, da 
sexta até a nona hora, momento após o qual, entre 15 e 16 horas, as atividades se 
encerravam	para	a	realização	da	principal	refeição	do	dia,	e	por	fim,	a	suprema, última 
quadra do dia até o pôr-do-sol. Sêneca faz referência a uma prática contemporânea 
de sinalização das horas, conforme a qual bucinatores emitiam um sinal sonoro a 
cada três horas. O verso indica, portanto, um momento da tarde anterior às 15 horas 
— cf. Monteleone (1991, p. 162, n. 120).

805-13 Como observa Tarrant, desde época remota houve fusão entre elementos 
da	 lenda	referente	à	guerra	dos	Titãs	e	da	 lenda	sobre	os	gigantes	Oto	e	Efialtes,	
no episódio denomindado Guerra dos Gigantes ou Gigantomaquia. Na disputa entre 
Cronos e Zeus pelo domínio do universo, um grupo de Titãs, gerados por Gea (Terra), 
confrontou-se com os deuses olímpicos. Esse evento, denominado Titanomaquia, 
teria ocorrido em Flegra, planície da Macedônia. Depois de vencidos, os Titãs 
foram encerrados no Tártaro (Hesíodo, Teogonia, 665-735). Para vingar a derrota 
infligida	pelos	deuses	olímpicos	a	seus	filhos,	Gea	concebeu	o	monstro	Tifeu,	que	
lutou	contra	Zeus,	tendo	sido	também	derrotado	e	confinado	no	Tártaro	junto	com	

13 The two main opinions, found throughout the ode and permeated with Stoicism, are placed side by side (…): one, 
the fatalistic doctrine of the cosmic cycles, the other, the concept of the progressive degeneration of humanity, 
which, by the sumpátheia, will break the cosmic order.
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os Titãs (Hesíodo, Teogonia, 820-68). Após esse confronto com Tifeu, Zeus obteve 
o domínio do universo, estabelecendo-lhe uma nova ordem. Outro foi o episódio 
protagonizado	pelos	Gigantes	Oto	e	Efialtes,	 irmãos	gêmeos,	filhos	de	Posêidon	e	
Ifimedeia,	os	quais	pretenderam	invadir	o	céu.	Para	isso,	tentaram	colocar	o	monte	
Ossa sobre o monte Olimpo e por cima deles o monte Pélio, mas acabaram mortos 
por Apolo (Homero, Odisseia	XI,	305-20).	Sobre	Tício,	ver	nota	aos	v.	9-12.

814 “Do mundo os ciclos naturais perderam-se”: o movimento ordenado dos astros 
e planetas, concebidos como divindades por gregos e romanos, era visto pelos 
estoicos como coligado com a ordem moral no plano da existência humana, de modo 
que um colapso moral implicaria na ruptura da ordem cósmica, evento do qual o 
coro fornece uma antevisão nos v. 835-74: primeiro, o desaparecimento do sol (v. 
835-38), depois, o da lua (v. 838-42), em seguida, a queda dos planetas (v. 842-43), a 
das	constelações	do	zodíaco,	desde	Áries	até	Peixes	(v.	844-66)	e,	por	fim,	a	ruína	das	
constelações	circumpolares	(v.	867-74).

828-34 Essa passagem tem como referência a teoria estoica segundo a qual o cosmo 
sofreria	destruição	periódica	por	meio	de	uma	conflagração	universal,	denominada	
em grego ekpýrosis. Depois dela viria a restauração de todo o universo em um novo 
ciclo de existência. Elaine Fantham (1982, p. 84) lembra que essa teoria foi debatida 
entre os escolarcas Cleanto e Crisipo, tendo sido depois abandonada no estoicismo 
médio, porém, mantida no estoicismo romano.

833-34 “de novo a terra e o mar (…) e os astros”: três partes em que se separou 
o cosmo, marcando a transição do caos para a ordem, como se lê em Ovídio, 
Metamorfoses I, 5-8:

Ante mare et terras et quod tegit omnia caelum
unus erat toto naturae vultus in orbe,
quem dixere chaos: rudis indigestaque moles
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem

Antes do mar, da Terra, e céu que os cobre
Não tinha mais que um rosto a Natureza:
Este era o Caos, massa indigesta, rude,
E consistente só num peso inerte. (Tradução de M. M. B. du Bocage)

835-74 A matéria astronômica é inserida no poema como variação sobre a matéria 
trágica. Nessa passagem, emprega-se o estilo sublime, produzido pelo brilho da 
elocução,	pela	elevação	filosófica	no	 tratamento	do	mito	 trágico,	ao	serem	 inter-
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relacionados eventos humanos e celestes, e pelo próprio espetáculo da vastidão dos 
espaços e do desmantelamento do mundo. Na descrição da ruína cósmica, os corpos 
celestes são referidos numa sequência ordenada: 1) o sol; 2) a lua; 3) os planetas, 
referidos como “a multidão dos deuses” (turba deorum);	4)	as	constelações	zodiacais,	
de	Áries	a	Peixes;	5)	as	constelações	circumpolares.

844-47 O coro faz referência à eclíptica zodiacal. O movimento oblíquo do círculo 
zodiacal em relação aos outros círculos que ele intercepta (o Equador e os Trópicos 
de Câncer e de Capricórnio) vem descrito em um trecho da obra Astronômicas, de 
Manílio, escrita no início do século I d.C., e é mostrado na ilustração subsequente.*

His adice obliquos adversaque fila trahentis 
inter se gyros, quorum fulgentia signa
alter habet, per quae Phoebus moderatur habenas
subsequiturque suo solem vaga Delia curru
et quinque adverso luctantia sidera mundo
exercent varias naturae lege choreas.
hunc tenet a summo Cancer, Capricornus ab imo,
bis recipit, lucem qui circulus aequat et umbras,
Lanigeri et Librae signo sua fila secantem.
sic per tris gyros inflexus ducitur orbis
rectaque devexo fallit vestigia clivo.  Manílio, Astronômicas I, 665-676

Acrescenta a estes mais dois círculos, oblíquos, que trazem as linhas
opostas entre si: um deles1	tem	as	brilhantes	constelações,
ao longo das quais Febo controla as rédeas
que é também onde Délia2, errante, segue em seu carro o Sol,
e os cinco planetas3 que lutam contra o lado oposto do céu4

executam suas danças, variadas de acordo com a lei da natureza.
Ocupa-o, no alto, Câncer, e, embaixo, Capricórnio;
o círculo que iguala a luz e as sombras5 recebe-o duas vezes,
quando	por	ele	tem	a	linha	cortada	nas	constelações	do	Carneiro	e	da	Libra.
Assim, tal círculo se estende numa curva ao longo de três outros6

e com sua descida inclinada esconde a linha reta da trajetória.

* Tradução, notas explicativas e ilustração de Marcelo Vieira Fernandes (2006, p. 65 e nota 75, p. 77).
1 O círculo da eclíptica zodiacal; o outro será o da Via Láctea.
2 A Lua.
3 Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. 
4 O	movimento	 aparente	 das	 estrelas	 “fixas”	 em	 relação	 à	 Terra	 (por	 exemplo,	 o	 das	 constelações	

zodiacais) tem o mesmo sentido que o das estrelas “errantes” (os planetas), que se movem “ao 
longo” dos doze signos, de leste para oeste. Porém, sendo mais lento o movimento dos planetas, estes 
parecem	seguir	no	sentido	contrário	ao	das	estrelas	fixas.

5 O círculo equinocial, ou Equador, recebe duas vezes o círculo da eclíptica zodiacal, pois este o corta 
nos	signos	de	Áries	(o	“Carneiro”)	e	de	Libra,	como	se	vê	na	figura.

6 O círculo do Equador, do Trópico de Câncer e o de Capricórnio.
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848-66 O catálogo dos signos do zodíaco é um tópico descritivo encontrado também 
em Lucano, Farsália	 IX,	531-37,	e	tem	como	provável	referência	passagens	de	teor	
similar encontradas em obras técnicas de autores latinos, como Cícero, Fenômenos de 
Arato, 317-31, Manílio, Astronômicas I, 255-74, e possivelmente Higino, Astronômicas I, 
7, 1, embora esta última seja de datação incerta.

851 Alusão à fuga dos irmãos Hele e Frixo para escapar ao ódio de sua madrasta 
Ino:	montados	num	carneiro	 alado	de	velos	dourados,	 identificado	poeticamente	
com a constelação de Áries, voaram da Beócia em direção da Cólquida, mas, durante 
o trajeto, Hele caiu no mar, que por isso passou a chamar-se Mar de Hele, ou, pela 
denominação grega, Helesponto (cf. relato em Ovídio, Fastos III, 852-76).

853 Híades, estrelas que, no hemisfério norte, aparecem na primavera, sob a 
constelação de Touro, quando tem início o período de chuvas, de onde lhes veio o 
nome, derivado do verbo grego hýein, chover. Portanto, em português, seu nome 
seria equivalente a “pluviosas” ou “chuvosas”.

855-56 No hemisfério norte, a constelação de Leão domina o auge do verão, 
entre	 julho	e	 agosto.	 Essa	 constelação	era	 identificada	 com	a	 imagem	do	 leão	de	
Nemeia, vencido por Hércules — daí o adjetivo empregado —, herói que, aliás, era 
representado vestido com a pele desse animal.
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857	A	 constelação	de	Virgem	era	 identificada	com	Astreia,	deusa	da	 justiça,	que	
abandonara a Terra, desapontada com a fraqueza moral dos homens.

860-62 Alusão à constelação de Sagitário, representada, pelo menos desde Eudóxio 
de	Cnido	(IV	a.C.),	pela	figura	de	um	centauro,	cujo	corpo,	da	cintura	para	cima,	é	
de um homem, e da cintura para baixo, de um cavalo. A Tessália, no norte da Grécia, 
seria a região habitada por esses seres fabulosos. Segundo Tarrant (1985, p. 213), 
a	identificação	da	constelação	com	a	figura	de	Quíron,	o	mais	sábio	dos	centauros	
e preceptor de Aquiles, talvez se deva ao erudito e neopitagórico romano Nigídio 
Fígulo, conforme fragmento a ele atribuído (fr. 97 Swoboda).

865 A frase “sejas quem for” (quisquis es) alude a disputas eruditas quanto à 
identificação	 da	 personagem	 mitológica	 que	 representaria	 o	 Portador-de-água,	
i.e., Aquário: vale destacar que, em Ovídio (Fastos II, 145) e Manílio (Astronômicas V, 
487),	a	constelação	vem	associada	à	figura	de	Ganimedes;	para	Nigídio	Fígulo	 (fr.	
99 Swoboda) e Lucano (Farsália I, 653), seria representada por Deucalião; em Higino 
(Astronomica	II,	29)	vem	associada	à	figura	de	Cécrope.

867-74	 Depois	 das	 constelações	 zodiacais,	 transfere-se	 o	 enfoque	 para	 as	
constelações	fixas:	as	duas	Ursas,	a	Menor	e	a	Maior,	começando	pela	Ursa	Menor	
ou Cauda de Cão (em grego, Cynosura), associada ao frio devido à sua posição 
circumpolar;	depois,	Serpente	ou	Dragão,	denominações	referentes	a	uma	mesma	
constelação, cuja cauda circunda a Ursa Menor e passa entre esta e a Ursa Maior; 
por	fim,	Guardião	 da	Ursa	 ou	Arcturo	 (Arctophylax), que também recebe o nome 
de Boieiro (Bootes), por assemelhar-se a bois puxando um carro, quando, no grupo 
vizinho de sete estrelas, não está visível a Ursa Maior. Essa última denominação foi 
provavelmente motivada pelo movimento lento desse grupo de estrelas, indicado, 
aliás, no epíteto latino tardus, “lento”. Sobre essa constelação, leia-se a seguinte 
passagem de Manílio, Astronômicas I, 316-19:

(…) Arctophylax idemque Bootes,
<cui verum nomen vulgo posuere, minanti>
quod similis iunctis instat de more iuvencis;
Arcturumque rapit medio sub pectore secum.

(…)	brilha	Arctófilax,	o	mesmo	que	Boieiro;
é razoável o nome que em todos os lugares lhe puseram, inclinado que vem
semelhantemente àquele que tange, conforme o costume, os bois jungidos;
ele ainda traz Arcturo consigo, sob o peito, ao centro.

(Tradução de Marcelo V. Fernandes)
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867 “Colossos pelo mar nunca banhados” (monstraque nunquam perfusa mari): 
referência	 às	 constelações	 fixas,	 que	 permanecem	 acima	 da	 linha	 do	 horizonte.	
No verso latino, o termo monstra	alude	à	maior	dimensão	das	constelações	Ursa	e	
Serpente e ao mesmo tempo à sua semelhança com formas animais.

878 “É a nós que chega a era derradeira?” (in nos aetas ultima uenit?): o trecho ecoa uma 
passagem de Virgílio, na Égloga IV, 4-5: Vltima Cumaei uenit iam carminis aetas; magnus ab 
integro saeclorum nascitur ordo, “Do Cúmeo vaticínio eis chega a idade; / Grande ordem 
já de séculos decorre” (trad. de O. Mendes). Conforme comenta Monteleone (1991, 
p. 291-92), tanto o coro quanto o eu poético da égloga manifestam “uma concepção 
cíclica da história cósmica e humana e a convicção de se encontrarem num tempo 
de ‘crise de época’, de transformação radical”.14 Assim como no coro III (ver nota ao 
v.	599),	Sêneca	evoca	o	verso	virgiliano,	porém,	inverte	ironicamente	seu	significado	
político, uma vez que o poema de Virgílio anuncia o início de uma nova era, que será 
depois associada pela propaganda imperial à ascensão do jovem Otaviano.

885 A imagem metafórica de tocar os astros, em referência à obtenção de sucesso, 
aparece em Virgílio (Eneida	 I,	259	ss.;	XII,	794	ss.),	Horácio	 (Odes I, 1, 36) e Ovídio 
(Metamorfoses VII, 60 ss.; Pônticas II, 5, 57). As palavras iniciais de Atreu, em um 
monólogo de entrada, remetem à imagem projetada pelo coro (v. 805-13), de que 
os gigantes, derrotados outrora pelos deuses olímpicos, estariam tentando novo 
ataque contra o céu e os deuses. Essa conexão faria de Atreu um novo gigante, e 
ainda superior aos anteriores por ter conseguido expulsar os deuses, consumando 
a destruição da ordem mantida por eles. Mais adiante, o pedido de Tiestes a Júpiter, 
para que este destrua Atreu e a ele próprio (v. 1087-90), novamente sugere, por 
analogia,	a	identificação	dos	irmãos	Tantálidas	ao	par	de	gigantes,	também	irmãos,	
Oto	 e	 Efialtes	 (ver	 nota	 aos	 v.	 805-13),	 em	 sua	 luta	 contra	 os	 súperos.	 Sob	 outro	
aspecto, Atreu representa a inversão da condição do sapiens estoico, conforme a 
descreve Sêneca, em Epístolas a Lucílio 59, 14: Sapiens ille plenus est gaudio, hilaris et 
placidus, inconcussus; cum dis ex pari uiuit, “O sábio é pleno de contentamento, alegre 
e plácido, imperturbável, vive com os deuses, como um igual”.

889-92 “Bravo! É o bastante!” (Bene est, abunde est): tal como no verso 279, ecoa mais 
uma vez a expressão exclamativa bastante similar à que aparece na fala da Fúria 
(v. 105) — Actum est abunde, “Foi já o bastante!”;  na sequência, ainda outras duas 
frases — Pergam et implebo patrem / funere suorum (v. 890-91), “Avante, irei fartar o 

14 Il soggetto parlante manifesta una concezione ciclica della storia cosmica e umana e la convinzione di trovarsi in 
un tempo di “crisi epocale”, di radicale trasformazione.
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pai / da mortualha dos seus”, e logo depois, Perge dum caelum uacat (v. 892) “Avante, 
enquanto vaga o céu” — , evocam o enunciado dos v. 23-24: Perge, detestabilis / umbra, 
et penates impios furiis age, “Avante, detestável / espectro, e atiça a fúria em teus 
ímpios penates”, em razão tanto do eco verbal, como do teor instigatório. O efeito 
dessas	conexões	intratextuais	seria,	portanto,	o	de	reatualizar	a	noção	da	influência	
maligna da Fúria e do espectro de Tântalo sobre Atreu (ver nota ao v. 279).

896-97 “a ti vou dissipar / as trevas”: a ausência de luz motivada pela reversão solar 
diante do banquete de Tiestes foi um tópico tratado pelo coro imediatamente anterior 
(v. 789-828) e também referido pelo mensageiro (v. 776-78). O último ato, portanto, 
transcorre em um cenário noturno, iluminado por tochas, conforme se lê no v. 908: 
aperta multa tecta conlucent face, “avista-se o recinto à luz de muitas tochas”. Tiestes, 
porém,	só	irá	notar	a	escuridão	anômala	na	cena	final	(v.	992-95).	A	luz	das	chamas	é	
um fator que acentua o aspecto medonho da cena, mesmo que apenas imaginada a 
partir de uma leitura dramática. Repare-se ainda na ênfase dada ao deleite de Atreu na 
visão da cena do banquete, por meio da repetição de verbos referentes a essa noção: 
“pr’a que vissem” (894: ut…uiderent), “vê-la” (895: uideat), “quero ver, quando encara…” 
(903: libet uidere… intuens), “mas vê-lo arrasar-se (907: miserum uidere).

903-7 Esses versos, segundo Tarrant (1985, p. 219), preenchem o intervalo entre 
a ordem de Atreu, dada nos versos 901-2, e sua execução. Remetendo a O. Taplin 
(Stagecraft in Aeschylus. Oxford, 1977, p. 442-43), Tarrant lembra que versos de conteúdo 
similar aparecem empregados em peças gregas quando um artefato cênico constituído 
por uma plataforma giratória, chamada eccyclema ou exostra, é usado para revelar o 
interior da cena. Os versos, então, preencheriam o tempo de giro do artefato, como, 
por exemplo, em Sófocles, Ájax, 344-47 e Eurípides, Hércules, 1029-38. Assim, em uma 
hipotética encenação do Tiestes na Antiguidade, caso se tivesse adotado esse recurso, 
a ordem para a abertura das portas sinalizaria o acionamento da plataforma para 
exposição da cena interior. Vale observar que a presença dessa espécie de marcação 
cênica não implicaria necessariamente que a peça teria sido escrita para encenação 
em um grande teatro, mas seria antes devida a mero emprego de uma convenção 
da escrita teatral, que se soma a outras, como o anúncio da entrada ou da saída de 
personagens. De todo modo, Tarrant opina que “esta é a mais hábil utilização de uma 
cena interior por parte de Sêneca; quando Atreu se junta a Tiestes, no verso 970, o 
interior da cena imperceptivelmente converte-se no cenário do resto da peça”.15 Nas 

15 This is Seneca’s most skillful handling of an interior scene; when Atreus joins Thyestes at 970, the interior 
imperceptibly becomes the setting for the rest of the play.
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tragédias senequianas há dois outros prováveis exemplos do uso desse mecanismo: em 
Fedra, v. 863, quando Teseu, depois de retornar dos infernos, ordena aos escravos que 
abram as portas de seu palácio, em cujo interior aparecerá Fedra: “Descerrai as portas 
da casa real” (Reserate clausos regii postes laris), e em Hércules louco, v. 1122, segundo 
propõe	Fitch	(2002,	p.	139,	n.	56),	no	momento	em	que	o	coro	se	dirige	aos	corpos	dos	
filhos	de	Hércules,	que	jaziam	no	interior	da	cena	junto	do	cadáver	de	Mégara.

908-19 Em fala à parte, Atreu faz uma descrição de caráter metateatral da cena 
do banquete, ou seja, há uma sugestão de ruptura do jogo dramático no fato de 
que a descrição parece remeter antes a um espetáculo visual diante de uma plateia 
do que estritamente a um evento do enredo. As palavras de Atreu substituem 
a movimentação de Tiestes no espaço cênico interior, de modo que se poderia 
imaginar para ele uma postura estática que reproduziria uma imagem pictórica 
convencional de um personagem embriagado, deitado e com a cabeça apoiada 
em uma das mãos (v. 910). Em seguida, Tiestes canta uma monodia (v. 920-69) e, 
logo na cena subsequente (v. 970 ss.), Atreu surge no mesmo recinto interior, onde 
será	travado	o	diálogo	final	entre	os	dois	irmãos,	que	culminará	com	a	“queda	das	
máscaras” e a revelação de toda a trama envolvendo a ceia.

911 O contraste entre a plena saciedade de Tiestes, assinalada pelo arroto, e o estado 
de fome e sede permanentes de seu antepassado, carrega forte ironia. Nesta versão 
senequiana do mito enfatiza-se a oposição entre a situação de Tântalo, decorrente 
da	punição	por	ter	servido	a	carne	de	seu	filho	aos	deuses,	e	a	situação	vivida	por	
Tiestes, a qual constitui, de certo modo, uma punição inversa àquela imposta a seu 
antepassado e, ao mesmo tempo, de muito maior intensidade: Tiestes desfruta de 
completa	saciedade,	mas	com	a	ingestão	da	carne	e	do	sangue	dos	próprios	filhos,	
bebido na taça de seu ancestral (v. 982), num banquete oferecido por seu irmão.

920-69 A partir do início desse canto de Tiestes embriagado ocorre mudança no 
metro, que passa do trímetro iâmbico para o dímetro anapéstico, com intercalação 
de monômetros também anapésticos. Na tradução emprega-se o decassílabo, 
intercalado por versos de um só hemistíquio. Assim como para o texto do coro IV 
(cf. nota aos v. 789-884), para este canto adotou-se também o texto da edição de John 
G. Fitch (Loeb, 2004).

980-81 Alusão a um costume adotado na corte de Nero, de reunir jovens cortesãos 
na mesma mesa, conforme Tácito, Anais	XIII,	16,	1:	Mos habebatur principum liberos 
cum ceteris idem aetatis nobilibus sedentis vesci in aspectu propinquorum propria et 
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parciore mensa,	“Era	costume	que	os	filhos	de	soberanos	comessem	sentados,	junto	
com outros cortesãos da mesma idade, em mesa à parte e mais frugal, mas na 
presença dos pais”.

984 “Vinho aos deuses paternos libemos”: uso religioso romano de derramar sobre 
a	mesa	um	pouco	de	vinho	em	honra	dos	deuses	domésticos,	 ao	fim	da	primeria	
parte de um banquete, antes de compartilhar a bebida com os convivas (cf. Virgílio, 
Eneida I, 723-40). Fustel de Coulanges (1998, p. 21) informa sobre o caráter religioso 
atribuído	às	refeições	pelos	antigos:	“Considerava-se	a	refeição	como	o	ato	religioso	
por excelência. O deus (sc. o fogo doméstico) presidia. Era o deus quem tinha cozido 
o pão e preparado os alimentos; por isso se lhe devia uma oração no começo e outra 
no	fim	da	refeição.	Antes	de	comer,	depositavam-se	sobre	o	altar	as	primícias	do	
alimento; antes de beber, espalhava-se a sua libação de vinho”.

1005	“Acaso	reconheces	os	teus	filhos?”:	as	cabeças	decepadas	e	também	as	mãos	e	
os	pés	(v.	1039)	são	exibidos	a	Tiestes.	Refletindo	sobre	procedimentos	de	encenação,	
Fitch (2004, p. 315, n. 45) sugere várias possibilidades: uma vasilha, já colocada em 
cena, contendo as extremidades dos corpos (v. 764), poderia ser aberta por Atreu, 
por seus servos ou pelo próprio Tiestes, ou então os membros talhados poderiam ser 
trazidos para a cena nesse momento. 

1006 “Eu reconheço o irmão!” (Agnosco fratrem): esta sententia de Tiestes marca o 
início do reconhecimento dos fatos causadores do mal que o assola e abre o primeiro 
de três breves discursos intensamente patéticos proferidos por ele (v. 1006-21, 
1035-51 e 1068-96), nos quais clama por meios que aplaquem seu estado de horror 
e impotência.

1006-7 “Tamanho crime, ó Terra, / suportas carregar?”: a imagem referida na 
apóstrofe lançada por Tiestes projeta nas entranhas da Terra a mesma condição 
nefasta	 do	 ventre	 do	 herói,	 que	 carrega	 as	 carnes	 dos	 filhos.	 Como	 observa	
Nenci (2011, p. 204, n. 136), a reação de Tiestes restringe-se à expressão pela fala, 
diferentemente da personagem Tereu, em Ovídio (Metamorfoses VI, 661-62), que 
emite um grito e empurra a mesa afastando-a de si:

Thracius ingenti mensas clamore repellit
vipereasque ciet Stygia de valle sorores 

Ele solta um clamor que atroa as salas;
Derriba a fatal mesa, invoca as Fúrias    (Tradução de M. M. B. du Bocage)
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1007-8 “Não te abres e o imerges / nas trevas do infernal Estige”: Tarrant (1985, 
p. 230) adota em seu texto a conjectura de B. Schmidt (Non ad infernam Styga / 
tenebrasque mergis rupta…), pela qual se atribui a mergis um complemento referente 
à noção de “tamanho crime” (tantum nefas). Nos manuscritos lê-se non ad infernam 
Styga / te nosque mergis, rupta et ingenti uia (“não imerges nós dois junto contigo no 
infernal Estige e, aberta em larga trilha”), lição mantida por Fitch (2004, p. 314), que, 
além disso, insere vírgula depois de mergis, conectando o particípio rupta à frase 
seguinte. Tarrant rejeita a lição dos manuscritos com os seguintes argumentos: a 
súplica dirigida à Terra para que mergulhe a si mesma no Tártaro junto com Atreu 
e Tiestes implica em “uma impossibilidade física que é difícil atribuir mesmo à 
imaginação maneirista de Sêneca”; a expressão te nosque ( lit. “a ti e a nós”) coloca 
a Terra na mesma condição de culpabilidade dos dois irmãos, o que contraria o 
pressuposto da fala de Tiestes, de que a Terra deveria expressar indignação diante 
do	crime;	por	fim,	a	referência	aos	dois	irmãos	(nosque) seria incoerente com aquela 
restrita ao rei (cum rege) no verso seguinte (1009), ao passo que, com a substituição 
por “trevas” (tenebrasque), torna-se clara a progressão do pensamento de Tiestes: 
primeiramente restringe a culpa a Atreu (rege), depois condivide-a no versos 1012 
e 1015: “Estar junto a Tântalo / há muito ambos devíamos” (stare circa Tantalum / 
uterque iam debuimus), “oculta-nos sepultos / abaixo do Aqueronte” (nosque defossos 
tege / Acheronte toto). No mais, Tarrant entende que a expressão caput… nostrum, v. 
1016-17 (lit. “nossa cabeça”) faz referência apenas a Tiestes (…[Thyestes] focuses on 
his own punishment), porém, o contexto parece indicar claramente que o possessivo 
tem aqui sentido próprio no plural, de modo a incluir também Atreu, interpretação 
refletida	na	tradução	de	Fitch:	over our heads let guilty souls roam.

1018 Flegetonte, rio infernal que margeia o Tártaro (cf. Virgílio, Eneida VI, 550-51; 
Sêneca, Fedra, 1226-27).

1033 Conforme comentário de Tarrant, nos manuscritos se lê an beluis seruantur, 
“ou são reservados para os animais?”, lição cujo verbo ele considera muito vago 
diante da possibilidade do emprego de an beluis scinduntur, “ou são dilacerados por 
animais”, conforme, mais abaixo, o verso 1067, referente a Tiestes: scidit ore natos 
impio,	 “rasgou	 na	 boca	 impura	 os	 filhos”,	 e	 ainda	 Ovídio,	 Íbis, 168: scindent auidi 
perfida corda canes,	“cães	vorazes	irão	dilacerar	pérfidos	corações”.	Tarrant	descarta	
o verbo uorantur, “são devorados”, conjecturado por Axelson e adotado por Fitch 
(2004), por considerá-lo quase tautológico diante da frase subsequente, an pascunt 
feras, “ou alimentam feras”.
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1049 Os heníocos habitavam a Sarmácia, na costa oriental do Mar Negro (ver nota ao 
v. 127) e se notabilizaram pela atividade de pirataria (cf. Ovídio, Pônticas IV, 10, 26).

1050 Procrustes (ou ainda Procustes ou Damastes) era um criminoso lendário da 
região da Ática, perifrasticamente denominada como terra cecrópia na linguagem 
da alta poesia. Nas obras latinas, é mencionado apenas por Ovídio e Sêneca como 
exemplo de homem cruel (Ovídio, Heroidas 2, 69, Metamorfoses VII, 438, Íbis, 405, 
Sêneca, Fedra, 1170, Sobre a Clemência II, 4, 1). Sua ação era caracterizada pela violação 
das normas de hospitalidade e pelo desmembramento dos corpos de suas vítimas.

1051 “Há limite no crime?” (sceleris est aliquis modus): a interrogação de Tiestes evoca 
a lembrança da frase horaciana est modus in rebus (Horácio, Sátiras I, 1, 106), “Há em 
tudo uma justa medida”. Nessa passagem da sátira, em que se fala contra a avareza, 
importa notar a aproximação feita entre a situação do avarento e a de Tântalo (Sátiras 
I, 1, 68), ambos impossibilitados de usufruir da abundância que os cerca, e ainda a 
referência ao medo, que atormenta o avaro, de sofrer privação de alimento (Sátiras I, 
1, 97-99): ad usque / supremum tempus, ne se penuria uictus / opprimeret metuebat, “até o 
momento derradeiro, ele temia que a privação de alimento o oprimisse”. Assim, pela 
conexão intertextual, a crítica moral horaciana repercute de modo bastante irônico 
no	contexto	das	ações	de	Tiestes	e	de	Atreu,	marcadas	por	desmesura	e	voracidade,	
e em particular na situação retratada na presente cena, em que tanto Tiestes quanto 
Atreu se lamentam, o primeiro, pela congestão em seu ventre (Genitor en natos premo 
/ premorque natis,	“Eis-me	um	pai	que	oprime	/	os	filhos	que	o	oprimem”),	o	segundo,	
por supor ter desperdiçado toda a carga dos atos de vingança contra o irmão (v. 
1056-68).

1056-57 “por minha pressa a ira viu-se / lograda”: no diálogo Sobre a ira (I, 12, 5), 
Sêneca	 identifica	 a	 precipitação	 como	 atitude	 característica	 provocada	 pela	 ira:	
Nullus enim adfectus uindicandi cupidior est quam ira, et ob id ipsum ad uindicandum 
inhabilis: praerapida et amens, ut omnis fere cupiditas, ipsa sibi in id in quod properat 
opponitur, “De fato, nenhuma paixão é mais desejosa de vingar-se do que a ira, e 
por isso mesmo ela é inábil para vingar-se. Por ser muito apressada e insana, como 
em geral toda cupidez, ela própria serve de obstáculo para aquilo a que se apressa”. 
Outro exemplo encontra-se em Medeia, v. 919: stulta properaui nimis, “tola, apressei-
me demais”.

1068-96 O teor dessa fala assinala o clímax de uma das cenas trágicas mais célebres 
entre os romanos. Como observa Goldberg (1996, p. 277), a fala de Tiestes quando 
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reconhece o crime do irmão tornou-se um rhetorical cliché, referido por Horácio 
com a expressão Thyesteas preces,	“súplicas	de	Tiestes”	(Epodos	5,	86),	que	Porfirião,	
comentarista da obra horaciana, explicou como diras exsecrationes qualibus in tragoediis 
Thyestes Atreum exsecratur,	 “terríveis	 imprecações	 com	 que,	 na	 tragédia,	 Tiestes	
amaldiçoa Atreu”. Sobre a importância de elementos convencionais no texto teatral 
latino, interessa ainda citar um comentário de Jacqueline Dangel (1990, p. 112): 

É preciso acrescentar (…) que o teatro latino desenvolve invariavelmente 
um certo número de lugares-comuns obrigatórios. De fato, então não 
existe uma espécie de vulgata popular das personagens teatrais permitindo 
expressões	cristalizadas	como	tristis Thyestes, iratus Atreus, iracundus Achilles? 
A ceia canibal de Tiestes, Thyestea mensa (ou daps),	as	maldições	de	Tiestes,	
thyestea execratio (ou Thyestes maledictus), os preceitos imorais de Atreu, 
praecepta Atrei, tornaram-se proverbiais. Bastante estereotipadas, de fato 
essas	situações	e	máximas	adquiriram	ao	mesmo	tempo	um	valor	formular	
e uma perenidade literária.16

1083-84 “tríplice massa de montanhas e os gigantes / eretos qual montanhas”: 
trata-se dos montes Pélio, Ossa e Olimpo, que os Gigantes, em combate contra os 
deuses olímpicos, sobrepuseram para tentar alcançar o céu e tomá-lo de assalto (ver 
nota aos v. 805-13).

1090-92 Variação de um motivo temático que aparece em Ácio, Atreus,	fr.	XV	Dangel:	
Natis sepulchro ipse es parens!…,	“tu,	o	próprio	pai,	serves	de	sepulcro	para	os	filhos!”.	
Ovídio (Metamorfoses VI, 665) imita o verso de Ácio empregando-o em referência 
a Tereu: seque vocat bustum miserabile nati,	 “e	de	seu	filho	/	sepulcro	miserável	 se	
nomeia” (trad. de Bocage); a imagem ainda aparece em Sêneca, Agamêmnon, 26-27: A 
fratre uincar, liberis plenus tribus / in me sepultis, “Ia fartar-me o irmão, que me fartou 
dos	filhos,	/	três,	sepultos	em	mim?”.

1095 “Titã, não me queixo / se perseveras”: Titã (Titan) é denominação poética 
referente	ao	Sol,	que	era	filho	de	Hiperião,	um	dos	Titãs	 (Hesíodo,	Teogonia, 371-
74). A noção de “perseverar” nesta sententia proferida por Tiestes, refere-se à 
permanência do ocultamento do Sol diante do crime cometido por Atreu.

16 Il faut ajouter (…) que le théâtre latin développe invariablement un certain nombre de lieux communs obligés. 
N’existe-t-il pas en effet une sorte de vulgate populaire des personnages théatraux permettant des expressions 
figées telles que tristis Thyestes, iratus Atreus, iracundus Achilleus? Le repas cannibale de Thyeste, 
Thyestea mensa (ou daps), les malédictions de Thyeste, Thyestea execratio (ou Thyestes maledictus), le 
préceptes immoraux d’Atrée, praecepta Atrei, sont devenus proverbiaux. Bien typées, ces situations et maximes 
acquièrent  en effet tout à la fois une valeur formulaire et une pérennité littéraire.
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1098-99 A dúvida sobre a paternidade, relativa a Agamêmnon e Menelau, havia 
sido expressa por Atreu nos v. 327-30.

1100	“O	de	ser	teus”:	vale	relacionar	a	essa	afirmação	de	Atreu	a	observação	feita	
por Sêneca em Sobre a ira II, 34, 3: nihil est iniquius quam aliquem heredem paterni odii 
fieri, “nada é mais injusto do que alguém tornar-se herdeiro do ódio a seu pai”.

1112 De modo similar ao que se dá na peça Agamêmnon (v.	 1012),	 a	 cena	 final	
termina no clímax de um embate verbal, com palavras imprecatórias, sugerindo 
uma perspectiva nefasta de punição para os que praticaram crimes. Embora soe 
ineficaz	o	apelo	de	Tiestes	aos	deuses	para	a	punição	de	Atreu,	que	parece	triunfar	
plenamente, poderia aqui valer como referência o argumento moral variadamente 
repetido por Sêneca no diálogo Sobre a ira, para aplacar a dor de quem se sentiu ou 
foi injustamente atacado: dabit poenas alteri quas debet tibi, et iam sibi dedit qui peccauit 
(II, 30, 2), “ele receberá de outro a punição que deve receber de ti, e aquele que agiu 
mal já a recebeu de si mesmo”; praeterea ira, ut seponamus quae mox secutura sunt, 
damna insidias perpetuam ex certaminibus mutuis sollicitudinem, dat poenas dum exigit 
(III, 5, 6), “além disso, pondo de lado o que logo há de seguir-se a ela, os danos, as 
insídias, a perpétua inquietação gerada por mútuas rivalidades, a ira sofre punição 
enquanto	a	inflige”;	maxima est enim factae iniuriae poena fecisse (III, 26, 2), “de fato, a 
maior punição para uma injúria feita é tê-la feito”.
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o mito Dos PelóPiDas na Dramaturgia latina

Iterum Thyestes Atreum adtractatum aduenit.17

Outra vez vem Tiestes atentar contra Atreu.

As obras dramáticas que formam o corpus atribuído a Lúcio Aneu Sêneca, produzidas 
em	meados	do	século	I	d.C.,	situam-se	no	fim	do	longo	período	produtivo	da	poesia	
trágica na Antiguidade, iniciado mais de cinco séculos antes com o drama ateniense.18 
A parte do mito dos Pelópidas, tratada no enredo da tragédia Tiestes,	sobre	o	conflito	
entre os irmãos Tiestes e Atreu, foi um tema frequente na dramaturgia grega, com 
versões	 de	 Sófocles,	 Eurípides,	 Agatão,	 Querêmon,	 Carcino,	 Diógenes	 de	 Sínope,	
Apolodoro de Tarso e Cleofonte, porém, delas, além de uns poucos e incertos 
fragmentos, só restaram notícias.19	No	âmbito	da	dramaturgia	latina,	as	informações	
disponíveis	atualmente	indicam	que	a	peça	senequiana	é	a	última	de	oito	versões	
sobre esse mito produzidas ao longo de quase três séculos.20 Porém, delas, quando 
muito, restaram apenas fragmentos, de modo que o Tiestes de Sêneca é hoje a única 
peça conservada integralmente.21

São estes os eventos centrais do mito: depois de banido de Micenas por 
ter seduzido Aérope, esposa de seu irmão Atreu, na tentativa de tomar o poder, 
Tiestes é chamado de volta pelo irmão sob o pretexto de uma reconciliação. Tiestes 

17 Ácio, Atreu,	fr.	II	Dangel.	Salvo	outra	indicação,	todas	as	traduções	dos	trechos	citados	são	do	autor.
18 O corpus de textos dramáticos atribuídos a Sêneca contém dez peças, das quais oito são atualmente 

consideradas legítimas: Agamêmnon (Agamemnon), Édipo (Oedipus), Fedra (Phaedra), Hércules louco 
(Hercules furens), Medeia (Medea), Troianas (Troades), Tiestes (Thyestes) e Fenícias (Phoenissae); as duas 
restantes são de autoria desconhecida: Otávia (Octauia) e Hércules eteu (Hercules oetaeus).

19 Lana (1959, p. 324-25) informa que Sófocles teria escrito um Atreu e talvez dois Tiestes; Eurípides, 
um Tiestes, sobre o qual não se sabe nada de preciso; dos outros trágicos gregos menores que 
trataram do mesmo tema nada é possível dizer, conforme Jocelyn (1967, p. 418), Tarrant (1985, p. 
40 ss.) e Monteleone (1991, p. 179, n. 3; p. 252 ss.); Segurado e Campos (1996, p. 11-18) oferecem um 
levantamento completo dos fragmentos gregos supérstites, traduzidos e comentados.

20	 Conforme	será	mais	adiante	justificado,	exclui-se	desse	cômputo	uma	tragédia	Tiestes que teria sido 
escrita por Curiácio Materno por volta de 75 d.C.

21	 Tudo	que	se	conhece	da	tragédia	latina	dos	séculos	III	e	II	a.C.	são	citações	de	segunda	mão,	provenientes	
da época de Cícero e de autores do século II d.C., escassos fragmentos cujo total equivale a cerca de 
5% das obras produzidas naquele período, desconectados de contexto e de outros fragmentos de uma 
mesma obra. No total, foram transmitidos cerca de 1700 versos atribuídos aos principais autores da 
época republicana e mais 260 versos de autoria e peças incertas, mas provavelmente boa parte deles 
deve ser proveniente de dramas desses mesmos autores mais conhecidos. Quanto às tragédias da 
época imperial, as perdas foram ainda maiores.
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retorna	com	os	filhos,	que	são	mortos	por	Atreu	e	suas	carnes	servidas	ao	 irmão	
em um banquete. O horror provocado por esse crime faz o sol deter-se e retroceder 
ao nascente. Tiestes amaldiçoa Atreu e dirige-se ao oráculo de Apolo para indagar 
sobre	como	vingar-se.	O	oráculo	responde	que	um	filho	seu	gerado	com	sua	própria	
filha	 seria	 o	 vingador.	Tiestes	 exila-se	no	Epiro,	 onde	vivia	Pelópia,	 sua	filha.	De	
uma relação involuntária com o pai, a moça deu à luz Egisto. Este viria a matar 
Agamêmnon,	filho	de	Atreu,	 com	a	ajuda	de	 sua	amante	Clitemnestra,	 esposa	de	
Agamêmnon.22

Quinto Ênio é o autor da primeira tragédia latina sobre o mito dos Pelópidas 
da qual se tem notícia.23 A peça foi encenada provavelmente diante do templo de 
Apolo em Roma, nos Ludi Apollinares, realizados em julho de 169 a.C., pouco tempo 
antes da morte do tragediógrafo.24 Dessa peça resta uma coletânea de fragmentos 
que dão a conhecer o conteúdo de algumas cenas e permitem formular hipóteses 
sobre as linhas gerais do enredo.25

Não há elementos claros para assegurar que o banquete seria o principal 
tema do Tiestes eniano.26 Em sua edição dos fragmentos trágicos desse dramaturgo, 
Jocelyn	 propõe	 que	 Ênio	 teria	 tratado	 dos	 eventos	 subsequentes	 ao	 banquete,	
e sugere como cenário da peça a corte de Tesproto, rei do Epiro, onde se daria o 
encontro	entre	pai	e	filha	sem	que	os	dois	se	reconhecessem.27 Depois disso, também 
Atreu teria chegado ao Epiro para tratar do retorno de seu irmão a Micenas, uma vez 
que	um	oráculo	afirmara	que	a	cidade	só	seria	salva	da	seca	que	a	assolava	se	Tiestes	
retornasse. Na opinião do estudioso, o estupro de Pelópia e ainda seu casamento 

22 Este último episódio do mito é tratado por Sêneca na tragédia Agamêmnon. O mitógrafo Higino (Fábulas 
87 e 88) compilou várias passagens do mito; ver também Graves, 1990.

23 Ênio nasceu em 239 a.C., em Rudiae, região da atual Calábria, em uma família abastada. Atuou no 
exército romano como centurião e foi trazido para Roma pelo questor Marco Pórcio Catão, em 203, 
na	fase	final	da	Segunda	Guerra	Púnica	(cf.	Cornélio	Nepos,	Catão I, 4). Como relata Aulo Gélio (Noites 
Áticas	 XVII,	 17,	 1),	 Ênio	 falava	 grego,	 osco	 e	 latim.	 Em	Roma,	 por	 algum	 tempo	 exerceu	 a	 função	
de professor em nível elementar (grammaticus). Escreveu tragédias e comédias, a epopeia Annales, 
tratados e também uma obra em quatro livros, denominada por ele como Satura. Depois de Catão, 
teve como patrono Marco Fúlvio Nobílior e manteve laços de amizade com vários membros da elite 
senatorial, entre eles Cipião Africano. 

24	 A	fonte	de	informações	sobre	a	encenação	dessa	peça	é	Cícero,	Bruto, 78; o título Thyestes chegou-nos 
também por informação de Cícero (O orador, 184).

25	 Na	edição	de	H.	D.	Jocelyn	(1967)	figuram	onze	fragmentos	atribuídos	ao	Thyestes	(CXLIX-CLX),	que	
contêm no total dezoito versos (290-308).

26 Essa é a interpretação proposta por Ribbeck e desde então aceita por vários estudiosos, por exemplo, 
Fantham (2005, p. 121): Ennius seems to have included the fatal feast within his play as well as the aftermath, 
for someone invokes the sun (which reversed its direction in horror at the feast) and Thyestes himself speaks 
of the great evil that has befallen him ‘this day’ (351–2W), “Ênio parece ter incluído o banquete fatal em 
sua peça, bem como os fatos dele resultantes, pois alguém invoca o sol (que reverteu sua trajetória 
horrorizado pelo banquete) e o próprio Tiestes fala do grande mal que ‘nesse dia’ recaiu sobre ele” (fr. 
351-52 Warmington).

27 Jocelyn, 1967, p. 412-19.
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com	Atreu,	que	poderia	tê-la	julgado	filha	de	Tesproto,	teriam	constituído	a	ação	da	
peça de Ênio.

Quatro dos fragmentos, cada um deles contendo um verso, oferecem 
conteúdo que serve para fundamentar a interpretação proposta por Jocelyn sobre 
o tema dessa tragédia. O primeiro, em metro setenário trocaico, pertencente a um 
trecho em recitativo, com acompanhamento da tíbia,28 poderia fazer parte de um 
lamento	de	Tiestes	depois	de	saber	que	estuprou	a	filha:

eheu mea fortuna ut omnia in me conglomeras mala.29

Ah, meu fado, como acumulas sobre mim todos os males!

Esse mesmo contexto valeria para o fragmento a seguir, um verso lírico que 
combina os ritmos crético e trocaico, cantado com acompanhamento musical:

quam mihi maxime hic hodie contigerit malum.30

Que supremo mal, aqui, hoje, me sobreveio!

Para o verso a seguir, também lírico, de ritmo crético-trocaico, Jocelyn indica 
duas possibilidades: 1) atribuí-lo a Tiestes referindo-se ao oráculo que determinou a 
geração	de	um	filho	que	o	vingaria;	2)	atribuí-lo	a	Atreu	referindo-se	ao	oráculo	de	
Apolo que determinara o retorno de Tiestes a Micenas para deter a seca que assolava 
a cidade:

set me Apollo ipsi delectat ductat Delphicus.31

Mas	a	mim,	o	próprio	Apolo	délfico	deleita,	dirige.

Por	 fim,	 o	 próximo	 trecho,	 novamente	 em	 metro	 setenário	 trocaico,	 no	
qual se mencionam tratativas (condiciones), poderia ser referente ao casamento de 
Atreu com Pelópia, e o verso, nesse caso, poderia ser atribuído ao rei Tesproto. O 
enunciado destaca-se pelo estilo da linguagem jurídica, caracterizado pelo uso do 
imperativo futuro:

sin flaccebunt condiciones, repudiato et reddito.32

Caso se enfraqueça nosso trato, deverás repudiá-la e enviá-la de volta.

28 A tíbia era um instrumento de sopro com palheta, similar ao moderno oboé. Tal como o aulós grego, 
por vezes tinha dois tubos divergentes.

29 Fragmento CLIV na edição de Jocelyn.
30	 Frg.	CLIX	Jocelyn.
31 Frg. CLV Jocelyn.
32 Frg. CLVI Jocelyn.
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A hipótese da localização do drama na corte de Tesproto ganharia força 
adicional por um fator político: o envolvimento do Epiro como aliado do reino 
macedônico na terceira guerra entre a Macedônia e Roma, que se desenrolava na 
época	da	encenação	da	peça.	O	conflito	foi	motivado	pela	expansão	do	domínio	do	
rei	Perseu	nas	regiões	em	torno	da	Macedônia,	sobre	as	quais	Roma	exercia	controle	
desde a vitória sobre as forças macedônicas em confronto anterior. A guerra durou 
cerca de três anos, até junho de 168 a.C., quando o exército romano derrotou os 
macedônios na batalha de Pidna, sob o comando do cônsul e general Lúcio Emílio 
Paulo, cunhado de Cipião Africano, o vencedor de Aníbal, a cujo círculo esteve ligado 
o poeta Ênio.33

Nesse contexto, o fato de a tragédia ter sido encenada durante a guerra 
macedônica, nos ludi dedicados a Apolo, divindade atuante no enredo da peça, pode 
ter interferido em sua recepção pelo público. Entre outros aspectos, é possível que o 
caráter	despótico	e	cruel	de	Atreu	na	disputa	pelo	poder	tenha	sido	associado	à	figura	
do rei inimigo. Essa hipótese encontra apoio ainda no fato de que a elite senatorial 
romana desde o início favoreceu a associação dos mitos trágicos à condenação tanto 
das discórdias civis como da tirania, sendo o mito dos Pelópidas um dos que melhor 
atendiam a essa ideologia por enfocar a rivalidade entre dois irmãos e tiranos.34

33	 Fora	do	âmbito	desse	episódio,	outros	 fragmentos	 trágicos	de	Ênio	mostram	conexões	com	a	vida	
política romana. Jocelyn (1967, p. 44) observa o seguinte: The political debates of 203-169 sometimes 
seem to make themselves heard in the scripts of the tragedies he adapted for the festivals managed by his 
aristocratic patrons, “os debates políticos de 203-169 a.C. às vezes parecem fazer-se ouvir nos textos 
das tragédias que ele adaptou para os festivais organizados por seus patronos aristocráticos”. Sobre 
o posicionamento político dos primeiros tragediógrafos latinos, La Penna (1979, p. 63-64) comenta: 
La tragedia latina non mette in discussione nè i rapporti sociali nè le strutture e gli ordinamenti politici; sembra 
dominarvi la certezza che l’antica costituzione della res publica romana è la migliore, la più solida, la più capace 
di assicurare alla città la concordia e la forza per diffendersi e per ampliarsi; la sua ispirazione politica, che è 
indubbia, porta alla continuazione e al consolidamento di una forma di stato che è isonomica nei suoi principî e 
aristocratica nella realtà sociale e nella guida politica, “a tragédia latina não coloca em discussão nem as 
relações	sociais	nem	as	estruturas	e	o	ordenamento	político;	parece	dominar	nela	a	certeza	de	que	a	
antiga constituição da res publica romana é a melhor, a mais sólida, a mais capaz de assegurar à cidade 
a concórdia e a força para defender-se e para ampliar-se; a sua inspiração política, que é indubitável, 
leva à continuidade e à consolidação de uma forma de estado que é isonômica nos seus princípios e 
aristocrática na realidade social e no comando político”.

34 Como explica La Penna, 1979, p. 65-66: La libertas aristocratica si caratterizzava soprattutto attravverso il 
suo contrario, cioè, la tirannia; o l’antica tirannia del rex, di cui aspiravano i demagoghi, seminando discordia, 
sobillando il popolo contro il senato. (…) e non c’è bisogno di ricordare quale contributo alla condanna del tiranno 
in generale avesse dato proprio la tragedia attica. Il regime aristocratico romano, col suo culto della libertas, colla 
sua formale isonomia fra i ciues, offriva un terreno molto fertile per l’ispirazione antitirannica. I miti in cui questa 
ispirazione soffia con più veemenza e chiarezza, sono quelli dei Pelopidi: l’Atreus di Accio fu per secoli un archetipo 
della tragedia antitirannica latina, “a libertas aristocrática se caracterizava sobretudo pelo contraste com 
seu contrário, a tirania; ou a antiga tirania do rex, da qual Tarquínio era o exemplo clássico, ou a nova 
tirania, a que aspiravam os demagogos, semeando discórdia, instigando o povo contra o senado. (…) e 
não é preciso recordar qual contributo à condenação do tirano em geral havia dado a própria tragédia 
ática. O regime aristocrático romano, com seu culto da libertas, com sua isonomia formal entre os ciues, 
oferecia um terreno muito fértil para a inspiração antitirânica. Os mitos em que essa inspiração sopra 
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Tiestes foi personagem de pelo menos outros dois dramas da época 
republicana: Atreu e Pelópidas, ambos compostos por Lúcio Ácio, o último dos três 
grandes dramaturgos desse período.35 Estreitamente ligado ao círculo aristocrático 
dos Optimates, tendo como patrono e amigo Décio Júnio Bruto Calaico,36 o 
tragediógrafo Lúcio Ácio parece ter veiculado em sua obra teatral o posicionamento 
desse	 estrato	 da	 sociedade	 romana	 contra	 os	 que	 lutavam	 por	 transformações	
políticas e sociais, sob a liderança do tribuno da plebe, Tibério Graco.37

Nas fontes antigas, quase não há informação sobre a data de produção 
da maioria dos dramas latinos. No caso da tragédia Atreu considera-se bastante 
provável que tenha sido encenada em 133 a.C.,38 ano do assassinato de Tibério Graco, 
motivado por sua atuação política em favor das camadas pobres da população e 
contra os interesses da aristocracia senatorial, que chegou a acusá-lo de pretender 

com maior veemência e clareza, são aqueles dos Pelópidas: o Atreu de Ácio foi por séculos um arquétipo 
da tragédia antitirânica latina”. Importa ainda lembrar que o tema da tirania esteve presente na tragédia 
grega	do	século	V	a.C.	por	influxo	do	movimento	sofístico,	tendo	sido	também	cultivado	depois	pelos	
rétores	gregos	nas	declamações	escolares.	Posteriormente,	na	Roma	imperial,	o	tema	parece	ter	sido	
habitual	nas	escolas	de	retórica	e	nas	declamações	públicas	(cf.	Juvenal,	Sátiras 7, 150-51).

35	 Lúcio	Ácio,	filho	de	um	liberto,	nasceu	em	Pisaurum, atual Pésaro, por volta de 170 a.C., e morreu em 
Roma aproximadamente em 90 a.C.

36 Para celebrar o sucesso militar de Décio Júnio na Lusitânia, Ácio escreveu a tragédia pretexta Bruto, 
cujo	tema,	porém,	não	foi	a	campanha	militar	de	seu	patrono,	mas	as	ações	de	seu	ancestral	Lúcio	
Bruto, por ocasião da fundação da república em 509 a.C.

37 Cf. Bilinsky (1958). Mesmo condicionado por um viés de interpretação marxista da realidade romana, 
esse estudo oferece uma boa contextualização sobre o posicionamento político de Ácio. Bilinsky 
defende que a ideologia antitirânica de Ácio não estava ligada aos estratos democráticos da sociedade 
romana representado pelas massas populares e por líderes como os irmãos Graco, mas expressava 
a ideologia da classe oligárquica com a qual estava alinhado o poeta, cujo patrono era Décimo Júnio 
Bruto Calaico, um dos líderes mais radicais dos Optimates (cf. Lana, 1959, p. 350). Vale destacar o trecho 
a seguir, p. 39: Molte tragedie di Accio: Atreu, Diomedes, Eurysaces, Hellenes, Aegisthus, Clytaemestra, 
Minos, Tereus, Phoenissae, rappresentavano usurpatori e tiranni e la loro lotta contro i re legittimi, fino a 
quando, abbattuti e esiliati questi, prendeva il sopravvento il loro governo crudele e sanguinario. Questo tema 
dei tiranni, che tanto spesso compare sulla scena di Accio ed è molto più frequente nel suo teatro che in quello 
degli altri tragici romani, ci conduce alla conclusione che certe tragedie di Accio erano dirette contro i Gracchi e 
gli altri tribuni del popolo quali capeggiavano i moti democratici. Gli ottimati diffondevano con premeditazione 
le notizie che i capi del popolo aspiravano alla conquista del regnum, alla tirannia. In questo modo la scena del 
teatro di Accio, rappresentando i tiranni e i loro governi terribili e ingiusti, diventava, nella nuova fase delle lotte 
politico-sociali, lo strumento di propaganda dell’olligarchia senatoriale, “Muitas tragédias de Ácio: Atreu, 
Diomendes, Eurísaces, Helenos, Egisto, Clitemnestra, Minos, Tereu, Fenícias, representavam usurpadores 
e tiranos e sua luta contra reis legítimos até que, depois de destituídos e exilados estes últimos, 
prevalecia seu governo cruel e sanguinário. Esse tema dos tiranos, que tão amiúde comparece na 
cena de Ácio e é muito mais frequente no seu teatro do que no dos outros trágicos romanos, leva-nos 
à conclusão de que algumas tragédias de Ácio eram dirigidas contra os Gracos e os outros tribunos da 
plebe que encabeçavam os movimentos democráticos. Os Optimates difundiam de modo premeditado 
notícias de que os líderes do povo aspiravam à conquista do regnum e à tirania. Desse modo, a cena do 
teatro de Ácio, representando os tiranos e seus governos terríveis e injustos, tornava-se, na nova fase 
das lutas político-sociais, o instrumento de propaganda da oligarquia senatorial”.

38 A questão da data da encenação, sobre a qual não há notícia exata, é discutida por Italo Lana, 1959, p. 348-351. 
Aulo Gélio (Noites Áticas XIII,	2,	2)	informa	que	essa	obra	foi	uma	das	primeiras	tragédias	de	Ácio	e	que	ele	teria	
cerca de 40 anos quando a leu, em Tarento, para o tragediógrafo Marco Pacúvio, que morreu em 130 a.C.
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restaurar o regime monárquico.39	 Em	 vista	 desses	 conflitos,	 é	 em	 geral	 aceita	 a	
hipótese	de	ter	havido	a	associação	da	figura	de	Graco	à	de	Atreu,	o	tirano	envolvido	
em uma disputa sangrenta pelo poder.

O enredo parece ter abordado os mesmos eventos tratados por Sêneca, 
referentes à vingança de Atreu sobre Tiestes por este ter seduzido sua esposa Aérope 
para ajudá-lo a roubar o cordeiro dourado, símbolo do poder que garantia a posse do 
trono, e também incluía a cena do banquete seguida pela reversão solar.

Uma sequência de fragmentos em metro iâmbico pode ter pertencido a 
um	diálogo	entre	Atreu	e	um	servo	fiel,	em	uma	das	cenas	iniciais,	durante	a	qual	
seriam	expostas	as	 razões	do	ódio	de	Atreu	por	Tiestes	e	 seu	plano	de	vingança.	
Esse conteúdo é similar ao do segundo ato do Tiestes de Sêneca (v. 176-335). Os 
versos destacados a seguir seriam, sem dúvida, de uma fala de Atreu: ele menciona 
o retorno de Tiestes a Argos como nova ameaça e declara a intenção de vingar-se da 
ação anterior do irmão para tirá-lo do poder:40

iterum Thyestes Atreum adtractatum aduenit,
iterum iam adgreditur me et quietum exsuscitat:
maior mihi moles, maius miscendumst malum,
qui illius acerbum cor contundam et comprimam.41

Outra vez vem Tiestes atentar contra Atreu,
outra vez ele agora me ataca e estando eu em paz me provoca.
É	preciso	infligir-lhe	um	fardo	ainda	maior,	um	mal	ainda	maior,
com que eu possa abater e oprimir seu coração acerbo.

Possivelmente	 diante	 de	 objeções	 do	 servo	 para	 dissuadi-lo	 do	 projeto	 de	
vingança, advertindo-o do risco de provocar o ódio dos súditos, Atreu profere a 
sentença que se tornaria emblemática do caráter tirânico:42

39 Cf. Bilinsky, 1958, p. 43.
40 Conforme Lana (1959, p. 305-6), Tiestes teria retornado a convite de Atreu sob o pretexto de uma 

suposta reconciliação; mesmo assim, a presença do irmão faz Atreu suspeitar de alguma insídia.
41 Ácio, Atreu, fr. II Dangel. Em Sêneca, o elemento temático relativo ao ato vingativo que excede as 

ofensas	sofridas	aparece	amplificado	ao	 longo	do	diálogo	com	o	conselheiro,	especialmente	nos	v.	
192-204; 253-54; 267-70.

42	 Como	afirma	Lanza	(1977,	p.	64),	o	modelo	de	caracterização	do	tirano	foi	inicialmente	elaborado	no	drama	
ateniense.	Como	figura	contraposta	à	do	homem	livre	e	sábio,	o	tirano	distinguia-se	pela	incontinência,	o	
medo, a avidez e a impiedade. O tema da tirania associada ao temor aparece, por exemplo, em Eurípides, 
Suplicantes, 399-462. La Penna (1979, p. 66) lembra que a lógica tirânica expressa pelo verso aciano vem 
também formulada em Ênio: o famoso oderint dum metuant de Ácio parece ecoar um fragmento eniano que 
nos foi conservado por intermédio de Cícero (Sobre os deveres II, 23): quem metuunt oderunt; quem quisque 
odit periisse expetit (Incerta, fr. clxxxii Jocelyn), “a quem temem, odeiam; a quem todos odeiam, buscam 
destruir”. Cícero não cita o título da tragédia, mas é possível que pertencesse ao Tiestes. Além de Cícero, 
que  cita mais de uma vez o verso de Ácio em Sobre os deveres I, 97 e Defesa de Séstio, 102, também Suetônio, 
na obra Vida dos Césares,	registrou	o	emprego	que	dele	fizeram	os	imperadores	Tibério	e	Calígula;	Sêneca	o	
menciona nos diálogos Sobre a ira (I, 20, 4) e Sobre a Clemência (I, 12, 4 e II, 2, 2).
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Oderint, dum metuant.43

Que me odeiem, contanto que temam.

Em	fragmentos	atribuíveis	à	mesma	cena,	Atreu	procura	justificar	seu	plano	
relatando	as	ações	anteriores	de	Tiestes	para	destroná-lo.	O	rei	menciona	a	sedução	
de	sua	esposa,	com	o	risco	de	haver	filhos	ilegítimos,	e	o	roubo	do	cordeiro	de	velo	
dourado recebido de Júpiter, cuja posse lhe dava o direito de governar em Argos.44

qui non sat habuit coniugem inlexe in stuprum45

Ele não se contentou em atrair minha esposa para o estupro.

…quod re in summa summum esse arbitror
periclum matres conquinari regias,
contaminari stirpem, admisceri genus46

… o que julgo ser, em uma casta suprema, o supremo
perigo, é que mães de reis sejam conspurcadas,
a estirpe se contamine, a prole degenere.

Addo huc quod mihi portento caelestum pater
prodigium misit, regni stabilimen mei,
agnum inter pecudes aurea clarum coma;
quem clam Thyestem clepere ausum esse e regia!
qua in re adiutricem coniugem cepit sibi!47

Somo a isso o prodígio que por presságio o pai dos deuses
me enviou, como esteio do meu reino,
um cordeiro notável no rebanho por seu velo dourado.
Que audácia de Tiestes roubá-lo dentro de meu palácio!
Nessa ação captou minha esposa para ajudá-lo!

No contexto da cena do banquete, os versos seguintes podem ser atribuídos 
a Atreu em um momento ainda preparativo. Nesse caso, poderia conter uma 
advertência de Atreu a seus cortesãos para não participarem da mesa, nem comerem 
da comida destinada a Tiestes:

Ne cum tyranno quisquam epulandi gratia
accumbat mensam aut eandem uescatur dapem.48

Ninguém se estenda junto à mesa com um tirano
para cear ou coma da mesma comida.

43 Ácio, Atreu,	fr.	X	Dangel.
44	 Os	mesmos	tópicos	argumentativos	serão	retomados	e	amplificados	na	versão	de	Sêneca,	v.	222-35.
45 Ácio, Atreu, fr. III Dangel.
46 Ácio, Atreu, fr. IV Dangel.
47 Ácio, Atreu, fr. V Dangel.
48 Ácio, Atreu,	fr.	XI	Dangel.
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Outra possibilidade seria atribuir o fragmento a uma fala de Tiestes, depois 
do banquete, numa advertência contra o tirano Atreu, ou ainda atribuí-lo a um 
mensageiro, numa advertência genérica contra os tiranos.49

Os dois próximos fragmentos parecem pertencer a um relato, talvez de 
um mensageiro, sobre a preparação do banquete por Atreu: no primeiro, faz-se 
referência ao Pelópida como aquele que perpetrou crimes que fazem esquecer os 
de Tiestes; no outro, descreve-se a preparação das carnes: uma parte cozida em 
panelas, outra assada ao fogo.

epularum fīctor, scelerum fratris delitor50

o realizador do banquete, que apaga os crimes do irmão

   concoquit
partem uapore flammae, tribuit in foco
ueribus lacerta51

   ele cozinha
uma parte no calor da chama, coloca ao fogo
os seus braços em espetos.

Na cena da revelação do crime, um dos fragmentos parece conter a resposta 
de	Atreu	à	pergunta	de	seu	irmão	pelos	filhos;	em	outro	momento,	Tiestes	volta-se	
para Atreu depois de reconhecer horrorizado o crime que este havia praticado:

Natis sepulchro ipse es parens!52

Para	seus	filhos,	tu,	o	próprio	pai,	serves	de	sepulcro.

Ipsus hortatur me frater ut meos malis miser
manderem natos!53

Meu próprio irmão me exorta a que em minha boca, ai de mim,
mastigue	meus	filhos!

Com a morte de Ácio, em torno de 90 a.C., encerrou-se o ciclo criativo da tragédia 
latina destinada à encenação pública durante os festivais religiosos. Não houve depois 
de Ácio um tragediógrafo de mesma importância dedicado exclusivamente à escrita 
teatral. Talvez um processo de mudanças culturais tenha feito com que a tragédia 
perdesse espaço na cena romana para gêneros teatrais cômicos, particularmente o 

49 O termo tyranno poderia, segundo Lana (1959, p. 307, n. 3), fazer referência não ao déspota, mas 
genericamente àquele que detém o poder real.

50 Ácio, Atreu,	fr.	XII	Dangel.
51 Ácio, Atreu,	fr.	XIII	Dangel.
52 Ácio, Atreu,	fr.	XV	Dangel.
53 Ácio, Atreu,	fr.	XVI	Dangel.
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mimo.54	A	partir	desse	período,	que	coincidiu	também	com	o	acirramento	dos	conflitos	
políticos	que	iriam	levar	ao	fim	do	regime	republicano	nos	anos	40	a.C.,	ocorreram	
apenas	reencenações	de	peças	compostas	pelos	três	grandes	autores	latinos	do	século	
anterior, escolhidas dentre as mais renomadas ou as de tema mais pertinente para 
cada momento, em conformidade com interesses de grupos políticos a que estavam 
ligados os magistrados encarregados dos espetáculos.55

As	citações	de	versos	 trágicos	na	obra	de	Cícero	 indicam	que	em	sua	época	as	
peças de Ácio eram reencenadas com frequência, e o Atreu parece ter sido um dos dramas 
mais conhecidos, uma vez que é o mais citado em sua obra, sem que em geral venham 
explicitados	nas	citações	o	nome	do	autor	nem	o	da	peça,	certamente	por	serem	facilmente	
identificáveis	pelo	público	leitor.56 Em meio ao confronto entre pompeianos e cesarianos, 
a	 figura	 de	 Atreu criada por Ácio era reconhecida como modelo de caracterização 
negativa do tirano, como indica a menção feita por Cícero à reação da plateia ao ouvir da 
personagem sentenças que traduziam perfeitamente seu caráter perverso: At Atreo dicente 
plausus excitantur, est enim digna persona oratio, “mas quando Atreu profere aquelas palavras, 
provoca aplausos, pois a expressão é digna da personagem”.57 Na primeira Filípica,58 Cícero 

54 O fato de ter cessado depois de Ácio a composição de dramas para encenação regular pode ser devido a uma 
combinação de fatores, de natureza política, cultural e literária. Quanto ao primeiro fator, como sugerido em 
linhas gerais por Calder (1976, p. 4): Roman politicians like Sulla and Caesar preferred mime to drama. It was less apt 
to arouse the populace, “líderes políticos como Sula e César deram preferência ao mimo em lugar do drama. 
Ele	era	menos	propício	a	insuflar	a	população”;	quanto	a	fatores	culturais,	talvez	poetas	como	Ácio	fossem	
eruditos	demais	e	não	tenham	feito	suficientes	concessões	ao	gosto	do	público.	Além	disso,	as	preferências	
gerais do público mediano provavelmente teriam mudado e o desejo de entretenimento teria se tornado 
dominante; sobre o fator literário, vale lembrar, com Paratore (1969, p. 53), que no século I a.C. algumas 
formas cômicas, a atelana e o mimo, começaram a ser cultivadas também na forma literária: a atelana de 
Nóvio e Pompônio na época de Sila; o mimo de Décimo Labério e Publílio Siro no tempo de César. Mas se essas 
formas menores encontravam cultivadores novos, o teatro dos grandes espetáculos recorria ao repertório 
dos	dois	séculos	anteriores.	Diante	da	falta	de	um	repertório	renovado,	nas	reencenações	de	tragédias	e	de	
comédias	os	edis	e	os	cenografistas	parecem	ter	procurado	garantir	a	atratividade	dos	espetáculos	por	meio	
de	uma	cenografia	exuberante	e	luxuosa,	conforme	atesta	Horácio	(Epístolas II, 1, 187-88). Ainda quanto ao 
aspecto literário, nessa época, princípios de comportamento ético e político vieram a ser debatidos em outros 
gêneros	literários	que	se	desenvolveram	especificamente	para	isso	(e.g.	o	diálogo	filosófico).	Portanto,	teria	
havido menos necessidade ou incentivo para tratar deles no drama com o intuito de atender um púbico 
interessado	em	tais	questões.	Assim,	como	afirma	G.	Manuwald	(2011,	cap.	final,	“Overview	and	conclusions:	
republican drama”, p. 410 [ed. eletrônica]): the combination of serious thoughts and entertainment, which had 
characterized tragedy from the start, seems no longer to have met with the same appreciation by the general public (hence 
the two issues were continued in separate forms), “a combinação de conteúdos sérios e entretenimento, que tinha 
caracterizado a tragédia desde o início, parece não mais ter sido acolhida com o mesmo interesse por parte 
do público em geral, o que levou à separação dos dois tipos de conteúdo em formas literárias diversas”.

55 Um exemplo bastante eloquente é o que ocorreu poucos meses depois da morte de Júlio César, nos Ludi 
Apollinares de julho de 44 a.C., evento para o qual o pretor Marco Bruto, um dos líderes dos conjurados, 
havia contratado a encenação da pretexta Bruto, de Ácio. Mas, com a fuga de Marco Bruto de Roma, para 
escapar	às	retaliações	dos	partidários	de	César,	a	encenação	foi	cancelada	pelo	pretor	Caio	Antônio,	irmão	
do então cônsul e futuro triúnviro Marco Antônio, e substituída por outra peça de Ácio, o drama Tereu.

56 Cf. Lana, 1959, p. 376-77; La Penna, 1979, p. 148.
57 Cícero, Sobre os deveres I, 97.
58 Cícero, Filípicas I, 33-34.
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sugere um paralelo entre Marco Antônio e a personagem de Ácio, expediente retórico que 
serve não só de censura ao líder dos cesarianos, como também de advertência, apontando-
lhe um destino similar ao do Pelópida, o que, de resto, permitiria inferir que Atreu era 
morto	no	fim	da	tragédia	aciana.

Illud magis vereor ne ignorans verum iter gloriae gloriosum putes plus te unum posse 
quam omnis et metui a civibus tuis quam diligi malis. Quod si ita putas, totam ignoras 
viam gloriae. Carum esse civem, bene de re publica mereri, laudari, coli, diligi gloriosum 
est; metui vero et in odio esse invidiosum, detestabile, imbecillum, caducum. Quod 
videmus etiam in fabula illi ipsi qui ‘Oderint, dum metuant’ dixerit perniciosum fuisse.

O que eu mais temo é que, ignorando o verdadeiro caminho da glória, tu 
penses	que	sozinho	sejas	mais	poderoso	do	que	todos	e	prefiras	ser	temido	
pelos teus concidadãos a ser amado por eles. Mas se pensas assim, ignoras o 
caminho completo da glória. Ser um cidadão querido, bem servir à República, 
ser louvado, estimado, amado é glorioso; porém, ser temido e odiado é algo 
execrando, detestável, frágil, precário. Até mesmo em uma peça de teatro 
vemos que isso foi pernicioso exatamente para aquele que exclamou: “Que 
me odeiem, contanto que temam”.

Seja	pelas	reencenações,	seja	pela	circulação	de	manuscritos	do	poema,	o	Atreu 
de Ácio permaneceu em voga durante a época de Cícero e ainda na época imperial, 
como	confirmam	os	pontos	de	contato	entre	o	Tiestes de Sêneca e a peça de Ácio.

Entre	os	anos	40	e	30	a.C.,	durante	os	conflitos	que	se	seguiram	à	morte	de	
Júlio César, há notícia de que o poeta Cássio Parmense escreveu um Tiestes e, tal como 
Ácio um século antes, também uma pretexta intitulada Bruto,59 sobre a expulsão dos 
Tarquínios	por	Lúcio	Bruto	em	509	a.C.,	ambos	os	temas	de	forte	significado	político,	
especialmente naquele período de transição entre o regime republicano e o imperial.60 
Cássio era um aristocrata opositor de Júlio César, de cujo assassinato teria participado 
sob	a	liderança	de	Júnio	Bruto	e	Cássio	Longino.	Em	razão	de	suas	ações	políticas,	o	
poeta	teria	sido	morto	por	ordem	de	Otaviano	depois	da	vitória	final	sobre	as	forças	de	
Marco Antônio na batalha de Ácio. Provavelmente, as peças de Cássio Parmense nunca 
foram encenadas, tendo seu texto sido apenas divulgado no círculo próximo do autor, 
como depois será comum ocorrer com textos trágicos na época imperial.

59 A tragédia pretexta é uma espécie introduzida na dramaturgia latina pelo poeta Névio (III a.C.), 
destinada ao tratamento de fatos históricos de Roma, ocorridos em época remota ou recente. O termo 
pretexta refere-se ao tipo de toga usado pelas personagens protagonistas, vestimenta que compunha 
o	traje	oficial	dos	magistrados	romanos.	A	pretexta	Bruto, de Ácio, foi encenada em 136 a.C. e talvez 
tivesse o propósito político de, sob a alegação de resguardar a democracia republicana, defender a 
aristocracia contra os líderes populares, acusados de aspirar ao poder absolutista.

60 Cf. La Penna, “Cassio Parmense nella storia del teatro latino”. In: La Penna, 1979, p. 135 ss.
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Já o Tiestes de Lúcio Vário Rufo61 foi exibido em agosto de 29 a.C., nos ludi que 
celebraram a vitória de Otaviano.62 Restou-nos apenas um breve fragmento, transmitido 
em uma passagem de Quintiliano.63 O trecho pertencia a uma fala de Atreu, em que ele 
parece	tentar	justificar	seu	plano	de	vingança	pelos	delitos	praticados	por	seu	irmão:	

iam fero infandissima,
iam facere cogor

sofro	agora	ações	as	mais	abomináveis,
sou agora levado a praticá-las

É bem possível que a tragédia de Vário tivesse como alvo mais uma vez Marco 
Antônio, estigmatizado como um tirano pela propaganda do grupo de Otaviano na disputa 
política com o ex-triúnviro.64 A perda quase completa desse texto, bem como da Medeia de 
Ovídio, é uma das mais lastimáveis para o estudo do drama latino, ainda mais quando se 
leva em conta a opinião registrada por autores do século I d.C., segundo a qual esses dois 
dramas	teriam	sido	as	melhores	realizações	no	gênero	trágico	na	época	de	Augusto.65

Contemporâneo do poeta Vário e descendente da família dos irmãos 
Graco, Semprônio Graco compôs, ainda no principado de Augusto, uma tragédia 
intitulada Tiestes, da qual resta apenas um verso: mersit sequentis umidum plantas 

61 O poeta Vário, amigo de Horácio e de Virgílio, pertenceu ao círculo literário de Mecenas. Não há 
notícia de outra obra dramática sua além do Tiestes, o que obviamente não comprova que este tenha 
sido	seu	único	drama.	Em	Horácio	há	muitas	menções	a	Vário,	mas	não	como	poeta	trágico,	e	sim,	
épico (Sátiras I, 10, 43 ss.). Vale lembrar que, depois da morte de Virgílio, Augusto o encarregou de 
preparar,	junto	do	poeta	Tuca,	a	edição	definitiva	da	Eneida.

62 Essa notícia aparece em dois pequenos códices produzidos na região da Campânia, nos séculos VIII e 
IX,	respectivamente	em	Monte	Cassino,	e	em	Benevento,	que,	além	da	data	da	encenação,	dão	o	nome	
do tragediógrafo, um julgamento estético da obra e o valor pago por ela: Lucius Varius cognomento 
Rufus Thyesten tragoediam magna cura absolutam post Actiacam uictoriam Augusti ludis eius in scaena edidit 
pro qua fabula sestertium deciens accepit, “Lúcio Vário, de cognome Rufo, apresentou em cena a tragédia 
Tiestes, concluída com grande esmero depois da vitória de Augusto em Ácio, nos Ludi comemorativos 
dela, tendo recebido por essa peça um milhão de sestércios”. Não há informação sobre a receptividade 
do público na ocasião. Sobre esse fato, Goldberg (1997, p. 169; igualmente H. D. Jocelyn, 1980, e o 
mesmo Goldberg, 1996, p. 272 e n. 10) observa: Varius play, performed either in conjunction with Octavian’s 
triumphal celebrations of 29 BCE or at the restored ludi Apollinares of 28, is the only documented stage success 
by a Roman poet after Accius (…). We do not know how lavish and how public its production was, “a peça de 
Vário,	 encenada	ou	por	ocasião	das	 celebrações	 triunfais	de	Otaviano	em	29	a.C.,	 ou	nos	 Jogos	de	
Apolo restaurados em 28, é o único êxito teatral de um poeta romano que foi documentado depois de 
Ácio (…). Não sabemos quão suntuosa foi a sua produção e até que ponto foi pública”.

63 Quintiliano, Lições de oratória III, 8, 45.
64 Cf. Lana, 1959, p. 326.
65 Costuma-se mencionar, sobretudo, esta passagem de Quintiliano, Lições de oratória	X,	1,	98:	Iam Vari 

Thyestes cuilibet Graecarum comparari potest. Ouidi Medea uidetur mihi ostendere quantum ille uir praestare 
potuerit si ingenio suo imperare quam indulgere maluisset, “O Tiestes de Vário é comparável a qualquer 
das peças gregas. A Medeia de Ovídio parece-me mostrar o quanto esse notável escritor teria podido 
superar os demais se tivesse preferido dominar o seu talento em vez de se deixar levar por ele”. Além 
de Quintiliano, também Marcial (Epigramas VIII, 18) e Tácito (Diálogo dos oradores, 12, 6) atestam que as 
duas peças haviam se tornado clássicos do gênero em Roma.
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humum, “o chão encharcado encobriu os pés que o seguiam”.66 Admite-se a 
hipótese de que esse verso tenha pertencido à fala de um mensageiro e faria 
referência	 ao	 deslocamento	 dos	 filhos	 de	 Tiestes	 seguindo	 o	 tio	 até	 o	 local	 em	
que seriam mortos, através do bosque pantanoso nos arredores do palácio dos 
Pelópidas, descrito na versão de Sêneca. É bem possível que essa obra tenha dado 
ênfase ao tema antitirânico, em razão da origem familiar do autor e do fato de 
Ovídio tê-lo mencionado colocando-o ao lado de Vário como dois poetas trágicos 
que	deram	um	tratamento	particular	à	figura	do	tirano,	certamente	com	pontos	
de vista opostos em relação ao regime imperial.67

Sob Tibério, o orador e poeta Mamerco Emílio Escauro sofreu dura repressão 
motivada pela composição de sua tragédia Atreu. Nessa obra ele teria imitado um verso 
de Eurípides (Fenícias, 393), em que um súdito é exortado a suportar a estupidez daquele 
que detém o poder.68 O drama teria sido divulgado em 31 d.C., após a execução de Lúcio 
Élio Sejano, chefe da guarda pretoriana, a quem Escauro era ligado. Sejano parece ter 
pretendido articular um golpe para suceder Tibério, depois de exercer amplos poderes 
durante o auto-exílio do imperador na ilha de Capri, com quem, além do mais, chegou 
a compartilhar o consulado em 31. Em razão de uma denúncia que o implicava na 
suposta conspiração, Sejano foi atraído por uma carta de Tibério a uma reunião do 
senado com o pretexto de que nessa ocasião lhe seria concedido o título tribunício, que 
ampliaria ainda mais seus poderes. Em vez disso, foi lido um comunicado de Tibério 
incriminando-o, do qual resultou sua condenação e a de seus aliados.69 Segundo Suetônio, 
na peça de Escauro, o verso referido era dirigido a Agamêmnon.70 Tendo em vista que 
esta personagem, a pedido de seu pai, induzira Tiestes a retornar para Argos, torna-se 
plausível a possibilidade de ter havido analogia com a ação de Tibério contra Sejano. 
Numa primeira acusação em 32, Tibério não aplicou a Escauro a pena capital, mas em 34, 
novas	e	diferentes	acusações	forçaram	o	poeta	ao	suicídio.71 

A perseguição de Tibério recaiu também sobre o poeta Públio Pompônio 
Secundo,72 que sofreu um processo por ter dado refúgio a seu amigo Élio Galo, 

66 Julga-se que seja o mesmo Semprônio Graco de que fala Tácito nos Anais	I,	53,	amante	de	Júlia,	filha	de	
Augusto, exilado por este e morto por ordem de Tibério em 14 d.C.

67 Epístolas do Ponto IV, 16, 31: cum Varius Graccusque darent fera dicta tyrannis, “já que Vário e Graco 
destinavam falas ferozes a tiranos”.

68 Cf. Díon Cássio, História romana LVIII, 24, 3.
69	 O	quadro	dos	conflitos	que	envolviam	Sejano	e	vitimaram	Escauro	é	descrito	por	Lana,	1959,	p.	330-31.
70 Suetônio, Vida dos Césares, Tibério, 61, 3. Julga-se que a passagem de Suetônio seja referente ao drama 

de Escauro, embora nela não haja menção direta ao autor: obiectum est poetae, quod in tragoedia 
Agamemnonem probris lacessisset, “acusou-se um poeta por ter atacado Agamêmnon com palavras 
ultrajantes em uma tragédia”.

71 Cf. Tácito, Anais VI, 29, 3.
72 Pompônio teria vivido aproximadamente entre 10 e 50 d.C.
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um aliado e talvez parente de Sejano.73 Provavelmente ainda na época de Tibério, 
Pompônio escreveu a tragédia Atreu, mas a teria divulgado só no principado de 
Cláudio para evitar o mesmo destino de Escauro. Sendo admirador dos irmãos Graco, 
dos quais, segundo notícia de Plínio, o Velho, conservava manuscritos autógrafos,74 
é possível que seu poema tivesse um claro propósito de ataque político. Apenas um 
fragmento sobreviveu:

    nunc te obsecro
stirpem ut euoluas meorum rem<que> notifices mihi.

    agora eu te suplico
que	me	relates	sobre	meus	filhos	e	me	esclareças	a	situação.

Caso o trecho seja atribuído a uma fala de Tiestes, ele poderia ser referente a 
um	momento	subsequente	ao	da	ceia,	em	que	a	ausência	dos	filhos	teria	provocado	
suspeita em Tiestes e o teria levado a pedir a Atreu que lhe revelasse o que acontecia.

O Tiestes de Sêneca é, com quase certeza, uma das últimas peças do 
autor, devendo ter sido escrita no início dos anos 60 d.C., momento de crise do 
principado de Nero, quando o imperador passou a assumir uma postura cada vez 
mais despótica na condução política do império.75 Parece difícil negar que tanto 
o	 significado	 político	 das	 versões	 anteriores,	 quanto	 as	 circunstâncias	 políticas	
contemporâneas teriam sido fatores atuantes tanto na escolha e no tratamento do 
tema por Sêneca, quanto na recepção pelo público romano.76 Importa, no entanto, 
ressaltar	 que,	 diferentemente	 do	 contexto	 político	 da	 fase	 final	 da	 república,	
quando a aristocracia romana fazia prevalecer seu domínio por meio da violência, 
sem escrúpulos legais, estigmatizando como tiranos os que ameaçavam a seu poder, 
na época de Sêneca, a classe senatorial, representada por indivíduos de origem e 
status	bastante	diversificados,	 já	havia	reconhecido	a	necessidade	de	manutenção	
do regime imperial, de modo que a luta política não tinha mais como perspectiva a 
restauração do antigo regime, e sim a preservação de um equilíbrio mínimo no jogo 

73 Cf. Tácito, Anais V, 8, 1.
74 Plínio, História natural	XIII,	83.
75 Quanto à cronologia do Tiestes e das demais peças, ver Fitch, 1981; Tarrant, 1985, p. 13; Nisbet, 2008. 

Uma data tida como bastante provável para o Tiestes é o ano de 62, conforme conclui Nisbet (2008, 
p. 368) com base em argumentos estilísticos e históricos; Tácito, Anais	XIV,	52-53,	situa	nesse	ano	o	
enfraquecimento	do	poder	de	 influência	de	Sêneca	sobre	Nero,	depois	da	morte	de	Afrânio	Burro,	
aliado de Sêneca e chefe da guarda pretoriana, e do repúdio da imperatriz Otávia.

76 Volk (2006, p. 197): the story of Atreus and Thyestes had in Rome long been considered a kind of testing-ground for 
assessing the relationship of potentially tyrannical rulers and their subjects, with the result that a play based on the 
myth automatically raised the expectation that it would be critical of the regime, “a história de Atreu e Tiestes 
havia sido por longo tempo considerada em Roma um tipo de campo de teste para analisar a relação 
entre mandatários potencialmente tirânicos e seus súditos, com o resultado de que uma peça baseada 
nesse mito automaticamente elevava a expectativa de que ela envolveria uma crítica ao regime”. 
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de forças entre o senado e o príncipe, a cujo poder absoluto uma discreta parcela 
daquele colegiado arriscava-se a opor resistência.

Em vista da datação aceita como a mais provável para esta peça, cujo enredo 
envolve o problema do exercício do poder, é inevitável estabelecer conexão do Atreu 
senequiano	com	a	imagem	de	Nero	como	déspota	sanguinário,	a	qual	começou	a	se	fixar	
após o assassinato de sua mãe, Agripina, em 59 d.C. A despeito do risco de uma leitura 
redutora a que esse tipo de associação poderia levar, quando feita sem consideração 
da complexidade da escrita poética de Sêneca, sobretudo quanto ao modo como nela 
se representa a realidade,77 no entanto, justamente pelo fato de a poesia de Sêneca 
abranger	um	amplo	painel	temático,	com	múltiplos	estratos	de	significado,	esse	mesmo	
aspecto	 torna	 justificável	 a	 consideração	 de	 elementos	 pontuais	 de	 conexão	 com	 o	
contexto histórico em que se produziu a obra, sem cair na rigidez de uma leitura à clef.78 
Assim, são destacadas a seguir algumas passagens do Tiestes em	que	foram	identificadas	
pela	crítica	possíveis	alusões	a	fatos	da	vida	política	recente	de	Roma.

No âmbito estrito da trama mitológica, uma passagem do prólogo (v. 40-
43),	 concentra	 referências	 a	 alguns	episódios	do	 conflito	entre	Atreu	e	Tiestes:	 a	
chacina	dos	filhos	de	Tiestes,	a	ceia	funesta,	a	geração	incestuosa	de	Egisto,	insídias	
de esposas adúlteras:

Fratrem expauescat frater et natum parens
natusque patrem; liberi pereant male,
peius tamen nascantur; immineat uiro
infesta coniunx;

O	irmão	aterrorize	o	irmão	e	o	pai	ao	filho
e	o	filho	ao	pai;	morte	ruim	os	filhos	tenham,
porém, pior nascença. Ameace seu marido
a esposa odienta.

Porém,	não	só	a	substância	dessas	ações,	mas	também	o	modo	alusivo	e	condensado	
de apresentá-las permitem a interpretação do trecho como também referente à 
disputa	entre	Britânico	e	Nero	durante	o	período	final	do	principado	de	Cláudio	e	o	
início	do	de	Nero.	Tal	disputa	resultou	no	assassinato	de	Britânico,	filho	e	sucessor	

77 Cf. Schiesaro, 2003, p. 5-7.
78	 Obviamente,	Sêneca	retratou	nos	heróis	 trágicos	a	figura	cruel	do	 tirano,	não	estritamente	a	de	

Nero em particular ou a de outras personagens históricas. Serve para esclarecer esse fato a seguinte 
observação de Schiesaro (2003, p. 16): A distinction should, of course, be observed between ‘realism’ and 
‘reality’. Senecan drama is emphatically alien to realistic forms of representation, depite the fact that some 
elements of ‘reality’ (itself a tricky term) can indeed find their non-realistic representation there, “uma 
distinção deveria obviamente ser observada entre ‘realismo’ e ‘realidade’. O drama senequiano 
é enfaticamente alheio a formas realísticas de representação, a despeito do fato de que alguns 
elementos da ‘realidade’ (termo em si mesmo enganoso) nele podem certamente encontrar uma 
representação sua não realista”.
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natural de Cláudio, por ordem de Nero, que, por ser enteado do imperador, era irmão 
de Britânico, e tendo sido inserido na linha sucessória por adoção, obtivera depois 
a precedência sobre o irmão por ser mais velho. Os versos, portanto, segundo essa 
leitura, além de aludirem aos dois jovens pretendentes à sucessão, fariam também 
referência	ao	imperador,	como	pai,	que	adotou	Nero,	em	desfavor	do	próprio	filho;	a	
menção à esposa teria como alvo Agripina, mulher de Cláudio e mãe de Nero, a qual 
teria	determinado	a	morte	do	marido	para	abrir	caminho	à	ascensão	de	seu	filho.79 
Enfim,	admitidas	essas	alusões	às	lutas	palacianas	envolvidas	no	processo	sucessório	
de Cláudio, elas indicariam, no tratamento do tema, um forte teor de oposição à 
figura	de	Nero	e	ao	seu	principado.80

No segundo ato, a cena do diálogo entre o conselheiro e Atreu traz um 
breve debate sobre o exercício do poder monárquico. Nela são confrontados dois 
modelos	opostos	de	 reinado:	 contra	o	despotismo	 isento	de	 restrições	políticas	e	
morais defendido por Atreu, o conselheiro, por um lado, insiste no exercício de uma 
monarquia benévola, apoiada na aprovação popular, na retidão do governante e 
no respeito às leis, por outro, alerta quanto ao risco do domínio pelo medo, como 
pretendido por Atreu, e não pela fides, ou seja, a lealdade popular (v. 204-18).81

Satelles
 Fama te populi nihil
aduersa terret?
Atreus
 Maximum hoc regni bonum est,
quod facta domini cogitur populus sui
tam ferre quam laudare.
Satelles
 Quos cogit metus
laudare, eosdem reddit inimicos metus;
at qui fauoris gloriam ueri petit, 
animo magis quam uoce laudari uolet.

79 Cf. Nisbet, 2008, p. 354-56.
80 Lana, 1959, p. 335-36, embora com certa rigidez, expressa a opinião de que várias peças estariam 

estreitamente relacionadas ao contexto da sucessão de Cláudio, polarizado pelos dois jovens aspirantes 
ao trono, Nero e Britânico: L’autore, a mio giudizio, ha presente la situazione politica romana, coi due giovanissimi 
aspiranti al trono, Nerone e Britannico: vuole mostrare, attraverso lo svolgimento di temi tragici come quelli del Tieste, 
delle Fenicie, dell’Agamennone, dell’Edipo, coi contrasti fra Atreo e Tieste, Eteocle e Polinice, Egisto e Agamennone, 
Edipo e Creonte, che quando tali conflitti si risolvono con la forza e col delitto nessun bene ne nasce anche per colui che 
risulta apparentemente vincitore, anzi costui viene ad identificarsi con la figura orrenda e abbominevole del tiranno, 
“o autor, na minha opinião, tem presente a situação política romana, com os dois aspirantes bastante 
jovens ao trono, Nero e Britânico: ele quer mostrar, por meio do tratamento de temas trágicos como os 
do Tiestes, das Fenícias, do Agamêmnon, do Édipo, com os confrontos de Atreu e Tiestes, Etéocles e Polinices, 
Egisto	e	Agamêmnon,	Édipo	e	Creonte,	que,	quando	tais	conflitos	são	resolvidos	pela	força	e	pelo	delito,	
isso não gera nenhum bem, mesmo para aquele que se sai aparentemente vitorioso; ao contrário, este vem 
a	identificar-se	com	a	figura	horrenda	e	abominável	do	tirano”.

81 Mesma polaridade discutida no tratado de Sêneca Sobre a clemência (ver Mader, 1998). 
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Atreus
Laus uera et humili saepe contingit uiro,
non nisi potenti falsa. Quod nolunt uelint.

Satelles
Rex uelit honesta; nemo non eadem uolet.

Atreus
Vbicumque tantum honesta dominanti licent, 
precario regnatur.

Satelles
 Vbi non est pudor
nec cura iuris sanctitas pietas fides,
instabile regnum est.

Atreus
 Sanctitas pietas fides
priuata bona sunt; qua iuuat reges eant.

Conselheiro
 A má fama entre o povo
não te assusta?

Atreu
 De um reino é este o bem maior:
os atos do senhor o povo ser forçado
tanto a sofrer quanto a louvar.

Conselheiro
  A quem o medo
força a louvar, o medo o torna um inimigo.
Quem busca a glória de um afeto verdadeiro
louvor sincero há de querer, mais que palavras.

Atreu
Louvor sincero cabe mais ao homem humilde,
só o falso ao tirano. Queiram o que não querem.

Conselheiro
Queira o rei vida honrosa e todos vão querê-la.

Atreu
Onde só vida honrosa cabe ao soberano,
é precário o reinado.

Conselheiro
  Onde não há pudor,
respeito à lei, decoro, afeto, lealdade,
tudo é instável.

Atreu
  Decoro, afeto, lealdade
são bens do homem comum; reis façam o que bem queiram.



Tiestes 179

O diálogo segue depois o percurso padronizado observável em cenas similares 
de outras peças do corpus, terminando com a prudente sujeição da personagem 
subalterna aos argumentos do protagonista.

O	canto	coral	que	se	segue	ao	segundo	ato	(v.	336	ss.)	contrapõe	ao	debate	
político	 sobre	 a	 tirania	 uma	 reflexão	 que	 redimensiona	 as	 noções	 de	 poder	 e	 de	
liberdade,	tratando-as	no	campo	filosófico-moral.	Como	em	geral	ocorre	com	o	coro	
senequiano, ele se mostra deslocado, mas não desconectado do plano da ação: não 
há interação direta com as personagens em cena, mas um endereçamento genérico 
do canto, de modo que ele é direcionado tanto aos protagonistas da ação, quanto 
ao público contemporâneo de ouvintes ou leitores.82 O coro oferece um argumento 
paralelo para a discussão travada por Atreu e o conselheiro, segundo o qual se deve 
sobrepor ao exercício do poder e da liberdade no âmbito político a conquista do 
poder sobre os impulsos passionais, polarizados pelo desejo e o medo, com vistas 
a alcançar a liberdade no âmbito interior.83 O trecho destacado a seguir (v. 339-52) 
concentra os tópicos centrais desse tema:

Quis uos exagitat furor, 
alternis dare sanguinem
et sceptrum scelere aggredi?
Nescitis, cupidi arcium,
regnum quo iaceat loco.
Regem non faciunt opes, 

82 O endereçamento ao público é denotado pelo uso de anacronismos que explicitam a identidade romana 
dos destinatários, como o emprego do termo Quirites, referente aos cidadãos romanos, e a menção à classe 
dos	plebeus,	na	parte	final	do	canto	 (v.	391-400).	Além	disso,	o	vínculo	com	o	público	romano	parece	
também sugerido pela proximidade com o estilo da lírica de Horácio. Como observa Picone (1984, p. 64), 
essa	ode	coral	mostra	afinidade	com	as	odes	horacianas	não	só	pelo	metro,	mas	sobretudo	pela	estrutura	
do poema, com a típica oposição entre o mundo e o poeta. Por efeito de paralelismo, a autoridade moral da 
persona poética horaciana, fortemente vinculada a esse público, em certa medida tranfere-se para o coro:

   Stet quicumque uolet potens  Quem queira, se instale, potente,
 aulae culmine lubrico;  no instável fastígio da corte;
 me dulcis saturet quies,  saciado eu por doce repouso,
 obscuro positus loco   na paz de um obscuro local,
 leni perfruar otio,    desfrute a brandura do ócio;
 nullis nota Quiritibus  Nenhum dos Quirites perceba 
 aetas per tacitum fluat.	 	 a	vida	fluir-me	em	silêncio.
 Sic cum transierint mei	 	 Assim,	ao	findarem	meus	dias,
 nullo cum strepitu dies,   vividos sem estrépito algum,
 plebeius moriar senex.   que eu morra qual velho plebeu.

	 Nesse	trecho,	é	ainda	possível	ver	uma	alusão	autobiográfica,	evocativa	dos	eventos	do	último	período	
da vida do autor, depois que, em 62, ele solicitou ao príncipe licença das atividades administrativas do 
Império, com o intuito de afastar-se da corte, como relata Tácito (Anais	XIV,	53-56).

83	 Em	 síntese,	 como	 afirma	 La	 Penna	 (1979,	 p.	 139)	 sobre	 o	 Tiestes senequiano: La tragedia spinge 
chiaramente verso la soluzione consigliata dalla saggezza filosofica: rinunzia al potere, ritiro dalla vita politica, 
libertà puramente interiore, “a tragédia pende claramente para a solução aconselhada pela sabedoria 
filosófica:	renúncia	ao	poder,	retiro	da	vida	política,	liberdade	puramente	interior”.
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non uestis Tyriae color,
non frontis nota regia,
non auro nitidae trabes.
Rex est qui posuit metus
et diri mala pectoris,
quem non ambitio impotens
et numquam stabilis fauor
uulgi praecipitis mouet

Em vós, que furor vos instiga
a mútuo derrame de sangue
e à busca do cetro com crimes?
Na ânsia do trono, ignorais
onde é que reside a realeza.
Riquezas não fazem um rei,
nem vestes de tírio carmim,
nem régio diadema na fronte,
nem tetos luzentes de ouro.
É rei quem depôs os seus medos
e os males de um peito feroz,
é quem a incontida ambição
e o sempre inconstante favor
do vulgo insensato não move.

Das palavras do coro, infere-se, além do mais, que o acesso a tal poder sobre o medo 
e	as	ambições,	sendo	potencialmente	franqueado	a	todo	indivíduo	(v.	390:	hoc regnum sibi 
quisque dat, a si cada um dá esse reino), seria, para os cidadãos, o meio moralmente mais 
eficaz	de	limitar	o	campo	de	ação	de	um	tirano	sobre	seus	subordinados.84

Se, por um lado, este canto coral se conecta com a discussão da cena anterior, 
por outro, também serve para contextualizar a cena seguinte, que abre o terceiro ato, 
na qual a postura de Tiestes se mostra sintonizada com os preceitos do coro, como 
exemplifica	essa	passagem	de	uma	de	suas	falas	no	diálogo	com	o	jovem	Tântalo,	o	filho	
que instiga Tiestes a aceitar a proposta de retomar o poder ao lado do irmão (v. 446-53):

Mihi crede, falsis magna nominibus placent,
frustra timentur dura. Dum excelsus steti,
numquam pauere destiti atque ipsum mei
ferrum timere lateris. O quantum bonum est 
obstare nulli, capere securas dapes
humi iacentem! Scelera non intrant casas,

84 Vale acrescentar o seguinte comentário de Picone (1984, p. 67): Come la produzione filosofica, anche il Thyestes 
rivela dunque il profondo convincimento che sfera politica e sfera orale non sono separabili, se non al prezzo di atroci 
conseguenze,	“assim	como	a	obra	filosófica,	igualmente	o	Tiestes revela a profunda convicção de que esfera 
política e esfera moral não são separáveis, senão ao preço de consequências atrozes”.
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tutusque mensa capitur angusta scyphus;
uenenum in auro bibitur — expertus loquor.

Crê-me, a grandeza agrada por seu falso aspecto,
é	vão	temer	as	privações.	Quando	eu	reinava,
nunca o pavor deixei e o medo até do ferro
que trazia a meu lado. Ó que tamanho bem
não se opor a ninguém, ter repastos seguros
deitado ao chão. Não entram crimes em casebres
e em segurança ergue-se um copo em mesa rude;
em ouro bebe-se veneno – isto aprendi.   

Em contraste com o caráter maligno e tirânico de Atreu, evidenciado no 
ato anterior, Tiestes é retratado como alguém que foi levado a tomar consciência 
da condição ilusória do exercício do poder enquanto um falso bem, e que passou 
a vivenciar a felicidade resultante do domínio interior sobre o medo e os falsos 
desejos, ainda que essa consciência não esteja estabilizada e possa ceder mediante 
estímulos contrários, como ocorrerá com o herói ao retornar a Argos e ao enfrentar 
as	súplicas	dos	filhos	para	aceitar	a	proposta	de	Atreu	e	compartilhar	o	reinado.85

Ainda	 quanto	 à	 possível	 conexão	 do	 Atreu	 senequiano	 com	 a	 figura	 de	
Nero,	Katharina	Volk	propõe	uma	interpretação	política	para	a	imagem	que	Atreu	
descreve, no monólogo de entrada do quinto ato, de sua ascensão imaginária ao 
plano celeste.86 A referência a esse evento, retratado à semelhança de uma apoteose, 
se dá quando Atreu contempla a consumação de seu plano de vingança em meio ao 
eclipse solar e à fuga dos deuses:

Aequalis astris gradior et cunctos super   885
altum superbo uertice attingens polum.
Nunc decora regni teneo, nunc solium patris.
Dimitto superos; summa uotorum attigi.

(…) Pergam et implebo patrem    890
funere suorum. Ne quid obstaret pudor,
dies recessit; perge dum caelum uacat.
Vtinam quidem tenere fugientes deos
possem, et coactos trahere ut ultricem dapem 
omnes uiderent;

85 O estado de inconstância manifesto por Tiestes (v. 417-20; 434-37) encontra paralelo na descrição que 
faz	das	oscilações	de	seu	ânimo	a	personagem	Sereno,	no	diálogo	Sobre a tranquilidade da alma, 1. Esse 
tópico é discutido com frequência também nas Epístolas a Lucílio (Ep. 71, 27-37; 74, 30-32; 95, 57-58; 120, 
20-22). Ver Monteleone, 1991, p. 232-43.

86 Volk, 2006, p. 194-200. Partindo da questão da existência de múltiplas referências à imagem da 
reversão solar no Tiestes de Sêneca, Volk analisa a reação de dois personagens a esse fenômeno: a do 
coro, na quarta seção lírica, e a de Atreu no quinto ato. Ao tratar deste último item, a autora então 
propõe	uma	leitura	política	da	postura	de	Atreu,	que	se	diz	erguido	à	condição	de	novo	astro	divino.
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(…) O me caelitum excelsissimum,     911
regum atque regem! Vota transcendi mea.
satur est; capaci ducit argento merum –

Ando de par com os astros e os supero todos!
Atinge o alto dos céus a minha fronte altiva!
Obtenho agora o emblema e o trono de meu pai.
Dispenso os deuses; alcancei meus votos todos.

(…) Avante, irei fartar o pai
da mortualha dos seus. P’ra tolher-me o pudor,
recuou o dia. Avante, enquanto vaga o céu.
Quem me dera deter os deuses fugitivos
e trazê-los à força, todos, p’ra que vissem
a ceia da vingança.

(…) Ó, sou o mais sublime dentre os súperos, 
rei dentre os reis! Ultrapassei meus próprios votos.
Fartou-se; de ampla taça argêntea sorve o vinho.

Embora no texto não haja uma referência direta ao sol, Volk sugere que, ao 
descrever a si mesmo movendo-se entre as estrelas, Atreu assume o lugar do sol 
expulso por ele.87 Nessa imagem haveria, segundo ela, uma alusão sarcástica à imagem 
solar de Nero, que marcou sua propaganda política a partir do ano 59. Entre outros 
argumentos,	a	análise	é	reforçada	pela	menção	a	duas	fontes	antigas	que	confirmam	
o uso recorrente da imagem de Nero como condutor do carro solar: a descrição da 
apoteose de Nero depois de morto, feita por Lucano, na Farsália I, 45-52, poema épico do 
início dos anos 60 d.C., na qual, ao imperador divinizado, é dado escolher tomar o cetro 
de	Júpiter	ou	conduzir	o	carro	de	Febo,	e	a	notícia	registrada	na	obra	historiográfica	de	
Díon Cássio (II-III d.C.) sobre o episódio da celebração pela coroação de Tiridates como 
rei da Armênia, no ano 66, quando o teatro de Pompeia foi recoberto com um toldo 
decorado com a imagem de Nero conduzindo o caro de Febo.88

A propósito de Tiridates, na terceira ode coral (v. 546 ss.), que desenvolve 
um	 lugar-comum	 referente	 às	 alternâncias	 da	 sorte,	 para	 exemplificação	 da	
instabilidade	do	poder	político	é	feita	uma	alusão	à	figura	de	um	mandatário	que	
exerce	grande	influência	sobre	nações	vizinhas	da	fronteira	oriental	do	império,	na	
região do Mar Cáspio, estando ele próprio em situação incerta (v. 599-606):

87 Cf. Volk, 2006, p. 195: In other words, Atreus presents himself as having undergone catasterism (transformation 
into a heavenly body) and apotheosis (transformation into a divinity), “em outras palavras, Atreu apresenta-
se como um ser sublimado por catasterismo (transformação em um corpo celeste) e por apoteose 
(transformação em divindade)”.

88 Díon Cássio, História romana LXII,	6,	2.	Tiridates	foi	entronizado	com	o	apoio	de	Roma.
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Ille qui donat diadema fronti, 
quem genu nixae tremuere gentes,
cuius ad nutum posuere bella
Medus et Phoebi propioris Indus
et Dahae Parthis equitem minati,
anxius sceptrum tenet et mouentes 
cuncta diuinat metuitque casus 
mobiles rerum dubiumque tempus.

Aquele que outorga uma insígnia real,
sob	quem,	de	joelhos,	tremeram	nações,
e	a	cujo	sinal	a	conflitos	dão	fim
o meda e, mais próximo a Febo, o indu
e	o	daa	que	ao	parta	ameaças	impõe,
inquieto	ele	empunha	seu	cetro	e	inversões
da sorte adivinha, mudanças totais,
e teme os reveses que o tempo lhe traz.

Este	canto	coral	ocorre	logo	depois	da	coroação	de	Tiestes	por	Atreu,	no	fim	
do	terceiro	ato	(v.	544-45).	O	trecho	acima	parece	remeter	ao	contexto	dos	conflitos	
ocorridos entre os anos 50 e 60 d.C., envolvendo a disputa da região da Armênia 
pelos partas, e que provocaram uma troca sucessiva de monarcas.89 Roma interveio 
no	 conflito,	 determinando	 a	 coroação	 de	 Tigranes	 em	 60.	 Porém,	 um	 ano	 depois,	
Vologeses, rei dos partas, coroou seu irmão Tiridates como rei da Armênia e combateu 
as tropas romanas que defendiam a região, as quais sofreram uma derrota humilhante 
em 62, sob o comando de Cesênio Peto. No ano seguinte, para reverter a situação, 
o governo romano, por intermédio do general Domício Corbulão, negociou com os 
partas um acordo, pelo qual se acertou que Tiridates depositaria sua coroa sob uma 
estátua de Nero e viria depois recebê-la em Roma das mãos do próprio imperador, 
fato que ocorreu em 66.90 Caso esteja correta a data deste último acontecimento, a 
passagem do coro obviamente não faria alusão à coroação de Tiridates por Nero, e sim, 
àquela anterior, por Vologeses, que teve como desdobramento o revés sofrido pelas 
forças enviadas pelo imperador romano.91 Assim, considerando a data de composição 
da peça em torno de 62, o exemplo aludido serviria ao mesmo tempo para ignomínia e 
para advertência de Nero. A submissão dos partas é também mencionada na pretexta 
Otávia (v. 627-31), já como um fato posteriormente enaltecido pela propaganda 
neroniana, por isso mesmo útil para a advertência lançada desta vez pelo espectro de 
Agripina	sobre	a	inversão	na	sorte	de	seu	filho	odiado:

89 O relato desses eventos é feito por Tácito, Anais XIV,	23-26;	XV,	1	ss.
90 Tácito, Anais	XV,	27-29;	Díon	Cássio,	História romana	LXII,	4-5.
91 Cf. Nisbet, 2008, p. 359.
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Licet (…) supplices dextram petant
Parthi cruentam, regna diuitias ferant,
ueniet dies tempusque quo reddat suis
animam nocentem sceleribus, iugulum hostibus,
desertus ac destructus et cunctis egens.

Ainda que (…) suplicantes, os partas beijem
sua mão cruenta, reinos lhe tragam riquezas,
virá o dia e o momento de sua alma culposa pagar
por seus crimes, de ele dar o pescoço aos inimigos,
abandonado e destruído e privado de tudo.

Depois do Tiestes de Sêneca, teria havido um outro drama sobre o mesmo 
mito, escrito pelo orador Curiácio Materno, personagem do Diálogo dos oradores, obra 
de Tácito publicada por volta de 102 d.C. A cena do diálogo, em que Materno aparece 
iniciando a composição da peça, estaria situada na época de Vespasiano, em torno 
de 75 d.C. A notícia sobre esse drama, do qual nada restou, ocorre, portanto, no 
contexto	ficcional	do	diálogo,	e,	por	isso,	envolve	a	combinação	de	dados	históricos	
e imaginários, operados de modo a se tornarem elementos funcionais relativamente 
à mensagem pretendida para a obra. Sendo assim, deve-se considerar bastante 
incerto que essa tragédia tenha de fato existido.92 Seja como for, seguindo a tradição 
latina no tratamento do mito, a obra tinha declaradamente o propósito de expressar 
antagonismo político.93

92 Gowers, 2016, p. 563 ss., comenta sobre a possível irrealidade histórica do próprio orador Materno.
93 Tácito, Diálogo dos oradores, 3, 1-3: Tum Secundus ‘nihilne te’ inquit, ‘Materne, fabulae malignorum 

terrent, quo minus offensas Catonis tui ames? an ideo librum istum adprehendisti, ut diligentius retractares, 
et sublatis si qua pravae interpretationi materiam dederunt, emitteres Catonem non quidem meliorem, sed 
tamen securiorem?’ Tum ille ‘leges’ inquit ‘quid Maternus sibi debuerit, et adgnosces quae audisti. Quod si 
qua omisit Cato, sequenti recitatione Thyestes dicet; hanc enim tragoediam disposui iam et intra me ipse 
formavi’, “Então Secundo lhe disse: ‘Não te causam nenhum medo, Materno, as invencionices de 
pessoas malévolas, fazendo-te gostar menos das ofensas de teu Catão? Foi por isso que pegaste 
esse livro, para o revisares com cuidado e, depois de eliminar o que tenha dado matéria para uma 
interpretação maligna, lançares um Catão não de fato melhor, porém, mais seguro?’ Então ele 
lhe diz: ‘Tu lerás aquilo que Materno devia a si mesmo e reconhecerás o que ouviste. E se alguma 
coisa meu Catão omitiu, na próxima leitura pública Tiestes o dirá. Essa tragédia eu já estruturei e 
concebi interiormente’”.
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tragéDia senequiana: traDição e inovação

[Sed] Multum interest utrum ad consumptam materiam an ad subactam 
accedas: crescit in dies, et inventuris inventa non obstant. Praeterea condicio 
optima est ultimi: parata verba invenit, quae aliter instructa novam faciem 
habent. Nec illis manus inicit tamquam alienis; sunt enim publica. (Sêneca, 
Epístolas a Lucílio, 79, 6)

Mas há muita diferença se abordas uma matéria exaurida ou uma 
sovada: esta cresce a cada dia e os tópicos já encontrados não obstam 
aos que se podem encontrar. Além do mais, a condição melhor é a 
do	 último:	 encontra	 prontas	 as	 expressões	 que,	 diferentemente	
construídas, adquirem nova face. Nem lança mão delas como de bens 
alheios; são de fato bens públicos.

Non ergo sequor priores? facio, sed permitto mihi et invenire aliquid et mutare 
et relinquere; non servio illis, sed assentior. (Sêneca, Epístolas a Lucílio, 80, 1)

Então eu não seguiria meus predecessores? Sim, eu o faço, mas me 
permito não só descobrir, como também alterar ou abandonar alguma 
coisa. Não me escravizo a eles, e sim, concedo-lhes adesão.

Uma	das	principais	dificuldades	para	a	apreciação	da	obra	dramática	de	Sêneca	está	no	
fato	de	que	ela	mostra	aspectos	que	a	distanciam	bastante,	por	um	lado,	das	concepções	
de	texto	e	de	espetáculo	teatral	estabelecidas	do	século	XIX	para	cá,	e	por	outro,	do	
conteúdo e da forma do reduzido número de textos integrais que nos chegou do drama 
grego produzido no contexto sócio-cultural da Atenas do século V a.C. Também o 
conhecimento escasso e indireto que se tem hoje tanto da tragédia grega posterior à 
do quinto século, quanto da tragédia latina das épocas republicana e imperial limita 
consideravelmente a percepção da trajetória da poesia dramática nesse longo período, 
impedindo também que se tenha uma compreensão exata da relação da poesia dramática 
de Sêneca com a tradição literária grega e latina e com o contexto cultural em que foi 
produzida, fato que por longo tempo induziu a crítica à pressuposição de um vínculo 
direto e até mesmo exclusivo dessa poesia com modelos da tragédia ateniense.94

94 Tarrant, 1995, p. 216: With no Roman predecessors or successors available for comparison, Seneca as a dramatist 
was inevitably studied for a long time in close conjunction with fifth-century Athenian tragedy, the only other 
corpus of serious drama to survive from antiquity. As a result his plays were often regarded as adaptations 
of fifth-century “originals” considerably freer in their treatment than the comedies of Plautus and Terence, 
but standing in an analogous relation to their Greek models, “sem autores predecedentes ou posteriores 
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Dos dois excertos destacados nas epígrafes acima, o primeiro refere-se à 
matéria	poética,	e	o	segundo,	à	matéria	filosófica.	Ambos	apontam	para	a	concepção	
de Sêneca sobre o modo de operar com o legado da tradição literária, na qual se 
inseria	também	a	escrita	filosófica,	e	servem	ainda	para	chamar	atenção	sobre	a	força	
criativa particular da escrita senequiana, não só na obra em prosa, mas talvez mais 
ainda na poesia trágica. O estilo poético de Sêneca é marcado por extensa utilização 
de	expedientes	retóricos,	pelo	uso	frequente	de	seções	descritivas	com	imagens	de	
grande impacto, ora de caráter grotesco, ora sublime, e ainda pelo foco intenso sobre 
o plano psicológico das personagens, à luz do pensamento moral do estoicismo. 
Todos esses componentes resultaram em uma obra de síntese, representativa da 
etapa	final	do	longo	ciclo	produtivo	do	drama	antigo,	e	ainda	destinada	a	exercer	
um papel formativo para o drama europeu a partir do Renascimento. Como 
contrapartida	dessa	fortuna	singular,	desde	o	fim	do	século	XVIII,	a	recepção	dessas	
peças	ficou	bastante	condicionada	por	uma	crítica	depreciativa,	derivada	de	uma	
visão idealizada, em voga nesse momento, sobre a supremacia da cultura e da arte 
grega produzida no auge da democracia ateniense.95 

O	 aspecto	 a	 que	 mais	 se	 ateve	 a	 crítica	 no	 XIX,	 estreitamente	 aderente	
à poética aristotélica, foi o “retoricismo” da linguagem dramática senequiana, 
considerada	artificial	pela	ornamentação	vista	como	excessiva	ou	pela	frequência	de	
falas	de	longa	extensão.	O	filólogo	alemão	Friedrich	Leo,	no	estudo	que	acompanhou	
sua edição da obra trágica de Sêneca,96 propôs que uma nova forma trágica teria se 
configurado	no	início	da	época	imperial,	distinta	do	drama	ateniense	e	também	do	
drama latino da época republicana, a qual ele rotulou como tragoedia rhetorica:

Porém, um novo gênero de tragédia retórica foi criado, cuja índole pode ser 
brevemente descrita assim, dizendo-se que nela o êthos é nulo, o páthos é 
tudo.	De	 fato	aquilo	que	diz	 respeito	aos	 caracteres	fica	 restrito	 ao	âmbito	

disponíveis para comparação, Sêneca, como dramaturgo, por longo tempo foi inevitavelmente 
estudado em estreita conexão com a tragédia ateniense do século V a.C., o único corpus de drama 
trágico da Antiguidade que sobreviveu. Como resultado, suas peças foram com frequência vistas como 
adaptações	dos	‘originais’	do	quinto	século,	com	um	tratamento	consideravelmente	mais	livre	do	que	
as comédias de Plauto e Terêncio, mas mantendo uma relação análoga com seus modelos gregos”.

95	 A	base	para	esse	enfoque	depreciativo,	como	afirma	Calder	(1976,	p.	1-2)	teria	sido	o	posicionamento	
crítico do fundador da história da arte, Johann J. Winckelmann (1717-1768), cuja teorização sobre a 
arte na Antiguidade serviu de fundamento para o Neoclassicismo, movimento que expressou oposição 
à estética barroca, à qual, aliás, o estilo trágico de Sêneca passou a ser associado. August W. von 
Schlegel (Über dramatische Kunst und Literatur. Vorlesungen. Heidelberg: Mohr & Zimmer, 1809–11) foi o 
primeiro a formular a opinião de que essas peças não tinham qualidades dramáticas para encenação 
em grandes teatros, mas teriam sido escritas apenas para leitura em espaço privado diante de uma 
audiência restrita. Igualmente G. Boissier sustentou opinião sobre o caráter anti-teatral das peças de 
Sêneca no artigo “Les tragédies de Sénèque ont-elles été représentées?” (Paris, 1861).

96 Leo, 1878.
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dos	pensamentos,	as	paixões	são	plena	e	extensamente	representadas,	sendo	
a	fala	dotada	de	tons	e	sentimentos	de	todo	tipo,	de	descrições	e	narrações	
buscadas de todos os lugares e introduzidas em qualquer parte.97

O	drama	latino	da	época	imperial,	resultante	da	renovação	identificada	por	
Leo, além de aparentemente singularizar-se pela ênfase dada à expressão oratória, 
parece	 também	 ter	 retomado	um	modelo	estrutural	fixado	em	época	posterior	 à	
do	 drama	 ateniense,	 com	 cinco	 seções	 dialogadas	 em	 versos	 trímetros	 iâmbicos,	
separadas por interlúdios corais.98 Nada comprova que essa estrutura tenha sido 
adotada pelos dramaturgos latinos anteriores a esse período, que parecem ter 
utilizado a mesma técnica dramática na comédia e na tragédia, de modo que esta 
última deve ter consistido de uma sucessão de diálogos falados e cantados, monodias 
e solilóquios, como se vê nas peças de Plauto e Terêncio.99

O novo formato de tragédia, segundo Leo, poderia ter surgido com Asínio 
Polião,100	figura	da	elite	senatorial,	a	quem	se	atribui	também	a	introdução	em	Roma	

97 Leo, 1878, cap. VIII, p. 148: Novum autem genus tragoedia rhetorica inventa est, cuius indoles breviter sic 
describi potest ut êthos in ea nullum, páthos omnia esse dicatur. nam quae ad mores spectant sententiis 
comprehenduntur, affectus plene et diffuse repraesentantur, oratione omnis generis coloribus sensibusque 
instructa, descriptionibus et narrationibus undecumque arcessitis et ubicumque inlatis.

98 Na época republicana utilizava-se nos diálogos dramáticos o verso senário iâmbico, com seis unidades 
constituídas pelo pé denominado iambo, formado por uma sílaba breve e uma longa (∪	−);	o	trímetro,	
adotado nos dramas gregos, tinha por unidade a dipodia iâmbica, medida constituída por dois pés (∪	−	
∪	−),	e	abrangia	três	dipodias.	A	diferença	estava	nas	normas	de	versificação	observadas	em	cada	um.

99 Na tragédia latina o coro parece ter tido pouca importância. Durante a época republicana, nas 
instalações	provisórias	do	teatro	romano,	o	coro,	quando	utilizado,	deve	ter	compartilhado	o	espaço	
do palco com os atores protagonistas e talvez não permanecesse em cena durante os diálogos. Mesmo 
posteriormente, nos teatros de pedra, a área semicircular correspondente à orquestra dos teatros 
gregos foi ocupada por magistrados e membros da classe equestre. A despeito da possível redução da 
participação do coro, ou mesmo de sua eliminação em muitas peças, as partes cantadas tiveram maior 
proeminência no drama latino em comparação com o drama ateniense, tendo sido, porém, atribuídas 
aos	atores.	Nos	 fragmentos	remanescentes	dos	dramas	da	república,	as	seções	 líricas	predominam	
sobre	as	seções	faladas	em	metro	iâmbico:	em	Ênio,	70%	dos	versos	trágicos	são	líricos;	em	Pacúvio,	
55%; em Ácio, 45%. O aumento da porcentagem de senários iâmbicos em Pacúvio e Ácio talvez se deva 
ao estilo oratório mais proeminente nesses dois autores.

100 Da obra trágica de Asínio Polião (76 a.C. - 5 d.C.) nada restou, nem mesmo notícia sobre o título 
de alguma peça. Ele talvez tenha emulado com modelos da tragédia ateniense, como sugerem 
referências em Virgílio, Bucólicas, 8, 10: sola Sophocleo tua carmina digna cothurno, “teus poemas 
trágicos, dignos somente do coturno de Sófocles”, e em Horácio, Odes II, 1, 10-12: mox ubi publicas / 
res ordinaris, grande munus / Cecropio repetes coturno,	“em	breve,	depois	de	pôr	em	ordem	as	questões	
públicas, retomarás tua grande ocupação com o coturno de Cécrope”. Suas peças ainda podiam ser 
lidas na época de Tácito, que inseriu na obra Diálogo dos oradores uma crítica ao estilo arcaizante de 
Polião (Dial., 21): Asinius quoque, quamquam propioribus temporibus natus sit, videtur mihi inter Menenios 
et Appios studuisse. Pacuvium certe et Accium non solum tragoediis sed etiam orationibus suis expressit; adeo 
durus et siccus est, “também Asínio, embora tenha nascido em época mais próxima, parece-me ter 
estudado entre Menénios e Ápios. O certo é que ele se expressou como Pacúvio e Ácio não só nas 
tragédias, mas também nos discursos, de tal modo é duro e seco”. Não obstante essa crítica, segundo 
Horácio (Sátiras I, 10, 42-43), Polião teria adotado o trímetro iâmbico em lugar do senário empregado 
pelos antigos tragediógrafos latinos: Pollio regum / facta canit pede ter percusso,	“Polião	canta	as	ações	
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das recitationes, evento cultural destinado à leitura pública de obra inéditas;101 se 
não de Polião, poderia também ter sido uma inovação do poeta Vário Rufo, em sua 
versão do Tiestes, e bem provavelmente teria sido a forma adotada por Ovídio, na 
Medeia que escreveu por volta de 12 a.C.

É certo que Sêneca não produziu os primeiros exemplos dessa tragédia, 
que, composta pelo talento romano agora em versos similares aos gregos, 
mostrava-se muito apropriada naquele momento em que a liberdade da 
república estava quase que sepultada. Se ela teve início já desde o Tiestes 
de Vário ou, antes dele, desde Polião, é possível questionar, uma vez que 
somente por Ovídio foi introduzida na poesia épica e elegíaca a índole da 
disciplina retórica. (…) Mas que a Medeia de Ovídio foi desse novo gênero, 
muitas coisas comprovam: antes de tudo, o talento tão desenvolvido de 
Ovídio para a retórica e por ela aprimorado; a isso sobretudo fazem referência 
as palavras que sobre ele Sêneca, o pai, transmitiu aos pósteros; depois, o 
testemunho de Quintiliano, pelo qual aprendemos que também na tragédia 
ele	preferiu	ser	indulgente	com	seu	talento	em	lugar	de	moderá-lo;	por	fim,	
os dois fragmentos que a iníqua fortuna nos deixou de sua Medeia — e de bom 
grado venderíamos as nove tragédias de Sêneca pela Medeia de Ovídio — , os 
quais,	porém,	são	suficientes	para	que	saibamos	que	ele	não	somente	tratou	
o caráter de Medeia de modo diferente de Eurípides, como também que ele 
falou à maneira dos rétores.102

Com base na reconstituição proposta por Leo, pode-se dizer que o novo 
formato	 teria	 se	 firmado	 principalmente	 como	 um	 canal	 literário	 alternativo	
para	a	expressão	oratória,	depois	que	o	fim	da	república	levou	ao	cerceamento	da	

de	reis	em	verso	de	três	marcações”.	Sobre	o	uso	do	trímetro	iâmbico	em	lugar	do	senário,	Tarrant	
(1978, p. 258) observa o seguinte: The suggestion that Asinius Pollio introduced the practice, which was 
then refined by Varius and perfected by Ovid is only a guess, but a plausible one. Pollio in his youth was close 
to Cinna and Catullus, in whose works appear early specimens of Latin iambic trimeters, “a sugestão de que 
Asínio	Polião	introduziu	essa	prática,	depois	refinada	por	Vário	e	aperfeiçoada	por	Ovídio,	é	só	uma	
conjectura, embora plausível. Na juventude, Polião teve proximidade com Cina e Catulo, em cujas 
obras aparecem os primeiros exemplos de trímetros iâmbicos latinos”.

101 Cf. Sêneca, o Velho, Controvérsias IV, Prefácio, 2. Na recitatio realizava-se a leitura de obras inéditas 
para um público restrito, em geral formado de amigos e convidados. Depois de apresentada na 
recitatio, a obra era preparada para publicação em livro. Tácito, no Diálogo dos oradores 2-3, dá a 
conhecer esse processo de publicação de obras literárias ao relatar o caso da leitura das tragédias do 
orador Curiácio Materno (ver adiante, nota 181).

102 Leo, 1878, p. 149: Eius tragoediae, quae iam Graecanicis versibus composita Romanorum ingenio, sepulta 
saltem libera re publica, aptissima erat, prima exempla non Senecam dedisse certum est. Num iam a Varii 
Thuesta vel ante illum a Pollione initium ceperit, dubitari potest, cum in epicam elegiacamque poesin ab Ovidio 
demum rhetoricae disciplinae indoles inlata sit. (…) sed Ovidii Medeam ex novo genere fuisse multa evincunt: 
ante omnia Ovidii ingenium rhetoricae arti quam aptissimum eaque excultum; quo in praecipue spectant quae 
de illo Seneca pater memoriae tradidit; deinde Quintiliani testimonium quo docemur etiam tragoedia illum 
ingenio suo indulgere quam temperare maluisse; denique frustula duo quae iniqua nobis fortuna ex illius 
Medea reliquit – libenter enim Ovidii Medea novem Senecae tragoedias venderemus – , quae tamen sufficiunt 
ut et Medeae mores illum aliter quam Euripidem tractasse et rhetorum more locutum esse cognoscamus.
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atividade pública dos oradores nas assembleias e tribunais. Daí a conexão proposta 
pelo	filólogo	com	outra	forma	oratória	emergente	no	mesmo	período:	a	declamação,	
até então exercida apenas em ambiente escolar, mas que ganhou nova dimensão no 
início	da	época	imperial,	quando	rétores	e	oradores	profissionais	começaram	a	se	
apresentar	em	exibições	públicas,	proferindo	discursos	ficcionais	de	tema	judiciário	
ou deliberativo, duas modalidades até então praticadas como exercício nas escolas.103 
Segundo informação de Sêneca, o Velho, pai do tragediógrafo, na obra que dedicou 
à atividade dos declamadores em Roma,104 de fato o poeta Ovídio não só havia se 
destacado na juventude como declamador, como também havia introduzido em sua 
obra poética formas e expedientes discursivos próprios do gênero declamatório.105 
Essa prática de Ovídio serviu de modelo para a literatura da época imperial, na qual 
se estabeleceu um forte intercâmbio entre a declamação, que se constituiu como um 
novo	gênero	oratório,	a	operar	com	matéria	ficcional,	e	outros	gêneros	discursivos,	
sobretudo os da poesia elevada, épica e trágica. Obviamente, a ocorrência de tal 
intercâmbio	na	tragédia	senequiana	em	nada	corresponde	à	identificação	exagerada	
feita	pelo	filólogo	alemão	na	conclusão	de	seu	estudo:

Na	verdade,	essas	não	são	tragédias,	mas	declamações	compostas	sob	o	molde	
da tragédia e divididas em atos, nas quais, se algo tivesse sido dito de forma 
atraente ou engenhosa, descrito com ornamentação e belas imagens, narrado 
de modo extenso, os ouvintes aplaudiam e teria sido satisfeito o propósito 
artístico. Assim, não compararemos essas tragédias com as gregas enquanto 
obra de arte, mas apenas os argumentos delas e o tratamento dos argumentos. 

103	 As	declamações	lidavam	com	um	mundo	fabuloso,	em	discursos	de	performance	quase	dramática,	
construídos	em	torno	de	causas	judiciárias	sobre	conflitos	familiares,	na	modalidade	denominada	
como	controvérsia,	e	de	situações	de	crise	política	ou	moral,	na	modalidade	da	suasória,	em	que	se	
devia aconselhar personagens históricos ou mitológicos a optar por certa linha de ação.

104 Sêneca, o Velho publicou, nos anos 30 d.C., a obra Oratorum et rhetorum sententiae diuisiones colores, 
título	que	pode	ser	vertido	por	“Sentenças,	divisões	e	alegações	de	oradores	e	rétores”,	uma	coletânea	
de	 citações	 de	passagens	de	discursos	 declamatórios,	 em	que	o	ponto	de	maior	 interesse,	 como	
indica a precedência do termo no título, era a apresentação das sententiae ou frases engenhosas de 
diversos oradores, vindo em seguida a exposição dos expedientes argumentativos empregados por 
eles. A obra era formada por dez livros de controvérsias, ou causas judiciárias, e um de suasórias, 
discursos de teor deliberativo. Perderam-se os prefácios dos livros V, VI, VIII e parte do prefácio 
do	livro	IX	das	controvérsias;	dos	livros	III,	IV,	V,	VI	e	VIII	chegaram-nos	apenas	extratos	(excerpta) 
redigidos	no	século	IV	d.C.	Nas	controvérsias,	a	divisão	implicava	nas	operações	previstas	na	teoria	
denominada estados da causa: discutia-se sobre a existência do fato ou, não sendo possível negá-lo, 
sobre sua legalidade ou justiça. Nas suasórias, a divisão, quando não era dispensada, consistia na 
consideração da possibilidade ou conveniência de uma ação, em vista do que seria útil, honroso ou 
necessário. Os colores constavam	de	 justificativas	 circunstanciais	dadas	às	motivações	de	um	ato	
praticado e, portanto, não tinham lugar na suasória.

105 Sêneca, o Velho, Controvérsias II, 2, 8-12. O relato de Sêneca, o Velho, sobre a atuação de Ovídio 
como declamador dá a perceber a inter-relação que se estabeleceu entre declamação e composição 
literária, mostrando o uso que Ovídio fazia em sua poesia de temas e lugares-comuns frequentes no 
discurso declamatório.
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Sem dúvida, Sêneca distanciou-se dos trágicos romanos anteriores tanto 
na escolha dos argumentos, quanto no tratamento, de tal maneira que 
fica	 manifesto	 estar	 situada	 nos	 estudos	 retóricos	 a	 causa	 de	 ambos	 os	
procedimentos.106

Mesmo sendo inteiramente contestável essa interpretação sobre os efeitos 
negativos da prática declamatória para a qualidade artística da tragédia senequiana, 
é válida a reconstituição do processo que levou à renovação da forma trágica e à 
interação desta com a nova oratória da época imperial, como mostrado ao longo 
do estudo de Leo pela análise de diversos vínculos formais e temáticos entre a 
poesia senequiana e os excertos dos discursos rememorados por Sêneca, o Velho. 
A	despeito	da	tese	proposta	pelo	então	jovem	filólogo,	seu	estudo	deu	a	perceber	
melhor a inserção da tragédia de Sêneca no contexto cultural e literário da época 
em que foi escrita.

A retorização da linguagem dramática, vale lembrar, é um fenômeno 
observável já no drama ateniense, especialmente nas peças de Eurípides, e esteve 
associado	ao	movimento	cultural	introduzido	em	Atenas	pelos	sofistas,	que	estimulou	
a aplicação de práticas argumentativas e de elocução oratória nos debates políticos, nas 
discussões	filosóficas	e	igualmente	no	diálogo	dramático.	Essa	tendência	parece	ter	se	
acentuado na tragédia posterior, como indica o comentário de Aristóteles, na Poética, 
escrita nos anos 330 a.C., sobre o caráter retórico dos dramas contemporâneos: “(…) 
efetivamente, nos antigos poetas, as personagens falavam a linguagem do cidadão, e 
nos modernos falam a do orador”.107 De fato, sabe-se que muitos tragediógrafos que 
atuaram no século IV a.C. receberam formação junto aos mestres de retórica: dois 
dos maiores trágicos dessa época, Astidamante e Teodectes, foram alunos do orador 
Isócrates.108	O	influxo	da	retórica	parece	ter	feito	com	que,	bem	mais	do	que	a	lógica	

106 Leo, 1878, p. 158: Istae vero non sunt tragoediae sed declamationes ad tragoediae amussim compositae et in 
actus deductae; in quibus si quid venuste vel acute dictum, floride et figurate descriptum, copiose narratum 
esset, plaudebant auditores, arti satisfactum erat. Itaque non comparabimus cum graecis has tragoedias ut 
artis opera, sed earum argumenta tantum et argumentorum tractationem. Nimirum a prioribus Romanorum 
tragicis Seneca et in eligendis argumentis et in tractandis ita discessit, utriusque rei causam ut in studiis 
rhetoricis sitam esse eluceat.

107 Aristóteles, Poética VI, 36 (tradução de E. de Souza).
108	 Georgia	 Karamanos	 (1979,	 p.	 69),	 observa	 que	 as	 frequentes	 citações	 de	 Teodectes,	 na	Retórica de 

Aristóteles, para ilustrar métodos argumentativos, indicam o proeminente caráter retórico das 
peças desse dramaturgo. Em seu artigo, a autora analisa um conjunto de fragmentos dos poetas 
Teodectes, Mósquion e Carcino, e distingue neles três aspectos derivados da retórica forense: 1) a 
aplicação,	por	parte	de	personagens,	de	distinções	legais	relativas	às	ações,	diferenciando	a	natureza	
de um ato e a personalidade do agente; 2) a ocorrência de debates dramáticos, em que personagens se 
mostram	ardilosos	como	sofistas;	3)	a	ocorrência	de	uma	forma	de	debate	similar	ao	de	um	tribunal,	
envolvendo um acusador e um defensor, por vezes em presença de uma terceira personagem na 
função de juiz. Interessa notar que particularmente os dois últimos aspectos têm pertinência para o 
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argumentativa, o apelo a efeitos patéticos se convertesse em um dos aspectos centrais 
da linguagem dramática a partir desse período.

Na adaptação do drama grego para o público romano, a retórica permaneceu como 
um componente de grande relevo.109 Os primeiros autores, quase todos provenientes de 
cidades gregas do sul da península itálica, compuseram com base em um repertório de 
modelos consagrados da tragédia ática, predominantemente de Eurípides, e também da 
tragédia	pós-clássica.	Ênio	se	definia	como	dicti studiosus,110	um	filólogo,	equiparável	aos	
poetas doutos alexandrinos. Pacúvio e Ácio adotaram o estilo ornamentado, asianista, da 
escola retórica de Pérgamo.111 Eles elaboraram uma poesia dramática original, de grande 
efeito patético, que associou expedientes da técnica dramática utilizada nos modelos 
helênicos com elementos poético-musicais de formas pré-literárias pertencentes 
ao patrimônio cultural latino.112 Quando os primeiros poetas começaram a constituir 
uma linguagem literária em latim, a habilidade oratória, exercida nas assembleias e 
tribunais, já fazia parte da base de formação da aristocracia romana, de modo que estava 
sedimentado	na	língua	latina	protocolar	um	repertório	de	formulações	retóricas	que	
podiam ser incorporadas à elocução dramática.

drama senequiano, em que são frequentes as cenas de debate, por vezes de caráter judiciário, em geral 
situadas no segundo ato; o contexto judiciário às vezes é explicitado na fórmula introdutória de uma 
fala de defesa, como em Hércules louco, 401-2: pauca pro causa loquar nostra, “falarei um pouco em prol 
de minha causa”. Há outros exemplos similares em Medeia, 202; 242-47, e Troianas, 905-6.

109 Como observa Beare, 1964, p. 76-78, os fragmentos trágicos da época republicana mostram que a 
tragédia romana utilizava uma linguagem muito mais retórica do que seus modelos gregos. Grande 
parte dos fragmentos apresenta algum artifício retórico. No entanto, convém também ter em vista 
que a seleção e preservação dessas passagens pode ter sido motivada justamente pelo fato de elas 
apresentarem	artifícios	retóricos	notáveis,	não	significando	necessariamente	que	o	texto	trágico	
fosse	integral	e	uniformemente	artificioso.

110 Quom neque Musarum scopulos… / nec dicti studiosus quisquam erat ante hunc, / nos ausi reserare… (Ênio, 
Anais, fr. 124, Moreno), “Quando nem os penedos das Musas [sc. o monte Hélicon]…,/ nem havia 
antes deste algum estudioso da linguagem, / eu ousei abrir…”.

111 Ácio teria visitado Pérgamo por volta de 130 a.C. (Gélio, Noites Áticas	XIII,	2,	2).	A	força	oratória	da	
tragédia de Ácio é ilustrada por uma anedota referida por Quintiliano (Lições de oratória V, 13, 43): 
Aiunt Accium interrogatum cur causas non ageret cum apud eum in tragoediis tanta uis esset hanc reddidisse 
rationem, quod illic ea dicerentur quae ipse uellet, in foro dicturi aduersarii essent quae minime uellet, “dizem 
que Ácio, ao ser interrogado sobre por que não atuava nos tribunais, posto que em suas tragédias 
houvesse tão grande força oratória, deu a seguinte razão: porque nelas se dizia o que ele queria, no 
fórum os adversários iriam dizer o que ele de modo algum iria querer”.

112 Sobre a técnica de adaptação empregada nos dramas latinos, Manuwald (2011, p. 404) faz a seguinte 
síntese: Roman poets apparently did not translate or transpose Greek dramas word for word, but rather used 
a method often called ‘free translation’: they transferred Greek stories and plays according to the conventions 
of the Latin language and Roman thinking, transposing the main ideas of the Grrek models, replacing and 
altering, adding and combining in points of detail, “os poetas romanos aparentemente não traduziram 
ou transpuseram dramas gregos palavra por palavra, mas usaram um método frequentemente 
chamado	‘tradução	livre’:	eles	transplantaram	enredos	e	peças	gregas	adequando-os	às	convenções	
da língua latina e da mentalidade romana, transpondo as ideias centrais dos modelos gregos, 
substituindo-as e alterando-as, incrementando-as e combinando-as em seus pormenores”.
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Após a dominação da região da Grécia pelos romanos, nos anos 160 a.C., a 
intensificação	do	fluxo	de	escravos,	rétores	e	filósofos	gregos	para	Roma,	como	se	
sabe, estimulou o desenvolvimento cultural da cidade e, em certa medida, levou 
à	 disseminação	dos	 estudos	 sobre	 a	 arte	 retórica	 e	 a	filosofia.113 São vistos como 
reflexos	desse	contexto	não	só	a	maior	densidade	retórica	da	linguagem	dramática	
de	 Pacúvio	 e	 de	 Ácio,	 como	 também	 a	 presença	 de	 tópicos	 filosóficos	 no	 drama	
desse período.114	Ambos	os	aspectos	 são	exemplificados	no	 fragmento	de	Pacúvio	
transcrito a seguir. São versos trocaicos, próprios da lírica dramática, que podem ter 
pertencido a um trecho coral ou a uma monodia cantada por uma das personagens. 
Não se sabe de qual peça proveio essa passagem, nem se ela resulta da reelaboração 
de um modelo helênico.115

Fortunam insanam esse et caecam et brutam perhibent philosophi
saxoque instare in globoso praedicant uolubili:
id quo saxum inpulerit fors, eo cadere Fortunam autumant.
Insanam autem esse aiunt, quia atrox, incerta instabilisque sit;
caecam ob eam rem esse iterant, quia nihil cernat, quo sese adplicet;
brutam, quia dignum atque indignum nequeat internoscere.
Sunt autem alii philosophi, qui contra Fortunam negant
ullam miseram in rebus esse, temeritatem esse autumant.
Id magis veri simile esse usus reapse experiundo edocet:
uelut Orestes modo fuit rex, factust mendicus modo.			(inc.	fr.	XIV	Klotz)

A	Fortuna	é	insana	e	cega	e	bestial,	afirmam	os	filósofos,
e proclamam que ela se mantém em pé sobre uma pedra redonda que gira.
Essa pedra, para onde a empurra o acaso, ali dizem cair a Fortuna.
Ela é insana, porém, falam eles, porque é atroz, incerta e instável;
cega, repetem, por esta razão: porque não vê para onde se dirige;
bestial, porque, entre o que é digno e indigno, não pode discernir.
Mas	há	outros	filósofos	que,	por	sua	vez,	negam	haver	uma	Fortuna
infeliz	nas	situações	da	vida;	que	existe	o	acaso	eles	creem.
Que é mais verossímil esse fato, realmente a prática e a experiência ensinam;
é como Orestes, que em um tempo foi rei, em outro tornou-se mendigo.

113 Depois da vitória romana sobre os cartagineses, e com o domínio romano na Ática e no mundo 
grego, uma parte  da elite romana, educada e viajada, passou a absorver a cultura grega e a desejar 
emular com ela.

114	 As	caracterizações	antigas	desses	dois	dramaturgos	ressaltam	os	dois	aspectos,	do	conteúdo	intelectual	e	
da elocução elevada, conforme vem registrado em dois autores da época de Augusto: Horácio Epístolas II, 
1, 54-5: aufert Pacuuius docti famam senis; Accius alti, “Pacúvio tem a fama de douto ancião; Ácio, de elevado”; 
Ovídio, Amores I, 15, 19: animosique Accius oris, “e Ácio de lábios impetuosos”. A maior ornamentação do 
estilo de Pacúvio em comparação com o de Ênio é referida nesta passagem de Cícero (O orador, 35-36): 
Ennio delector, ait quispiam, quod non discedit a communi more verborum. Pacuuio, inquit alius; omnes apud hunc 
ornati elaboratique sunt versus, “Ênio me agrada, diz alguém, porque ele não se afasta do uso comum das 
palavras. Outro diz deleitar-se com Pácuvio; nele todos os versos são ornados e elaborados”.

115 Cf. Boyle, 2006, p. 90-91. O trecho é citado na Retórica a Herênio II, 36, na parte da obra dedicada à 
lógica argumentativa.
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É possível supor que este tenha sido um trecho de caráter digressivo, como 
ocorre em alguns coros senequianos que desenvolvem o mesmo tópico sobre a 
Fortuna.116 A elocução ornamentada revela um pouco do estilo de Pacúvio. Chama 
a atenção especialmente o paralelismo dos membros frasais, com predomínio da 
rítmica ternária: aos atributos, no verso inicial, conectados entre si por polissíndeto e 
terminação igual (insanam… et caecam et brutam) correspondem três membros frasais 
com	subdivisões	paralelas	(insanam… quia / caecam… quia / brutam, quia…); o primeiro 
dos membros repete a mesma rítmica, com uma série de três atributos (quia atrox, 
incerta instabilisque sit); ainda a variação dos verbos declarativos (perhibent, praedicant, 
autumant, aiunt, iterant, negant) é um aspecto de abundância lexical (copia uerborum) 
próprio da elocução elevada. Mesmo sendo incertos alguns pontos do texto, destaca-
se	 o	 largo	 uso	 de	 figuras	 de	 sonoridade,	 assonâncias	 e	 aliterações,	 interligando	
elementos lexicais (Fortunam autumant, incerta instabilis, mendicus modo etc.).117

O	 interesse	 pela	 reflexão	 moral,	 já	 forte	 no	 teatro	 trágico	 grego,	 sem	
falar do propósito educativo da poesia dramática, contribuiu para o largo uso de 
enunciados sentenciosos.118 A sententia é um artifício de ornamentação retórica. Em 
geral, corresponde à gnóme grega, quando consiste em uma frase caracterizada pela 
expressão arguta e concisa, referente a uma norma ética ou a uma verdade geral, 
mas pode também ter uma formulação um pouco mais extensa, contendo a parte 
conclusiva de um raciocínio.119 Muitos fragmentos trágicos da época republicana 
foram conservados em razão do conteúdo gnômico. Ênio parece ter sido apreciado 
por rétores do início do século I a.C. pela qualidade de suas sententiae.120 Os dois 
exemplos a seguir, ambos em versos trocaicos, dão a perceber o caráter marcante 
desses	enunciados,	produzido	por	figuras	rítmicas	e	de	sonoridade,	às	quais	se	soma	
a própria articulação métrica do verso:

116 Por exemplo, nas tragédias Agamêmnon, v. 57 ss. e Fedra, v. 1123 ss.
117 Ver Valsa, 1957, p. 21 e 102.
118 Cf. La Penna, 1979, p. 78-92. Sobre o propósito moral da poesia, em particular a dramática, vale 

lembrar de Horácio na Arte Poética, v. 333-34; 343-44; sobre a valorização do conteúdo moral, Sêneca, 
Epístolas a Lucílio, 89, 18: Quidquid legeris, ad mores statim referas, “tudo o que leres, deves de imediato 
relacioná-lo	à	reflexão	moral”.

119	 Os	manuais	de	 retórica	davam	 indicações	precisas	 sobre	a	 sua	 tipologia	e	o	 seu	uso:	Aristóteles,	
Retórica II, 21; Retórica a Herênio IV, 24; Quintilano, Lições de oratória VIII, 5, 1-8.

120 Cf. Jocelyn (1967, p. 347), que remete à passagem da Retórica a Herênio IV, 7: (…) si Ennii de tragoediis 
velis sententias eligere aut de Pacuvianis nuntios, sed quia plane rudis id facere nemo poterit, cum feceris, 
te litteratissimum putes, ineptus sis, propterea quod id facile faciat quivis mediocriter litteratus (…), “(…) 
se quisesses escolher sentenças nas tragédias de Ênio ou relatos de mensageiro nas tragédias de 
Pacúvio, e no entanto, se te julgasses muito erudito por tê-lo feito, posto que ninguém muito 
despreparado poderia fazê-lo, serias inepto, uma vez que isso facilmente poderia fazer qualquer um 
que fosse medianamente erudito (…)”. Ainda segundo Jocelyn, p. 306, com reiteração na p. 347, Ênio 
parece ter empregado sententiae mais frequentemente do que seus sucessores Pacúvio e Ácio.
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nam cum opulenti locuntur pariter atque ignobiles,
eadem dicta eademque oratio aequa non aeque ualet   (Ênio, Hécuba, fr. 84 Jocelyn)

Quando os poderosos falam como a gente comum,
as mesmas palavras e a mesma fala, ainda que justa, não têm justo valor.

qui ipse sibi sapiens prodesse non quit nequiquam sapit   (Ênio, Medeia, fr. 105 Jocelyn)

O sábio que não pode ser útil para si próprio tem uma inútil sabedoria.

Das peças de Ácio restaram vários enunciados desse tipo, a começar pela 
famosa sentença, já mencionada, proferida pelo tirano Atreu: Oderint dum metuant 
(Atreu, fr. 203-4 Ribb). Por esse exemplo, pode-se notar que não necessariamente 
a sententia	 ficava	 restrita	 ao	 campo	moral,	 mas	 podia	 configurar-se	 apenas	 pelo	
conteúdo contundente ou paradoxal, vinculado a um contexto determinado, e pela 
expressão concisa e sonora.121 Os dois enunciados seguintes destacam-se pelo jogo 
aliterativo:122

probis probatum potius quam multis fore (Ácio, Epinausimache fr. VI Klotz)

Antes por homens honoráveis ser honrado que por muitos.

erat istuc uirile, ferre aduorsam fortunam facul (Ácio, Meléagro	fr.	XVI	Klotz)

Isto era viril: sofrer facilmente uma fortuna adversa.

Não só na tragédia desse período, mas também na comédia latina a sentença 
foi um componente retórico importante nos planos formal e do conteúdo.123 Depois 
ela teve, sem dúvida, um uso destacado também no mimo literário do século I a.C., 
do qual nada restou senão justamente uma extensa coletânea de sentenças em 
metros teatrais, atribuídas ao mimógrafo Publílio Siro.

Na	 época	 do	 filósofo	 Sêneca,	 a	 sentença	 já	 estava	 estabelecida	 como	 uma	
célula estilística da oratória contemporânea, em lugar do período, que caracterizou 
a oratória ciceroniana.124 Os rétores do início da época imperial exploraram ao 
máximo o uso desse recurso, convertendo-o em um núcleo germinativo em torno 
do qual era construído o discurso. Será útil para a leitura das passagens do Tiestes 
comentadas	mais	 adiante,	 destacar	 rapidamente	 certa	 tipologia	 fixada	 na	 teoria	

121	 Conforme	a	definição	de	Berti	(2007,	p.	163),	“com	o	nome	de	sententia	se	define	todo	tipo	de	frase	de	
efeito, que exprime uma ideia de maneira brilhante, incisiva, original”.

122 Cf. Boyle, 2006, p. 121-22.
123 Ver Dinter, 2016.
124 Ver Setaioli, 1985, p. 816 ss. e Traina, 1987, p. 25 ss.; ambos discutem sobre o uso da sententia na prosa 

senequiana.	Na	retórica,	o	período	é	uma	figura	de	ornamentação	constituída	por	um	circuito	de	membros	
frasais encadeados de modo a produzir efeitos rítmicos. Como ressalva Berti (2007, p. 160), com base na 
análise de um discurso do orador Pórcio Latrão (Controvérsias II, 7), na oratória dos declamadores, o uso 
frequente de sentenças, que tendem em particular a ocupar todos os pontos nodais do discurso, não exclui 
a	presença	de	amplas	seções	de	prosa	periódica	e	argumentativa,	de	inspiração	mais	clássica	e	ciceroniana.
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retórica,	pela	qual	se	classificam	três	tipos	de	sentenças:125 o primeiro, denominado 
epifonema,	 define-se	 pelo	 aspecto	 funcional,	 aplicando-se	 à	 sentença	 usada	 na	
conclusão de uma seção argumentativa ou narrativa; em seguida, o entimema, 
caracterizado particularmente pela sententia ex contrariis, ou seja, um enunciado 
estruturado	sobre	dois	termos	ou	conceitos	antitéticos,	e	por	fim,	as	sentenças	de	
conteúdo genérico, propriamente aquelas gnômicas, baseadas em lugares-comuns 
relativos a temas como a riqueza, a fortuna, a decadência dos tempos, entre outros, 
as	quais	podiam	ser	transferidas	para	variadas	situações	em	diferentes	discursos.126 
A	importância	atribuída	à	sentença	na	nova	oratória	imperial	fica	bem	ressaltada	na	
descrição feita por Sêneca, o Velho, do treinamento a que se submetia o declamador 
Pórcio Latrão em cada uma daquelas três modalidades:127

Ele [sc. Latrão], porém, costumava também praticar o seguinte tipo de exercício: 
num dia não escrevia nada além de epifonemas, noutro dia, nada além de 
entimemas, noutro, nada além desses lugares-comuns transferíveis, que 
propriamente denominamos sentenças, os quais nenhum vínculo têm com a 
própria controvérsia, mas com bastante adequação são transferidos também 
para um assunto diverso, como os que falam da fortuna, da crueldade, dos males 
da época, das riquezas; esse tipo de sentenças ele chamava de seu ferramental.128

A prática de Latrão, portanto, certamente como a de muitos declamadores 
desse período, sugere que o discurso era construído a partir de lugares-comuns 
preparados previamente na forma de sentenças, de modo que, ao discursar, 
eram	 desenvolvidas	 as	 noções	 contidas	 potencialmente	 naqueles	 enunciados	
concisos e nucleares.129

Um dos aspectos mais proeminentes no estilo de Sêneca, tanto na prosa 
quanto na poesia, está na ocorrência frequente de sentenças. No caso de sua obra 
dramática, o uso desse ornamento retórico enraíza-se, antes de tudo, na tradição da 

125 Cf. Sêneca, o Velho, Controvérsias	I,	Prefácio,	23;	classificação	também	mencionada	por	Quintiliano,	
Lições de oratória VIII, 5, 2-4; 9.

126 Importa esclarecer que as categorias dessa tipologia não são dissociadas: um enunciado na função 
conclusiva, própria do epifonema, pode ter a forma de um entimema e igualmente ter conteúdo 
gnômico.

127 Pórcio Latrão, nascido na Hispânia, conterrâneo de Sêneca, o Velho, morreu por volta de 4 a.C., 
mesma época do nascimento do tragediógrafo Sêneca. Em Controvérsias II, 4, 12-13 informa-se que 
ele declamou sobre o tema dessa controvérsia na presença de Augusto, Agripa e Mecenas, fato que 
se julga ter ocorrido por volta de 17 a.C.

128 Sêneca, o Velho, Controvérsias I, Prefácio, 23: Solebat autem et hoc genere exercitationis uti, ut aliquo 
die nihil praeter epiphonemata scriberet, aliquo die nihil praeter enthymemata, aliquo die nihil praeter has 
translaticias quas proprie sententias dicimus, quae nihil habent cum ipsa controversia inplicitum, sed satis 
apte et alio transferuntur, tamquam quae de fortuna, de crudelitate, de saeculo, de divitiis dicuntur; hoc genus 
sententiarum supellectilem vocabat.

129 Cf. Casamento, 2002, p. 51.
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linguagem teatral, como indicado há pouco; ao lado disso, ele encontra fundamento 
também	na	 doutrina	moral	 da	 filosofia	 estoica,	 enquanto	 expediente	 gerador	 ao	
mesmo tempo de estímulo emocional e adesão racional.130 Porém, as particularidades 
formais e funcionais das sentenças na linguagem dramática senequiana apresentam 
estreita	 conexão	 com	a	prática	dos	declamadores.	 Para	 exemplificar	brevemente	
esse fato, destacam-se a seguir duas passagens do Tiestes. Primeiramente, uma fala 
da	própria	personagem	durante	o	diálogo	com	seu	filho	Tântalo,	quando	retornam	
para Argos, atraídos pela proposta de Atreu para se reintegrarem à corte (v. 446-70). 
Ao contemplar Argos, Tiestes é tomado por uma forte hesitação quanto a aceitar 
a proposta do irmão. Diante da insistência do jovem Tântalo para que aceite, ele 
justifica	 seu	 estado	de	 ânimo,	 procurando	 ao	mesmo	 tempo	 aconselhar	 o	filho	 a	
aderir ao seu ponto de vista.

Mihi crede, falsis magna nominibus placent,
frustra timentur dura. Dum excelsus steti,
numquam pauere destiti atque ipsum mei
ferrum timere lateris. O quantum bonum est 
obstare nulli, capere securas dapes    450
humi iacentem! Scelera non intrant casas,
tutusque mensa capitur angusta scyphus;
uenenum in auro bibitur — expertus loquor.
Malam bonae praeferre fortunam licet. 
Non uertice alti montis impositam domum
et imminentem ciuitas humilis tremit,
nec fulget altis splendidum tectis ebur
somnosque non defendit excubitor meos;
non classibus piscamur, et retro mare 
iacta fugamus mole, nec uentrem improbum   460
alimus tributo gentium; nullus mihi
ultra Getas metatur et Parthos ager;
non ture colimur nec meae excluso Ioue
ornantur arae; nulla culminibus meis 
imposita nutat silua, nec fumant manu
succensa multa stagna, nec somno dies
Bacchoque nox iungenda peruigili datur.
Sed non timemur, tuta sine telo est domus,
rebusque paruis magna praestatur quies. 
Immane regnum est posse sine regno pati.

130 Ver Epístolas a Lucílio, 108, 8-9, sobre a recepção das sentenças pelo público teatral, e especialmente 
a	 epístola	 94,	 sobre	 a	 eficácia	 da	 parte	 preceptiva	 da	 filosofia	 estoica	 para	 o	 aperfeiçoamento	
moral; nesta  carta Sêneca defende que os preceitos são de muito peso (multum habent ponderis, § 
27), principalmente se condensados em forma de sentença (in sententiam coartata, § 27), pois assim 
“atingem	as	próprias	afecções	passionais”	(adfectus ipsos tangunt, § 28).
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Crê-me, a grandeza agrada por seu falso aspecto,
é	vão	temer	as	privações.	Quando	eu	reinava,
nunca o pavor deixei e o medo até do ferro
que trazia a meu lado. Ó que tamanho bem
não se opor a ninguém, ter repastos seguros  450
deitado ao chão. Não entram crimes em casebres
e em segurança ergue-se um copo em mesa rude;
em ouro bebe-se veneno – isto aprendi.
Querer em vez da boa a má fortuna é lícito. 
Não se vê minha casa no topo de um monte,
impondo ameaça e medo a uma cidade humilde,
nem	lustroso	marfim	brilha	em	seus	altos	tetos,
sentinelas não dão proteção a meu sono;
não pesco com uma frota ou afugento o mar
lançando-lhe calhaus, nem manjares exóticos  460
dou a meu ventre insaciável; não demarcam
terras minhas além dos getas e dos partas;
incenso não me ofertam, ou, preterido Jove,
exaltam meus altares, nem sobre meu teto
um bosque se embalança, nem tanques vaporam –
labor de muitas mãos – , não voto o dia ao sono
e a noite a Baco, para ser passada em claro.
Temor, porém, não causo: um lar seguro e inerme
e parcos bens grande quietude me garantem.
Saber viver sem reino, este é o maior dos reinos.

Trata-se de uma fala de caráter suasório, com uma estrutura articulada em 
três segmentos: um initium (v. 446-47), seguido por uma seção argumentativa (v. 
447-69) e um epílogo (v. 468-70). Duas sentenças preenchem a seção inicial, uma 
introduzindo o tópico sobre a condenação da riqueza, e a outra, assinalando a 
contraface desse mesmo tópico, a atenuação dos males da pobreza: “a grandeza 
agrada por seu falso aspecto” (falsis magna nominibus placent), “é vão temer as 
privações”	 (frustra timentur dura). Depois de enunciados esses dois pontos, vem o 
desenvolvimento deles na seção argumentativa. Esta articula-se inicialmente em 
duas sequências de frases (“Quando eu reinava…”; “Ó que tamanho bem…”) que 
correspondem,	 respectivamente,	 às	 duas	 sentenças	 iniciais,	 exemplificando,	 no	
plano	da	experiência	particular	da	personagem,	o	que	naquelas	é	afirmado	como	
universalmente válido. Em seguida, mais duas sentenças, de novo correspondentes 
às	 afirmações	 iniciais,	 retratam	 por	 meio	 de	 imagens	 —	 além	 do	 mais,	 sempre	
relevantes	 para	 o	 enredo	da	 peça	—,	 as	 noções	 virtualmente	 implícitas	 nas	 duas	
sentenças do início: a primeira, “Não entram crimes em casebres” (Scelera non 
intrant casas)	conecta-se	com	“é	vão	temer	as	privações”;	a	segunda,	com	estrutura	
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antitética,	ilustra	as	duas	noções	contrapostas:	“em	segurança	ergue-se	um	copo	em	
mesa rude; em ouro bebe-se veneno” (tutus mensa capitur angusta scyphus; uenenum 
in auro bibitur).

Uma segunda parte da seção argumentativa abre com uma nova sentença — 
“Querer em vez da boa a má fortuna é lícito” (Malam bonae praeferre fortunam licet) 
— , que  contém o núcleo da resposta à indagação do jovem Tântalo, também de 
cunho sentencioso, feita imediatamente antes desta fala (v. 445): “Triste prefere ser 
quem pode ser feliz?” (Miser esse mauult esse qui felix potest?). O restante é constituído 
de	exemplificação,	por	meio	de	uma	série	de	imagens	—	aliás,	bem	possivelmente	
alusivas a fatos relativos à corte de Nero — , as quais estigmatizam a riqueza e o 
poder como fontes de opressão, impiedade e degradação moral. No epílogo, retoma-
se o tópico do elogio à pobreza, com a imagem da casa simples, e a fala é encerrada 
com uma sentença conclusiva (epifonema): “Saber viver sem reino, este é o maior 
dos reinos” (Immane regnum est posse sine regno pati).

 Essa fala de Tiestes, portanto, mostra o emprego de sentenças nas três 
modalidades mencionadas há pouco e permite notar a proximidade da técnica de 
composição adotada por Sêneca com aquela dos declamadores, tal como é possível 
entrever pelo testemunho de Sêneca, o Velho. Quanto a isso, importa também lembrar 
que	o	ataque	contra	a	riqueza	era	um	tema	padronizado	proveniente	da	filosofia	
helenística, presente na poesia latina da época de Augusto, e também um tópico 
comum entre os declamadores.131	 Seu	 tratamento	 pelo	 orador	 e	 filósofo	 Fabiano	
Papírio132 foi registrado por Sêneca, o Velho, em uma controvérsia.133 Especialmente 
uma das sentenças de Fabiano — “Ó pobreza, quanto és um bem desconhecido!” (O 
paupertas, quam ignotum bonum es!) — parece ecoar no início da fala de Tiestes (v. 448-
50), reelaborada de modo mais extenso, na forma de um tricólon decrescente, ou 
seja, um período de três membros de frase de extensão gradativamente menor: “1Ó 
que tamanho bem não se opor a ninguém, 2ter repastos seguros 3deitado ao chão” (1O 
quantum bonum est obstare nulli, 2capere securas dapes 3humi iacentem!).

131 Cf. Tarrant, 1985, p. 155; Bonner, 1969, p. 61.
132 Fabiano foi aluno do orador Arélio Fusco (ver Controvérsias II, Prefácio, 1). Sobre a época de sua 

atuação,	Huelsenbeck	(2009,	p.	138,	n.	157)	afirma:	Since Fabianus’ birth can reasonably be placed about 
35 BC, it can be supposed that most, if not all, the quotations of him in Seneca’s collection date to circa 15 BC. 
It was then that his reputation as a declaimer was at its height, “posto que o nascimento de Fabiano pode 
ser	razoavelmente	situado	em	torno	de	35	a.C.,	é	possível	supor	que	muitas,	se	não	todas	as	citações	
dele na coletânea de Sêneca datam aproximadamente de 15 a.C. Foi então que esteve no auge a sua 
reputação como declamador”. 

133 Sêneca, o Velho, Controvérsias II, 1, 11-13. Essa controvérsia tem como tema o caso de um homem 
rico	 que	deserdou	 seus	 três	filhos	 e,	 depois,	 tendo	pedido	 em	adoção	o	filho	de	um	pobre,	 este	
aceitou,	mas	o	filho	não,	sendo	por	isso	deserdado	pelo	pai.	Nesse	contexto,	a	condenação	da	riqueza	
serve	tanto	para	censura	do	homem	rico,	quanto	para	justificativa	da	recusa	do	filho	pobre.
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Outra passagem do Tiestes que pode ser aqui considerada como exemplo 
da	 relação	 da	 tragédia	 senequiana	 com	a	 declamação	 está	 na	 cena	final,	 em	que	
se dá o confronto entre os protagonistas, e abrange as duas últimas falas antes do 
enceramento da peça, em particular a que é proferida por Atreu, em uma retomada 
sarcástica das palavras de Tiestes (v. 1110-12):

Thy.   Vindices aderunt dei;
 his puniendum uota te tradunt mea.
At.  Te puniendum liberis trado tuis.

Ti.  Irão vingar-me os deuses!
 A eles eu te entrego para teu castigo.  
At.		 Entrego-te	a	teus	filhos	para	teu	castigo.

A frase de Atreu pode ser aproximada a uma sentença do declamador 
Álfio	 Flavo,	 em	uma	 controvérsia	 sobre	 o	 conflito	 entre	 dois	 irmãos	 tratada	 por	
Sêneca, o Velho.134 As controvérsias baseavam-se em um tema formulado de modo 
esquemático e lacunar, de modo que os oradores pudessem detalhar livremente o 
contexto dos fatos para favorecer a defesa de uma das personagens.135 O tema por 
vezes	era	vinculado	a	uma	norma	legal	fictícia,	como	ocorre	neste	caso:

Os	filhos	alimentem	os	pais	ou	sejam	presos.	Dois	irmãos	brigaram;	um	tinha	
um	filho.	O	tio	caiu	na	miséria.	O	jovem	o	alimentou	apesar	da	proibição	do	
pai. Deserdado por isso, não protestou. Foi adotado pelo tio. O tio tornou-se 
rico após receber uma herança. O pai começou a passar necessidade; apesar da 
proibição do tio, ele o alimentou. É deserdado.136

O	 orador	 Álfio	 Flavo,	 em	 um	 discurso	 em	 defesa	 do	 tio,	 de	 sustentação	
mais difícil nesse caso, fez uso do mito trágico dos Pelópidas para fundamentar o 
argumento de que fora branda a vingança do tio ao mesmo tempo contra o irmão e o 
filho	adotivo.	Em	uma	fala	dramatizada,137	o	orador,	personificando	o	tio,	alega	que,	

134 Sêneca, o Velho, Controvérsias I, 1, 23.
135 O orador era totalmente livre para criar circunstâncias atenuantes pela hábil manipulação dos fatos. 

Essas circunstâncias, em geral de caráter inesperado, eram referidas pelo termo técnico color, ou seja, 
uma	justificativa	plausível	ou	um	conjunto	de	alegações	apresentadas	pelo	orador	para	tornar	simpática	
uma personagem e, por conseguinte, aceitável sua linha de ação ou seus atos, como, por exemplo: 
cometeu o ato porque foi tomado por uma súbita insânia, ou porque fora advertido por um sonho etc.

136 Sêneca, o Velho, Controvérsias I, 1: Liberi parentes alant aut vinciantur. Duo fratres inter se dissidebant; alteri 
filius erat. Patruus in egestatem incidit; patre vetante adulescens illum aluit; ob hoc abdicatus tacuit. Adoptatus a 
patruo est. Patruus accepta hereditate locuples factus est. Egere coepit pater: vetante patruo alit illum. Abdicatur.

137 Conforme Quintiliano, Lições de oratória III, 8, 51-52, a atuação do declamador era análoga à do ator. 
Os	paralelos	entre	as	duas	atividades	consistiam	no	conteúdo	ficcional	do	discurso,	no	recurso	à	
performance dramática, com a possibilidade de o orador assumir o papel de diferentes personagens 
envolvidas	 em	 uma	 causa,	 no	 uso	 de	 uma	 elocução	 confinante	 com	 a	 da	 poesia	 e,	 de	 resto,	 na	
finalidade	de	entretenimento.
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apesar de seu irmão ter merecido ser alimentado como Tiestes o fora por Atreu, ele, 
o	tio,	restituía-lhe	vivo	o	filho.

Audimus fratrum fabulosa certamina et incredibilia nisi nos fuissemus: impias epulas, 
detestabili parricidio fugatum diem: hoc uno modo iste frater a fratre ali meruit. Quam 
innocenter me contra parricidium vindico! Filium illi suum reddo.

Ouvimos	 narrar	 míticos	 conflitos	 entre	 irmãos,	 e	 inacreditáveis	 se	 não	
existíssemos nós: ímpios banquetes, a fuga imposta à luz do dia por abominável 
parricídio. Esse foi o único modo pelo qual esse meu irmão mereceu ser 
alimentado por seu irmão! Com que brandura eu me vingo de um ato contra 
mim [sc.	o	atual	pai]!	Eu	lhe	restituo	o	seu	filho.

Na	cena	final	da	tragédia,	é	possivel	perceber	uma	primeira	alusão	à	sententia 
de Flavo (filium illi suum reddo) nos versos 997-98:

  Thy. Redde iam natos mihi!
At. Reddam, et tibi illos nullus eripiet dies.

   Ti. Devolve	já	meus	filhos!
At. Devolverei, de ti dia algum vai tirá-los.

Porém, na fala que encerra o drama é efetuada uma variação, ou, nos termos 
de Quintiliano,138 uma mudança de formulação (mutatio figurae) da sententia de Flavo, 
invertendo-lhe a perspectiva, já que na sententia	final	de	Atreu,	afirma-se	que,	para	punição,	
o	pai	é	que	deverá	ser	entregue	aos	filhos,	mortos	e	devorados	por	ele.	Assim,	por	efeito	
do	intertexto,	amplifica-se	a	perversidade	do	caráter	de	Atreu	e	de	sua	ação	vingativa.139

Sem dúvida, a importância do modelo declamatório na escrita dramática 
de Sêneca evidencia-se particularmente no uso inventivo da sentença.140 Nesse 

138 Quintiliano, Lições de oratória VIII, 5, 6.
139 Casamento, 2002, p. 84, em comentário a essa passagem do Tiestes de Sêneca, descreve assim o 

processo de interação entre declamação e literatura na época imperial: Siamo quindi in presenza di 
una dinamica assai complessa che lega con nodi piuttosto stretti la retorica delle declamazioni e la tragedia. 
Tuttavia, le differenze esistenti fra i due piani sono palmari: la retorica sceglie il paradigma tragico nel trattare 
la storia di padri e figli; la tragedia senecana, a sua volta, non lascerà passare invano l’esperienza della retorica 
ed insisterà, nelle sue elaborate costruzioni, su alcune formulazioni già consolidate dalla declamazione, 
“estamos, portanto, em presença de uma dinâmica bastante complexa que liga com nós apertados 
a	 retórica	 das	 declamações	 e	 a	 tragédia.	 Todavia,	 as	 diferenças	 existentes	 entre	 os	 dois	 planos	
são	claras:	a	retórica	escolhe	o	paradigma	trágico	ao	tratar	a	história	de	pais	e	filhos;	a	tragédia	
senequiana, por sua vez, não deixará passar em vão a experiência da retórica e insistirá, nas suas 
elaboradas	construções,	sobre	algumas	formulações	já	consolidadas	pela	declamação”.

140 No Tiestes,	é	notável	o	acúmulo	de	sentenças	nas	falas	do	último	ato.	Além	da	mencionada	sentença	final,	
destacam-se também os seguintes enunciados: a resposta de Tiestes no momento do reconhecimento, v. 
1005-6 (Natos ecquid agnoscis tuos? / Agnosco fratrem,	“Acaso	reconheces	os	teus	filhos?	/	Eu	reconheço	o	
irmão!”);	nos	v.	1029-30,	a	sentença	patética	de	Tiestes	ao	encerrar	a	súplica	pelos	filhos	(Nihil te genitor 
habiturus rogo, / sed perditurus, “Como pai, não rogo para tê-los, / e sim para perdê-los”), seguida pela 
resposta sarcástica e sentenciosa de Atreu (v. 1030-31): Quidquid e natis tuis / superest habes, quodcumque 
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expediente parece ter se concentrado um dos principais focos de interesse do 
público	romano	ouvinte	ou	 leitor	em	meados	do	século	 I	d.C.,	conforme	reflete	a	
expectativa do próprio Sêneca e de seus dois irmãos pela exposição desse tópico 
por seu pai na obra a eles dedicada sobre a oratória dos declamadores da época de 
Augusto. Logo no prefácio do primeiro livro o autor assinala o interesse exclusivo 
dos	filhos	pelas	sentenças	e	não	pelos	artifícios	argumentativos:

Intercalarei, portanto, em alguns lugares, os pontos argumentativos das 
controvérsias, tal como por ele [sc. Latrão] foram propostos, e não inserirei 
neles os argumentos, para não exceder o limite adequado e igualmente meu 
propósito, já que vós quereis ouvir as sentenças e tudo que eu falar que se 
distancie delas será tedioso.141

No	 entanto,	 outro	 componente	 importante	 das	 declamações	 parece	
também ter exercido bastante atração sobre o público culto, apto a apreciar não 
só as performances dos oradores e rétores,142 mas também a produção literária 
contemporânea:	 as	 digressões	 envolvendo	 narrativas	 e	 descrições	 pitorescas	 de	
paisagens naturais ou de cenas e costumes urbanos.143 Apesar de ser propriamente 
um	 elemento	 ornamental,	 a	 digressão	 descritiva	 tornou-se	 uma	 parte	 fixa	 da	
declamação, inserida antes ou durante a seção argumentativa do discurso.144 

non superest habes,	“De	teus	filhos,	tudo	/	que	resta	tens,	e	tudo	tens	que	não	lhes	resta”.	A	fala	desesperada	
de Tiestes, depois de saber o que havia comido, termina com uma sentença pungente (v. 1050-51): Genitor 
en natos premo / premorque natis,	“Eis-me	um	pai	que	oprime	/	os	filhos	que	o	oprimem”.	Ainda	no	fecho	
da última longa fala de Tiestes (v. 1095-96) vem uma sentença engenhosa pela alusão ao eclipse solar: Nil, 
Titan, queror, / si perseueras, “Titã, não me queixo / se perseveras!”.

141 Sêneca, o Velho, Controvérsias I, Prefácio, 22: Interponam itaque quibusdam locis quaestiones 
controversiarum, sicut ab illo propositae sunt, nec his argumenta subtexam, ne et modum excedam et 
propositum, cum vos sententias audire velitis et quidquid ab illis abduxero molestum futurum sit.

142	 Importa	salientar	que,	nesse	contexto,	nem	todos	os	declamadores	exerciam	a	profissão	de	rétores;	
muitos pertenciam à classe equestre, como o próprio Sêneca, o Velho, status com que não seria 
condizente a humilde, muito embora honorável, atividade docente.

143 Como observa Larson (1994, p. 85): in literature, occasion for the description of place can be seen in 
historical and geographical writing and epic. (…) the ecphrasis topou is a conventional feature of epic after 
Homer, but it becomes extremely popular in the poets of the Silver Age of Latin. In Ovid’s “epic” it occurs at 
every available opportunity, “na literatura, ocasião para a descrição de lugar pode ser vista em obras 
historiográficas,	geográficas	e	na	épica.	 (…)	a	écfrasis tópou é uma característica convencional da 
épica depois de Homero, mas ela tornou-se extremamente popular nos poetas da ‘época de prata’ 
da literatura latina. Na ‘épica’ de Ovídio ela ocorre em toda oportunidade disponível”.

144 Na formação dos oradores, parte dos exercícios era dedicada à descrição. Na teoria retórica 
codificaram-se	 temas	 e	 procedimentos	 descritivos.	 A	 descrição	 foi	 tratada	 como	 figura	 de	
ornamentação e como parte do discurso, tendo recebido, na retórica grega e latina, várias 
denominações,	referentes,	por	vezes,	a	meras	distinções	funcionais:	enárgeia, euidentia (Quint. VIII, 
3, 61), sub oculos subiectio	 (Quint.	IX,	2,	40),	 illustratio (Quint. VI, 2, 32) ypotýposis	 (Quint.	IX,	2,	40),	
diatýposis	 (Quint.	 IX,	2,	40),	 fantasía (Quint. VI, 2, 29), effictio (Her. IV, 49; 63), notatio (Her. IV, 50; 
63), demonstratio (Her. IV, 55; 68); como parte do discurso ela é geralmente referida com os termos 
descriptio (Her. IV, 51) e écfrasis (cf. Larson, 1994, p. 81-83).
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Sobretudo, esse era o momento em que havia maior oportunidade de intercâmbio 
com a linguagem poética, tanto na elocução quanto nas imagens, como indica um 
comentário	de	Sêneca,	o	Velho	sobre	as	descrições	do	orador	Arélio	Fusco:145

(…) A parte inicial, a argumentação, a narração eram proferidas com aridez; 
nas	 descrições,	 livre	 de	 normas,	 a	 todo	 tipo	 de	 expressões	 era	 permitida	
liberdade, desde que tivessem brilho.146

Um bom exemplo do emprego desse recurso ocorre no trecho de uma 
suasória declamada pelo mesmo Arélio Fusco, a qual tinha por tema deliberar se 
Agamêmnon	deveria	ou	não	imolar	sua	filha	Ifigênia,	condição	para	que	a	esquadra	
grega seguisse viagem para Troia:147

1 Arelli Fusci patris. Non in aliam condicionem deus fudit aequora quam ne 
omnis ex voto iret dies; nec ea sors mari tantum est: caelum specta, non sub eadem 
condicione sidera sunt? Alias negatis imbribus exurunt solum, et miseri cremata 
agricolae legunt semina, et haec interdum anno lex est; alias serena clauduntur, et 
omnis dies caelum nubilo gravat: subsidit solum, et creditum sibi terra non retinet; 
alias incertus sideribus cursus est, et variantur tempora, neque soles nimis urguent 
neque ultra debitum imbres cadunt: quidquid asperatum aestu est, quidquid nimio 
diffluxit imbre, invicem temperatur altero; sive ista natura disposuit, sive, ut ferunt, 
luna cursu gerit – quae, sive plena lucis suae est splendensque pariter adsurgit in 
cornua, imbres prohibet, sive occurrente nubilo sordidiorem ostendit orbem suum, 
non ante finit quam [in] lucem reddit – , sive ne lunae quidem ista potentia est, sed 
flatus, qui occupavere, annum tenent: quidquid horum est, extra iussum dei tutum 
fuit adultero mare. At non potero vindicare adulteram. Prior est salus pudicae. Ne quid 
huius virginitati timerem, persequebar adulterum. Victa Troia virginibus hostium 
parcam. Nihil adhuc virgo Priami timet.

1 Arélio Fusco, [na persona] do pai. Não foi visando a outra condição que deus 
estendeu os mares, senão à de que nenhum dia se desse conforme nosso 
desejo; e essa sorte não é relativa só ao mar: olha o céu; os astros não estão 
sob essa mesma condição? Umas vezes, negadas as chuvas, eles ressecam o solo 
e os pobres agricultores colhem sementes queimadas, e essa é a lei ao longo 
do ano; outras vezes, o céu sereno é obstruído e cada dia carrega o céu com 
nuvens:	 o	 solo	 submerge	 e	 a	 terra	 não	 retém	o	 que	 lhe	 foi	 confiado;	 outras	
vezes é incerto o curso dos astros e o tempo mostra-se variado, nem o Sol é 
opressivo em demasia, nem as chuvas caem além do devido: o que quer que se 

145 Segundo informação de Sêneca (Controvérsias II, 2, 8), o rétor Arélio Fusco foi professor de Ovídio.
146 Sêneca, o Velho, Controvérsias II, Prefácio, 1: (…) principia, argumenta, narrationes aride dicebantur, in 

descriptionibus extra legem omnibus verbis dummodo niterent permissa libertas.
147 Sêneca, o Velho, Suasórias III: Deliberat Agamemnon an Iphigeniam immolet negante Calchante aliter 

navigari fas esse, “Agamêmnon	delibera	se	deve	imolar	Ifigênia,	negando	Calcante	que	de	outro	modo	
seja possível navegar”.
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tenha ressecado pelo calor, o que quer que se tenha encharcado em excesso 
pela chuva, uma coisa por sua vez tempera a outra, quer a natureza tenha 
disposto isso, quer, como dizem, a Lua o tenha produzido com seu curso, — ela 
que, quer esteja plena de luz ou cresça brilhante em seus cornos, impede as 
chuvas, quer, interpondo-se uma nuvem, ostente mais manchado o seu disco, 
não as faz cessar antes de retornar à plena luz — , quer nem mesmo seja próprio 
da	Lua	esse	poder,	mas	os	ventos	é	que	dominariam	as	estações	do	ano	depois	
de apoderar-se delas, qualquer que seja dentre essas possibilidades, foi sem uma 
ordem divina que o mar se mostrou seguro para um adúltero [sc. Páris]; já eu 
não poderei punir uma adúltera [sc. Helena]. Em primeiro lugar está a salvação 
de uma moça casta [sc.	Ifigênia].	Para	não	temer	pela	virgindade	dela,	eu	ia	em	
perseguição do adúltero. Depois de vencida Tróia, pouparei as virgens de nossos 
inimigos.	Nada	até	agora	teme	a	virgem	filha	de	Príamo.

Nesse trecho, Fusco dá voz a Agamêmnon, em uma cena em que o chefe 
argivo estaria ponderando, talvez diante de líderes gregos, sobre a decisão a ser 
tomada. O bloqueio da esquadra grega em Áulide por falta de ventos oferece o 
ponto	de	partida	para	o	desenvolvimento	de	uma	seção	descritiva	sobre	variações	
climáticas. O grau de elaboração da elocução pode ser notado no balanceamento 
rítmico entre enunciados de extensão crescente, delimitados por anáforas (alias… 
alias…alias…, “umas vezes… outras vezes…”; siue… siue…, “quer… quer…”; quidquid… 
quidquid, “o que quer que…”), no uso de extensas perífrases poéticas para descrever 
as	 variações	 do	 clima,	 como,	 por	 exemplo,	 em	 serena clauduntur et omnis dies 
caelum nubilo gravat: subsidit solum, et creditum sibi terra non retinet, “o [céu] sereno é 
obstruído e cada dia carrega o céu com nuvens: o solo submerge e a terra não retém 
o	que	lhe	foi	confiado”:	quatro	membros	de	frase	com	conteúdo	equivalente	a	“os	
dias	ficam	nublados	e	chuvosos”;	destaca-se	também	o	hipérbato	inusual	em	prosa	
e típico da poesia elevada na frase miseri cremata agricolae legunt semina, “os pobres 
agricultores colhem sementes queimadas”.148 Ocorre, além do mais, a imitação de 
uma passagem de Virgílio, como observa Sêneca, o Velho, que a critica por julgá-la 
de pouca ou nenhuma relevância para o tema tratado na suasória.149

Naquela descrição que mencionei primeiramente nesta suasória, Arélio Fusco 
quis imitar versos de Virgílio. Porém, ele foi buscá-los muito longe e, embora 

148 Cf. Fairweather, 1981, p. 247.
149 A passagem imitada por Fusco está nas Geórgicas I, 427-35. Em referência à composição dramática, 

esse procedimento foi referido por Horácio, na Arte poética, v. 14-19, com a imagem do pannus 
purpureus, o tecido de púrpura, análogo a um belo elemento ornamental, porém, sem conexão direta 
ou adequada com o tema tratado.
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o assunto quase os rechaçasse, ou pelo menos não os requeresse, inseriu-os. 
Fala então sobre a Lua, que, “quer esteja plena de luz […]”.150

Mais do que a questão técnica levantada por Sêneca, importa ressaltar, 
por	esse	exemplo	do	uso	de	material	poético	pelo	orador	Fusco,	que	a	 influência	
da	declamação	sobre	a	poesia	não	era	menor	do	que	a	 influência	da	poesia	sobre	
a declamação, sobretudo da poesia elevada, épica e trágica.151 Ovídio parece ter-
se	 destacado	 pelo	 emprego	 do	 estilo	 poético	 nas	 declamações,	 como	 indica	 um	
comentário de Sêneca a uma das controvérsias:

Lembro-me de que esta controvérsia foi declamada por Ovídio Nasão diante do rétor 
Arélio Fusco, de quem ele foi aluno; ele era de fato um admirador de Latrão, embora 
seguisse	um	estilo	oratório	diferente.	Tinha	ele	um	 talento	 refinado,	elegante	e	
amável. Já então seu estilo não parecia outra coisa senão poesia em prosa.152

Depois, a poesia do próprio Ovídio teria se tornado um modelo de particular 
interesse para os declamadores.153 O apreço que eles manisfestavam pelos versos 
ovidianos vem registrado em algumas passagens da obra de Sêneca, o Velho, como 
nesta, por exemplo:154

Públio Vinícius, grande admirador de Ovídio, dizia que esta imagem havia sido 
expressa	com	enorme	eloquência	em	Ovídio	Nasão,	poeta	que	ele	afirmava	ser	
preciso guardar na memória para forjar sentenças semelhantes [às dele]. Após 
a morte de Aquiles, este epifonema foi por ele empregado:

Por isto pôde o velho Príamo alegrar-se depois de Heitor.

   (Ovídio, Metamorfoses	XII,	607-8)

150 Sêneca, o Velho, Suasória III, 4-5: In ea descriptione <quam> primam in hac suasoria posui Fuscus Arellius 
Vergilii versus voluit imitari; valde autem longe petit et paene repugnante materia, certe non desiderante, 
inseruit. Ait enim de luna ‘quae, sive plena lucis […]’.

151 Cf. Winterbottom, 1980, p. 61.
152 Sêneca, o Velho, Controvérsias II, 2, 8: Hanc controversiam memini ab Ovidio Nasone declamari apud rhetorem 

Arellium Fuscum, cuius auditor fuit; nam Latronis admirator erat, cum diversum sequeretur dicendi genus. Habebat 
ille comptum et decens et amabile ingenium. Oratio eius iam tum nihil aliud poterat videri quam solutum carmen.

153 O estreito intercâmbio entre os declamadores e Ovídio é ressaltado por Bonner (1969, p. 156): But he had 
in his day been a poet among declaimers and a declaimer among poets; they influenced him, and he influenced them 
in his turn, and no other Augustan was quite so close to them in spirit, “Mas ele [sc. Ovídio] em sua época havia 
sido	um	poeta	entre	declamadores	e	um	declamador	entre	poetas;	eles	o	influenciaram	e,	por	sua	vez,	ele	
os	influenciou,	e	nenhum	outro	escritor	da	época	de	Augusto	esteve	tão	próximo	a	eles	em	espírito”.

154 Sêneca, o Velho, Controvérsias	X,	4,	25:	P. Vinicius, summus amator Ovidi, hunc aiebat sensum disertissime 
apud Nasonem Ovidium esse positum, quem ad fingendas similes sententias aiebat memoria tenendum. Occiso 
Achille hoc epiphonema poni:

 Quod Priamus gaudere senex post Hectora posset, 
 hoc fuit.
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Levava à prática da imitação poética a natureza da declamação epidítica, 
que,	 pelo	 conteúdo	 ficcional	 e	 pela	 liberdade	 no	 plano	 lexical	 e	 estilístico,	
confinava	com	a	poesia,	e	em	particular	com	a	poesia	dramática,	tendo	em	vista	que	
a atuação dos oradores era quase toda dramatizada. Por seu lado, o drama, como 
já se ressaltou, tanto na tradição grega quanto na latina, usava uma linguagem 
eminentemente retórica, sendo que, na época imperial esse gênero parece ter 
sido de fato concebido como uma forma poética que abrigava como elementos 
constitutivos próprios, de um lado, os modos expressivos da oratória, de outro, os 
temas e procedimentos narrativo-descritivos da poesia épica. Em suma, por essa 
afinidade	estabeleceram-se	contribuições	mútuas	entre	o	gênero	declamatório	e	
os gêneros elevados da poesia latina na época imperial, tanto na seleção temática 
quanto nos modos de expressão.

Antes de observar algumas passagens descritivas no Tiestes, interessa 
destacar, entre os temas descritivos abordados pelos declamadores, aqueles 
relativos a cenas repulsivas e sangrentas, elemento também presente na 
literatura da época imperial, sobretudo a partir de Ovídio, e que sobressai na 
poesia dramática de Sêneca.155	 Nas	 declamações,	 entre	 vários	 exemplos	 com	
esse conteúdo, há uma passagem do orador Cássio Severo referente a uma 
controvérsia envolvendo mendigos mutilados. Na formulação do tema, como 
é frequente, faz-se alusão a uma norma legal e, em seguida, são fornecidos os 
dados essenciais do caso:

155	 Sobre	possíveis	justificativas	para	a	proeminência	desse	tópico	nas	declamações	e	na	literatura	
do período imperial, leia-se esse comentário de Mal-Maeder, 2007, p. 78: (…) la violence et la cruauté 
de l’univers déclamatoire ne s’expliquent pas seulement par la volonté des déclamateurs de soulever la 
pitié et l’indignation de l’auditoire dans le dessein de renforcer la persuasion. Les déclamations partagent 
avec la poésie épique et tragique des premiers siècles de l’Empire une fascination, voire une obsession 
pour la représentation de l’horreur. Pour tenter de comprendre les raisons de l’omniprésence du macabre 
dans l’art et la littérature impériale, diverses explications ont été émises, parmi lesquelles l’influence des 
combats de cirque avec leur cruauté sanguinolente, l’épanouissement de la science, en particulier de la 
médecine, ainsi que l’influence du stoïcisme, dont l’une des préoccupations était la délimitation floue 
entre la nature humaine et le règne animal, “(…) a violência e a crueldade do universo declamatório 
não se explicam somente pela vontade dos declamadores de despertar a piedade e a indignação 
do	auditório	no	 intuito	de	reforçar	a	persuasão.	As	declamações	compartilham	com	a	poesia	
épica e trágica dos primeiros séculos do Império uma fascinação, mesmo uma obsessão pela 
representação	do	horror.	Para	 tentar	 compreender	 as	 razões	da	onipresença	do	macabro	na	
arte	e	na	literatura	imperial,	diversas	explicações	foram	dadas,	entre	as	quais	a	influência	dos	
combates do circo com sua crueldade sangrenta, o florescimento da ciência, em particular, da 
medicina,	assim	como	a	influência	do	estoicismo,	uma	de	cujas	preocupações	era	a	delimitação	
imprecisa entre a natureza humana e o reino animal”.
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Mova-se	uma	ação	por	dano	ao	Estado.	Um	homem	mutilava	os	filhos	depois	
de havê-los exposto e, na condição de mutilados, obrigava-os a mendigar 
exigindo deles comida. É acusado de dano contra o Estado.156

Cássio	 Severo,	 em	um	discurso	 acusatório	 contra	 o	pai,	 descreve	 os	filhos	
mutilados mendigando pelas ruas. O extrato, em um certo ponto, sugere uma 
mudança	de	enfoque,	quando	se	passa	a	descrever	a	ação	do	pai	a	mutilar	os	filhos,	
de	modo	a	amplificar	o	caráter	repugnante	da	cena.157 Como se pode notar, alternam-
se ou combinam-se passagens narrativas e descritivas, enquanto duas modalidades 
complementares da descriptio:

Cássio Severo: “Aqui vagueiam cegos, apoiados em cajados; ali outros circulam 
com braços decepados; deste foram-lhe arrancados os dedos dos pés e torcidos 
os calcanhares, de outro, foram-lhe quebradas as pernas; naquele, preservados 
os pés e as pernas, ele esmagou-lhe as coxas. Esse quebra-ossos sevicia cada 
vítima de um modo diferente: de um, amputa os braços, de outro, rompe os 
tendões;	destronca	um,	desanca	outro;	de	um,	faz	saltar	as	diminutas	espáduas	
até virar uma disforme protuberância e por essa crueldade provoca riso”.158

Mais diretamente relacionado ao contexto da tragédia Tiestes, o tópico 
descritivo referente a um banquete sangrento esteve entre os mais estimulantes 
para	 a	 criação	de	 cenas	de	 grande	violência	nas	 declamações.	 Esse	 tópico	 estava	
vinculado ao caso tratado em uma controvérsia baseada em um fato real, ocorrido 
com Lúcio Quíncio Flaminino, que, em 192 a.C., governou como procônsul a Gália 
Cisalpina e foi incriminado por ter feito decapitar um condenado à morte durante 
um banquete, para satisfazer, segundo uma versão, o desejo de seu amante, segundo 
outra versão, adotada pelos declamadores, o de uma meretriz, como se lê no 
enunciado do tema:

156 Sêneca, o Velho, Controvérsias	X,	4:	Rei publicae laesae sit actio. Quidam expositos debilitabat et debilitatos 
mendicare cogebat ac mercedem exigebat ab eis. Rei publicae laesae accusatur.

157 Na Retórica a Herênio IV, 68, esse tipo de descrição vem denominado como “demonstração” 
(demonstratio): Haec exornatio plurimum prodest in amplificanda et conmiseranda re huiusmodi 
enarrationibus. Statuit enim rem totam et prope ponit ante oculos, “Esse ornamento é muito útil para 
amplificar	 e	 apelar	 à	misericórdia,	pois,	 com	uma	narrativa	desse	 tipo,	 expõe	 todo	o	ocorrido	e	
coloca-o como que diante dos olhos” (trad. de A. P. C. Faria e A. Seabra).

158 Sêneca, o Velho, Controvérsias	X,	4,	2:	{Cassi Seueri} Hinc caeci innitentes baculis uagantur; hinc trunca 
bracchia circumferunt; huic conuulsi pedum articuli sunt et <ex>torti tali, huic elisa crura; [in] illius inuiolatis 
pedibus cruribusque femina contudit. Aliter in quemque saeuiens ossifragus iste alterius bracchia amputat, 
alterius eneruat, alium distorquet, alium delumbat; alterius diminutas scapulas in deforme tuber extundit et 
risum [in] crudelitate captat.
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Impetre-se uma ação de lesa-majestade. O procônsul Flaminino, durante 
uma ceia, a pedido de uma meretriz, que dizia nunca ter visto um homem ser 
degolado, executou um condenado. É acusado de lesa-majestade.159

Entre	os	extratos	de	descrições	dessa	controvérsia	 reportados	por	Sêneca,	
o Velho, chama a atenção o do orador Júlio Basso, pela concentração de detalhes 
repulsivos, e o de Albúcio Silo,160 pela ênfase na representação do banquete como 
espetáculo visual, com um cenário suntuoso, espectadores instalados sobre leitos e 
o	registro	do	evento	através	de	focos	diversificados:	o	prazer	visual	da	meretriz,	a	
visualização do evento pelo orador que, pela palavra, o faz visível a seus ouvintes, as 
diferentes	reações	emotivas	e	expressões	faciais	dos	espectadores	ao	antever	a	cena,	
e ainda o olhar da vítima para os olhos de seu algoz.

Júlio Basso: “No meio dos restos de ceias suntuosíssimas, deixados pela 
embriaguês, e de alimentos que dão náusea nos convivas bêbados, é trazida uma 
cabeça humana há pouco decepada; no meio da sujeira e do vômito dos convivas 
e dos resíduos espalhados durante a refeição é varrido sangue humano”.161

Albúcio Silo: “Em sua província ele faz preparar um banquete e dispor 
uma mesa de esplêndida suntuosidade. Alternam-se taças de prata e de 
ouro. (…) Um homem é levado do cárcere para o festim do pretor. Diante 
do espanto daquele pobre coitado a meretriz sorri. Enquanto isso, desata-
se o feixe de varas de um dos litores e a vítima da crueldade é decapitada 
diante da mesa e dos deuses. (…) No mesmo triclínio vejo o pretor devasso 
e a prostituta ávida por morte. E a meretriz manda no pretor; o pretor, na 
província. É colocado ali um homem acorrentado que, ao ver o olhar desse 
pretor indolente, julgando que seria libertado por benefício de um pretor, 
agradecendo-lhe e tocando com as duas mãos a mesa, diz para ele: ‘Os 
deuses imortais te concedam a mesma graça’. Dos que estavam recostados 
no mesmo triclínio, um chorava cabisbaixo sem parar, outro desviava os 
olhos daquela crueldade, um outro ria para agradar a meretriz. Então, em 
meio aos variados semblantes dos convivas, ele ordena que o infeliz se 
afaste e se mantenha erguido estendendo imóvel a cabeça. Enquanto isso, a 

159 Sêneca, o Velho, Controvérsias	 IX,	 2:	 Maiestatis laesae sit actio. Flamininus proconsul inter cenam a 
meretrice rogatus, quae aiebat se numquam vidisse hominem decollari, unum ex damnatis occidit. Accusatur 
laesae maiestatis. O crime de lesa-majestade seria de certo modo correspondente ao de quebra de 
decoro no código de conduta atual aplicado a políticos e altos magistrados, uma vez que feria a 
maiestas, ou seja, a dignidade relativa ao cargo.

160 O rétor Caio Albúcio Silo viveu aproximadamente entre 60/55 a.C. e 10/15 d.C (cf. Huelsenbeck, 
2009, p. 258).

161	 Controvérsias	 IX,	 2,	 4:	 {Iuli Bassi} Inter temulentas reliquias sumptuosissimae cenae et fastidiosos ob 
ebrietatem cibos modo excisum humanum caput fertur; inter purgamenta et iactus cenantium et sparsam in 
convivio scobem humanus sanguis everritur.
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espera é entretida com taças. Nem mesmo pela mão de um carrasco sóbrio 
foi morto um cidadão romano.162

Os itens e os procedimentos narrativo-descritivos apontados acima 
tiveram,	sem	dúvida,	repercussão	na	poesia	senequiana	em	descrições	de	cenas	
similares. Porém, isso não permitiria afirmar que a fonte de Sêneca para o 
tratamento de tópicos descritivos tenha sido exclusivamente as descriptiones dos 
declamadores, tendo em vista que tais elementos estavam também incorporados 
no repertório temático da poesia trágica em Roma.163 Por exemplo, já no Tiestes 
de Ênio encontra-se uma passagem descritiva de conteúdo sangrento e brutal. 
Em um cântico em versos líricos trocaicos, Tiestes, provavelmente depois de 
amaldiçoar o irmão, desejando-lhe a morte, imagina seu cadáver, após um 
naufrágio, preso a um rochedo:

Ipse summis saxis fixus asperis euisceratus,
latere pendens saxa spargens tabo sanie et sanguine atro.   Ênio, Tiestes (frg. CL, Jocelyn)

Ele,	nas	pontas	fincado	de	seixos	agudos,	eviscerado,
pendente	pelo	flanco,	os	seixos	banhando	com	visco	tábido	e	sangue	escuro.

Tanto na prática escolar, quanto na declamação epidítica, a tradição poética, 
como se disse, era uma fonte de motivos temáticos para a elaboração de cenas 
descritivas. De todo modo, o precedente da declamação é, por sua vez, também um 
fator importante para compreender o tratamento dado a esse material pelos poetas 
e prosadores da época imperial.164

162	 Controvérsias	IX,	2,	6:	{Albuci Sili} Instituuntur ab isto in provincia epulae et magnifico apparatu exstruitur 
convivium; distinguuntur argenteis poculis aurea. (…) Extrahitur quidam e carcere in convivium praetoris, 
cui stupenti misero meretrix arridet. Interim virgae promuntur et victuma crudelitatis ante mensam ac deos 
trucidatur. (…) In eodem triclinio video praetorem amatorem, scortum avidum caedis; et meretrix praetori, 
praetor provinciae imperat. Constituitur catenatus, qui, cum languentis praetoris istius aspexit oculos, 
existimans ipsum praetoris beneficio dimitti, gratias isti agens et utrisque manibus mensam tenens ‘di tibi’ 
inquit ‘immortales parem gratiam referant.’ Quicumque in eodem accubabant triclinio, alius ubertim demisso 
capite flebat, alius avertebat ab illa crudelitate oculos, alius ridebat, quo gratior esset meretrici. Hic iste 
inter varios convivarum vultus submoveri iubet et miserum stare ad praebendas cervices immotum: interim 
distinguitur mora poculis. Ne sobri quidem carnificis manu civis Romanus occisus est.

163 La Penna, 1979, p. 88: La tragedia latina, più di quella greca gronda sangue, talvolta sangue corrotto, infetto. 
Anche per il gusto del macabro pater sembra sia stato Ennio, “A tragédia latina, mais do que a grega, 
goteja sangue, por vezes sangue deteriorado, infectado. Também para o gosto do macabro, Ênio 
parece ter sido o pater”.

164 Berti, 2007, p. 337: Il motivo del ‘banchetto di sangue’ fornisce dunque un ulteriore eccellente esempio dell’influenza 
pervasiva della retorica e dei suoi modi di rappresentazione, della sua capacità di esportare un tema fuori dalle sale 
di declamazione, per farlo diventare quello che si può definire un topos manieristico, un pezzo quasi obbligato della 
successiva poesia drammatica ed epica, “O motivo do ‘banquete de sangue’ fornece, portanto, um excelente 
exemplo	da	influência	pervasiva	da	retórica	e	dos	seus	modos	de	representação,	da	sua	capacidade	de	
exportar	um	tema	fora	das	salas	de	declamação,	para	fazê-lo	tornar-se	o	que	se	pode	definir	como	um	
topos maneirístico, uma peça quase obrigatória da sucessiva poesia dramática e épica.”
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Um dos aspectos em comum entre os gêneros declamatório e dramático 
era certamente a valorização de passagens descritivas. Na poesia de Sêneca 
elas têm mais proeminência que a ação e, por vezes, quando muito extensas, 
deixam em plano secundário a estrutura dialógica de uma cena.165 No Tiestes, 
exemplos	de	seções	descritivas	ora	mais	breves,	ora	mais	extensas,	em	formatos	
variados e sobre tópicos diversos, ocorrem em quase todas as cenas, tanto nos 
diálogos quanto nas partes corais.166 Nestas últimas, destacam-se, no primeiro 
canto do coro, a descrição do suplício de Tântalo nos infernos (v. 152-75), a cena 
de uma cidade em guerra, descrita na terceira intervenção coral (v. 552-76), e, 
no último canto, a descrição dos efeitos da reversão do curso solar decorrente 
da ceia brutal, evento que é amplificado com a ampla imagem do colapso dos 
corpos	celestes	(v.	835-74).	Nas	seções	dialogadas,	entre	os	quadros	descritivos	
mais breves, ocorre, no primeiro ato, a descrição, feita pela Fúria, dos efeitos 
causados pelo influxo maligno do espectro de Tântalo na paisagem de diferentes 
regiões	gregas	(v.	106-21);	em	uma	fala	de	Atreu,	no	segundo	ato,	vem	inserida	a	
descrição do cordeiro dourado, símbolo do poder entre os Pelópidas, e do local 
de seu confinamento (v. 225-33); no terceiro ato, de novo outra breve descriptio 
inserida em uma fala de Atreu, retrata, na forma de um símile épico, uma cena 
de caça (v. 497-503). 

	Mais	 extensamente	 elaboradas	 são	 as	 descrições	 feitas	 pelo	mensageiro	
durante o quarto ato. Já no início de seu relato é desenvolvida uma bela écfrase do 
palácio dos Pelópidas (v. 641 ss.), depois seguida pelo detalhamento do massacre 
dos	filhos	de	Tiestes.	O	tema,	obviamente,	oferecia	ocasião	para	explorar	imagens	
bastante sangrentas, no molde daquelas retratadas pelos declamadores em algumas 
controvérsias,	 como	 exemplificado	 anteriormente.	 Talvez	 por	 influência	 desse	
repertório não tenha podido faltar entre os tipos de morte uma por decapitação 
(v. 721-29):167

165 No Agamêmnon, o relato do mensageiro Euríbates, com 157 versos, suspende demoradamente a 
interlocução com a rainha Clitemnestra, o que faz a sua fala assemelhar-se mais a um solilóquio. 
No Hércules louco, o relato de Teseu sobre a descida de Hércules aos infernos, que se estende por 
169 versos, tem efeito similar, embora a ruptura do jogo dialógico seja pontualmente atenuada por 
breves	intervenções	de	seu	interlocutor	Anfitrião.

166 Muito provavelmente o predomínio de extensas passagens narrativas ou descritivas em lugar 
da ação não teria sido um expediente introduzido por Sêneca no drama latino. Sobre isso, 
observa Fitch (1987, p. 275): the tendency to develop ecphrastic elements at the expense of traditional 
plot development is found in Hellenistic literature, and may well have been seen in Greek tragedy of 
that period, “a tendência de desenvolver elementos ecfrásticos à custa de um desenvolvimento 
tradicional do enredo é encontrada na literatura helenística e poderia ter sido observada na 
tragédia grega desse período”.

167 Os dois outros rapazes foram mortos por golpes de espada (v. 722 e 741).
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               Ast illi ferus
in uulnere ensem abscondit et penitus premens
iugulo manum commisit; educto stetit
ferro cadauer, cumque dubitasset diu 
hac parte an illa caderet, in patruum cadit.
Tunc ille ad aras Plisthenem saeuus trahit
adicitque fratri. Colla percussa amputat;
ceruice caesa truncus in pronum ruit,
querulum cucurrit murmure incerto caput.

   Feroz, aquele o ataca,
sepulta a espada na ferida e a fundo aperta,
juntando a mão à jugular. Extraído o ferro,
mantém-se erguido o corpo, hesita largo instante 
se cai de um lado ou de outro, e cai por sobre o tio.
Então, maligno, traz para os altares Plístenes
e o une a seu irmão. Decepa-o com um golpe.
Rompida a nuca, o tronco pende e desmorona,
rolou queixoso, num murmúrio surdo, o crânio.

Um aspecto que chama a atenção na passagem transcrita a seguir (v. 755-64) 
é o detalhamento da aparência de órgãos e partes internas do corpo, reproduzindo o 
foco de interesse de um arúspice, durante a investigação das entranhas das vítimas 
imoladas, e ao mesmo tempo o de um estudioso percorrendo com a lâmina os tecidos 
internos de um cadáver:

Erepta uiuis exta pectoribus tremunt
spirantque uenae corque adhuc pauidum salit;
at ille fibras tractat ac fata inspicit
et adhuc calentes uiscerum uenas notat.
Postquam hostiae placuere, securus uacat 
iam fratris epulis. Ipse diuisum secat
in membra corpus, amputat trunco tenus
umeros patentis et lacertorum moras,
denudat artus durus atque ossa amputat;
tantum ora seruat et datas fidei manus. 

De peitos vivos extraídas, tremem as vísceras,
as veias pulsam e ainda espasma o coração.
Mas ele estuda o fígado e investiga os fados
e das entranhas nota as veias inda quentes.
Aprovadas as hóstias, sereno, devota-se
ao banquete do irmão. Ele próprio disseca
os corpos, membro a membro, amputa até ao tronco
os ombros largos, e se atém aos ligamentos,
desnuda as juntas, com frieza, e rompe os ossos,
tão-só preserva faces e mãos que os distingam.
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Na imagem do cozimento das carnes (v. 765-75), Sêneca parece ter 
emulado com Ácio, em descrição similar no Atreu, conforme o fragmento citado 
anteriormente.168

Haec ueribus haerent uiscera et lentis data
stillant caminis, illa flammatus latex
candente aeno iactat. Impositas dapes
transiluit ignis inque trepidantes focos
bis ter regestus et pati iussus moram
inuitus ardet. Stridet in ueribus iecur,
nec facile dicam corpora an flammae magis
gemuere. Piceos ignis in fumos abit,
et ipse fumus, tristis ac nebula grauis,
non rectus exit seque in excelsum leuat;
ipsos penates nube deformi obsidet.

Espetadas em hastes, gotejam umas carnes
sobre lenta fornalha, outras, fervente caldo
coze em bronze candente. O fogo salta acima
das viandas pendentes e, com chamas trêmulas,
recua muita vez, mas forçado a manter-se,
arde a malgrado seu. Na grelha estrige o fígado,
nem sei dizer se mais as carnes ou as chamas
gemeram. O fogo muda-se em negra fumaça,
e ela própria, sinistra e adensada de névoa,
não sai ereta nem se eleva até bem alto;
cerca os próprios penates com uma bruma informe.

O relato chega ao clímax com a imagem de Tiestes, retratado como criatura 
feroz,	a	devorar	as	carnes	dos	próprios	filhos,	e	ao	mesmo	tempo	como	conviva	de	
aparência cuidada, com os cabelos lustrosos de óleo perfumado (v. 778-82):

  Lancinat natos pater
artusque mandit ore funesto suos;
nitet fluente madidus unguento comam
grauisque uino; saepe praeclusae cibum
tenuere fauces.

	 	 O	pai	lacera	os	próprios	filhos
e mastiga seus membros com funesto olhar;
brilha embebido de perfume nos cabelos,
pesa-lhe o vinho; obstrui-se a garganta por vezes
e retém o alimento.

168 Ácio, Atreu,	fr.	XIII	Dangel,	citado	na	p.	170.	
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O quinto e último ato tem início com um longo solilóquio de Atreu, durante 
o qual é novamente descrita a cena do banquete.169 Aparecem alguns aspectos 
semelhantes aos observados no extrato do orador Albúcio Silo, mencionado há 
pouco, a começar pela ênfase sobre o olhar e o prazer oferecido pelo evento como 
espetáculo visual. No contexto dramático, a descrição de Atreu assume um caráter 
metateatral:170 depois de ordenada a abertura de um espaço cênico interior, que 
representa a sala do banquete, ele passa a descrevê-lo para a audiência (v. 901-18), 
de modo similar àquele do orador na controvérsia. Por esse paralelo, o deleite de 
Atreu com a visão do desespero de Tiestes é análogo ao da meretriz em assistir à 
decapitação do condenado.

  Turba famularis, fores
templi relaxa, festa patefiat domus.
Libet uidere, capita natorum intuens,
quos det colores, uerba quae primus dolor 
effundat aut ut spiritu expulso stupens
corpus rigescat. Fructus hic operis mei est;
miserum uidere nolo, sed dum fit miser.
Aperta multa tecta conlucent face;
resupinus ipse purpurae atque auro incubat, 
uino grauatum fulciens laeua caput.
Eructat. O me caelitum excelsissimum,
regum atque regem! Vota transcendi mea.
satur est; capaci ducit argento merum –
ne parce potu; restat etiamnunc cruor 
tot hostiarum. Veteris hunc Bacchi color
abscondet; hoc, hoc mensa cludatur scypho.
Mixtum suorum sanguinem genitor bibat;
meum bibisset.

   Servos meus! descerrai
do templo as portas para o paço em festa expor.
Quero	ver,	quando	encara	as	cabeças	dos	filhos,
quais os tons de seu rosto, e as palavras que a dor
por primeiro derrama ou, sem ar e perplexo, 
como lhe enrija o corpo. Eis da obra minha o fruto.
Não o quero arrasado, mas vê-lo arrasar-se.
Avista-se o recinto à luz de muitas tochas;
reclinado, ele aninha-se em púrpura e ouro.
Cheia de vinho pesa-lhe a fronte na mão.
Arrota. Ó, sou o mais sublime dentre os súperos,
rei dentre os reis! Ultrapassei meus próprios votos.

169 Sobre o recuo temporal na exposição do enredo ver nas Notas o comentário aos v. 778-88.
170 Ver nas Notas o comentário aos v. 908-19.



Tiestes 213

Fartou-se; de ampla taça argêntea sorve o vinho.
Não meças a bebida. Ainda te resta o sangue
de tantas vítimas. A cor de antigo Baco
o esconderá. Taça como essa encerre a mesa. 
Que o pai beba esse misto de sangue dos seus;
do meu tinha bebido.

São também frequentes, no Tiestes e nas outras peças do corpus, breves 
descrições	 de	 distúrbios	 emocionais	 ou	 de	 seus	 efeitos,	 feitas	 pela	 personagem	
protagonista, que simultaneamente sente e analisa ela própria os sintomas que 
descreve.171	Em	geral	essas	passagens	explicitam	o	conflito	 interior	desencadeado	
pelo impulso passional, como nessas falas à parte proferidas por Tiestes, nas quais se 
retrata o confronto entre o desejo de poder e a resistência racional em ceder a esse 
impulso (v. 417-20; 423-27):172

Modo inter illa, quae putant cuncti aspera,
fortis fui laetusque; nunc contra in metus
reuoluor. Animus haeret ac retro cupit 
corpus referre; moueo nolentem gradum.
(…)
Quid, anime, pendes, quidue consilium diu
tam facile torques? Rebus incertissimis, 
fratri atque regno, credis ac metuis mala
iam uicta, iam mansueta et aerumnas fugis
bene collocatas?

Há pouco, em meio a lances tidos como árduos,

171 Como observa Tarrant (1976, p. 199-200), a técnica, em parte, parece derivar de Ovídio, que, por 
sua vez, pode haver tido como referência Eurípides (e.g., Medeia, 1019 ss.), a poesia helenística (e.g., 
Apolônio de Rodes, Argonáuticas III, 648 ss.), monólogos da comédia latina (e.g., Plauto, Epídico, 529; 
Terêncio, Andria, 260 ss.), a eloquência declamatória (e.g. Sêneca, o Velho, Controvérsias	 IX,	4,	14),	
ou a épica de Virgílio (e.g., Eneida	XII,	666-71).	Larson	(1994,	p.	83),	ao	estudar	o	uso	da	descrição	
nas peças de Sêneca, em comparação com a tragédia grega, distingue três grupos temáticos: a) 
descrição	 de	 ambiente,	 b)	 descrição	 de	 emoções	 e	 sensações,	 que	 envolve	 a	 auto-descrição	 e	 a	
descrição de outros, e c) descrição da aparência física das personagens. A autora observa (p. 28-29) 
que	as	descrições	de	emoções	na	tragédia	grega	são	usualmente	breves,	ao	passo	que	em	Sêneca,	
variam de breves a extensas, com predomínio destas últimas, além de ocorrerem com frequência 
em monólogos e falas à parte, por vezes com acréscimo de símiles.

172 Em Sêneca, tanto a representação do estado interior da personagem dividida entre a adesão e a 
rejeição ao impulso passional, quanto a do estado de completa adesão a tal impulso parecem 
ter	 como	pano	de	 fundo	a	 teorização	dos	estoicos	 sobre	a	manifestação	das	afecções	passionais,	
segundo a qual estas não se instalam involuntariamente na alma, e sim, mediante um processo que 
resulta em um assentimento racional dado a elas (cf. Sêneca, Sobre a ira 2, 1-4). Segundo Sêneca, o 
assentimento	implicaria	na	identificação	da	alma	com	a	afecção	passional,	como	se	lê	em	Sobre a ira 
I, 8, 2-3: Neque enim sepositus est animus et extrinsecus speculatur adfectus, ut illos non patiatur ultra quam 
oportet procedere, sed in adfectum ipse mutatur, “Na verdade, a alma não está apartada, observando as 
paixões	do	lado	de	fora,	de	modo	a	não	lhes	permitir	avançar	além	do	que	convém,	mas	ela	própria	
se transforma na paixão”.
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forte eu fui e risonho; mas no medo agora
me debato. Minha alma hesita e quer fazer
recuar meu corpo; movo um passo resistente.
(…)
Por que hesitas, minh’alma, e a decisão questionas
que antes era tão fácil? Crês no mais incerto,
no reino e em teu irmão, e tens medo de males
vencidos e amansados, foges de infortúnios
que foram bem rentáveis?

Por vezes, explicita-se, em trechos como esses, o estado de plena adesão 
à afecção passional que deverá levar à execução da ação trágica, como nas 
palavras de Atreu (v. 260-65), em que a descrição do estado interior se expande 
em um quadro terrificante imaginado pela personagem, como reflexo de seu 
estado de ânimo:

 Tumultus pectora attonitus quatit
penitusque uoluit; rapior et quo nescio,
sed rapior. Imo mugit e fundo solum,
tonat dies serenus ac totis domus
ut fracta tectis crepuit et moti Lares 
uertere uultum (…)

 Turba-me o peito em transe um tumulto
e revolve-me fundo; onde me arrasta ignoro,
mas me arrasta. Um mugido vem das profundezas,
troveja o dia claro e, como se ruísse,
da casa o teto inteiro estrala e os Lares, pasmos,
voltam seu rosto (…)

Em algumas passagens descritivas é nítida a confluência, na fala dramática, 
do modo narrativo, predominante na épica, pela fusão da fala da personagem 
com a de um narrador, “que atua como olhos e ouvidos para a audiência ou 
o leitor”,173 como intermediário entre o fato ou ação referida e a faculdade 
imaginativa da audiência. A realidade visível no espaço cênico, seja ele de que 
natureza for, é em larga medida substituída pela realidade imaginada pela 
audiência, devido à frequente confluência do modo narrativo, ao qual pertence 
a descrição, com o modo dramático.174 Exemplifica bem esse manejo dos modos 
de expressão o trecho destacado a seguir (v. 985-95), pertencente a uma fala de 

173 Cf. Larson, 1994, p. 54.
174	 Como	afirma	Larson,	1994,	p.	56:	(…) the typical Senecan description invites the audience to ignore their 

present circumstances and those of the reciter(s) or actors to replace them with a world of the imagination, 
“(…) a típica descrição senequiana convida a audiência a ignorar as circunstâncias presentes em que 
se encontra e aquelas do(s) recitante(s) ou atores para substituí-las por um mundo imaginário”.
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Tiestes em diálogo com Atreu, em que são descritos fenômenos externos que 
afetam o corpo da personagem e se refletem também no ambiente em torno, 
atingindo até o céu.

  Sed quid hoc? nolunt manus
parere, crescit pondus et dextram grauat;
admotus ipsis Bacchus a labris fugit
circaque rictus ore decepto fluit.
Et ipsa trepido mensa subsiluit solo; 
uix lucet ignis; ipse quin aether grauis
inter diem noctemque desertus stupet.
Quid hoc? Magis magisque concussi labant
conuexa caeli; spissior densis coit
caligo tenebris noxque se in noctem abdidit; 
fugit omne sidus.

  Mas isso o que é? Não me obedecem
as mãos, seu peso cresce e faz pender-me a destra.
Baco, se o aproximo, foge-me dos lábios 
e depois de frustrá-los, vaza ao seu redor.
E salta a própria mesa sobre o solo trépido.
Mal brilham as chamas; até mesmo o céu, moroso,
espanta-se, entre o dia e a noite abandonado.
Que é isso? Mais e mais trepida e cede a abóbada
celeste, ao que se junta bruma mais espessa
que densas trevas, noite em que se oculta a noite;
todo astro foge.

Ao passo que, na tragédia grega, a descrição aparece empregada de 
modo restrito, para elucidar ou suplementar um fato representado em cena, ou 
ainda por impossibilidade técnica ou inconveniência de sua representação,175 
na tragédia senequiana esse recurso por vezes se soma ao espetáculo visual 
para suplantá-lo. É o que se observa, por exemplo, na cena final, depois que 
Atreu mostra a Tiestes os restos dos corpos de seus filhos (v. 1005), que, em 
uma encenação, permaneceriam expostos em cena em algum tipo de recipiente. 
Embora, segundo o mensageiro (v. 764), tivessem sido preservadas as faces e as 
mãos para o reconhecimento, Tiestes descreve mais do que isso, girando o olhar 
dos restos inertes dos filhos para o interior de seu ventre e o conteúdo ingerido, 
como que ainda vivente (v. 1038-42):

175 Cf. Larson, 1994, passim.
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Abscisa cerno capita et auulsas manus
et rupta fractis cruribus uestigia;
hoc est quod auidus capere non potuit pater.
Voluuntur intus uiscera et clusum nefas
sine exitu luctatur et quaerit fugam. 

Olho os crânios cortados, as mãos arrancadas
e amputados os pés, fraturadas as pernas;
isto é o que um pai voraz não pôde consumir.
Dentro revira-se-me o ventre e o crime ocluso,
sem saída, reluta e busca pela fuga.

Se, por um lado, a atuação do declamador era muito próxima à do ator,176 por 
outro, a performance do ator, no teatro de Sêneca, poderia ter muito em comum 
com a do declamador, já que a palavra, em larga medida, substitui a ação no espaço 
cênico, de maneira que a faculdade imaginativa da audiência seria muito mais 
solicitada do que a visão.

Além disso, à diferença do drama essencialmente musical do período 
republicano, em que as partes cantadas em metros variados teriam sido em boa 
parte transferidas do coro para os atores, na tragédia de Sêneca é rara a ocorrência 
de	seções	líricas	nas	falas	dos	protagonistas.177 Desse modo, fora das partes corais, 
a palavra falada predomina quase por completo, plena, no entanto, de efeitos 
musicais, relativos à sonoridade e à rítmica frasal, sobrepostos aos da rítmica do 
metro, produzidos com a mesma técnica que gerou o equilíbrio sonoro da poesia 
augústea. E em vista da proximidade da poesia de Sêneca com a da época de 
Augusto, seria até mesmo coerente admitir também para as partes líricas do drama 
senequiano uma elocução falada, a exemplo daquela certamente empregada na 
poesia de Horácio, modelo que forneceu aos coros senequianos não só elementos 
temáticos, mas sobretudo alguns dos metros da lírica grega adaptados ao latim e 
empregados por Sêneca muito provavelmente de maneira inovadora.178

176 Cf. supra, nota 137 e igualmente Clarke, 2002, p. 96: a good declaimer was a virtuoso, with much of the 
actor about him, “um bom declamador era um virtuose, sendo em grande parte um ator”.

177 Nas peças de Sêneca, o porcentual de versos líricos dramáticos nas partes dialogadas corresponde a 
cerca de apenas 4% do total de versos do corpus (excluídas Otávia e Hércules Eteu), e nessas ocorrências 
são utilizados somente quatro metros: o dímetro anapéstico (Fed., 1-84; Med. 787-842; Tro. 705-35; Ti. 
920-69), o dímetro iâmbico (Ag., 759-74), o setenário trocaico (Éd., 223-32; Fed., 1201-12; Med., 740-
51); e o hexâmetro datílico (Éd., 233-38).

178 Dos metros adaptados por Horácio, ocorrem nos coros senequianos o asclepiadeu menor (e.g. Tiestes, 
coro I), o glicônico (e.g. Tiestes,	coro	II),	o	sáfico	e	o	adônico	(e.g. Tiestes, coro III). Além disso, em 
alguns coros das peças Agamêmnon e Édipo, Sêneca utilizou um tipo de polimetria inédita e única na 
poesia antiga, constituída por uma complexa combinação de metros da lírica horaciana (ver Lohner, 
2009, p. 140-55).
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Como bem assinalou Friedrich Leo, no estudo mencionado anteriormente — 
mesmo	que	de	um	ponto	de	vista	condicionado	por	convenções	estéticas	e	teatrais	
de	seu	tempo	—	 ,	entre	a	 fase	final	da	república	e	o	 início	do	 império,	a	 tragédia	
latina passou por um processo de remodelagem formal e possivelmente também 
de	delimitação	temática,	do	qual	resultou	um	novo	perfil	de	poema	trágico,	cujas	
linhas	gerais	são	indicadas	nos	preceitos	dados	por	Horácio	na	epístola	aos	Pisões.	
Desse processo teria surgido um drama circunscrito ao âmbito da literatura, 
fundamentado	no	potencial	expressivo	da	palavra	e	alinhado	com	as	transformações	
estéticas	da	poesia	e	da	oratória	no	início	da	época	imperial.	A	nova	configuração	do	
poema trágico sem dúvida o distanciou da natureza de um espetáculo apropriado ao 
entretenimento do grande público, no entanto, possibilitou que ele se mantivesse 
como um gênero poético bastante atrativo para os estratos mais elevados e cultos 
da sociedade romana.

De fato, depois de Ácio, a escrita de poesia trágica permaneceu sendo 
cultivada em Roma estritamente no meio aristocrático.179 Nesse contexto, as 
peças eram lidas, ou talvez eventualmente encenadas em auditórios e espaços 
privados, para um público convidado e reduzido comparativamente com o do 
grande	teatro,	e	seu	texto,	depois	de	fixado	pelo	autor	em	uma	versão	definitiva,	
era disponibilizado para reprodução em um círculo certamente não muito amplo 
de amigos e interessados.180 

O último registro que se tem da produção cênica de uma peça nova é o do 
Tiestes de L. Vário Rufo, em 29 a.C., para celebrar a vitória de Augusto sobre Marco 
Antônio em Ácio.181 Ao longo do século I a.C. e na época de Augusto, como já 

179 No século I a.C., entre aqueles pertencentes a esse estrato social, dos quais há notícia de terem 
praticado a escrita dramática, destacam-se Júlio César Estrabão, contemporâneo de Ácio, Quinto, 
irmão de Cícero (cf. Ep. ad Q. fratrem III, 5), Júlio César, autor de um Édipo, Augusto, autor de um Ájax, 
Asínio	Polião	e	talvez	ainda	os	filhos	de	Pisão	aos	quais	Horácio	endereçou	a	Arte poética.

180 Esse modo de produção e publicação de um poema trágico, retratado por Tácito no Diálogo dos 
oradores na passagem transcrita a seguir (3, 3), embora referente a uma época posterior, não 
parece	 ter	 se	modificado	 em	 relação	 à	 época	 inicial	 do	 império.	Na	 cena	do	diálogo,	 o	 orador	
Curiácio Materno prepara a edição em livro da pretexta Catão, lida por ele na véspera em uma 
recitatio, e informa sobre a peça que deverá em seguida concluir para ler em um próximo evento: 
Quod si qua omisit Cato, sequenti recitatione Thyestes dicet; hanc enim tragoediam disposui iam et intra 
me ipse formavi. Atque ideo maturare libri huius editionem festino, ut dimissa priore cura novae cogitationi 
toto pectore incumbam, “e se alguma coisa o meu Catão omitiu, na próxima leitura pública o Tiestes 
o dirá. Essa tragédia eu já estruturei e concebi interiormente. E por isso me apresso em concluir a 
edição deste livro, para que, depois de deixar este trabalho anterior, eu me lance ao novo projeto 
com todo o espírito”.

181 Ou talvez, como referido antes (p. 173, nota 62), em 28 a.C., por ocasião da restauração dos Ludi 
Apollinares. Cabe enfatizar, como anteriormente, que não se sabe onde ocorreu a encenação e, por 
isso, nem qual a dimensão e o tipo de público que teve acesso a esse evento.
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mencionado no capítulo anterior,182	continuaram	as	reencenações	de	peças	da	época	
republicana, porém, as de um número limitado de autores, e não necessariamente 
de peças completas.183 Sobre esses espetáculos, testemunhos de Cícero e, depois, de 
Horácio indicam que houve a prática de adaptar as peças antigas ao gosto do público 
contemporâneo, bem diverso e certamente mais numeroso que o dos tempos de 
Ênio,	Pacúvio	ou	Ácio.	As	 adaptações	 teriam	visado	 sobretudo	à	 suntuosidade	da	
cenografia	e	do	vestuário	dos	atores,	inexistente,	pelo	que	se	sabe,	nas	encenações	
originais, mas podem ter afetado também o conteúdo do texto, que muitas vezes 
parece	 ter	 sofrido	 interpolações	 para	 atender	 a	 interesses	 de	 grupos	 políticos.184 
Já quanto a peças inéditas de autores da época imperial, é incerto e bem pouco 
provável que tenham sido encenadas no palco de um teatro.185 Apontam para 
esse	 fato	 algumas	 afirmações	 de	 Ovídio	 referentes	 à	 tragédia	 e,	 em	 particular,	 à	
obra produzida por ele nesse gênero. Em uma passagem de Tristia (II, 1, 381: omne 
genus scripti gravitate tragoedia vincit, “a tragédia supera em gravidade todo gênero 
literário”) a expressão genus scripti sugere o enquadramento da tragédia como uma 
forma meramente literária ao lado de outras formas poéticas sempre veiculadas no 
formato de um livro e destinadas à leitura. Essa concepção do poema dramático 
é mais diretamente expressa em outra passagem da mesma obra, em que Ovídio, 

182 Supra, p. 171 e nota 54.
183 Cf. Manuwald, 2011, p. 122.
184 Cf. Cícero, Epístolas aos amigos VII, 1, 2; Horácio, Epístolas I, 6, 40-4; II, 1, 182-207. Como 

observa Perez (1973, p. 525-26), a Epístola II, 1, endereçada a Augusto, responde, entre 
outros pontos, a um possível projeto de revitalizar o espetáculo teatral, fazendo ressurgir 
a criação de grandes obras dramáticas: “De tal renascimiento desconfía Horácio, en la epístola 
dirigida al emperador, como buen conocedor que era de la situación actual de las fuerzas que actúan 
sobre la obra teatral: imposible era hacer triunfar en los escenarios romanos, accessibles a todo 
tipo de público, el teatro que él programaba en su Ars poetica”. Apesar do provável estímulo à 
produção de novas obras dramáticas, os autores de que se tem notícia nesse período, como 
nota Perez no mesmo estudo (p. 513), parecem ter sido quase todos amadores: “cierto es que 
la Roma de Augusto contó con un número crecido de dramaturgos, pero en su gran mayoría se trata 
de simples aficionados, eventuales compositores de tragedia o comedia, que en buena medida nos son 
conocidos tan sólo por una noticia ocasional, y que no creemos que hayan pensado dedicarse a fondo 
al cultivo de la dramática.”

185 Paratore (1969, p. 56) observa que, na época imperial, construíram-se mais anfiteatros do que 
teatros; o espetáculo das massas era o do circo. No âmbito teatral, o mimo e a pantomima, 
gêneros em que a palavra era elemento menos importante, substituíram a comédia e a 
tragédia no grande teatro. Um possível indício da baixa receptividade do grande público 
para com a tragédia é observável em um caso relatado por Tácito (Anais	XI,	13),	ocorrido	na	
época de Cláudio com o então consul ordinarius Pompônio Secundo, que aparentemente teve 
uma peça sua vaiada durante a encenação: At Claudius (…) munia censoria usurpans, theatralem 
populi lasciviam severis edictis increpuit, quod in Publium Pomponium consularem (is carmina 
scaenae dabat) inque feminas inlustris probra iecerat, “Mas Cláudio (…) exercendo o cargo de 
censor, reprimiu com severos editos o atrevimento do público no teatro, porque proferira 
injúrias contra Públio Pompônio, figura consular (ele fazia encenar seus poemas dramáticos), 
e contra mulheres ilustres”. 
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embora autor de uma versão notável de Medeia, diz nunca ter escrito para o teatro 
(Tristes V, 7, 25-28):

Carmina quod pleno saltari nostra theatro,
versibus et plaudi scribis, amice, meis:
nil equidem feci – tu scis hoc ipse – theatris,
Musa nec in plausus ambitiosa mea est.

Escreves, meu amigo, que, para um teatro cheio,
dançam-se meus poemas e aplaudem-me os versos:
Nunca	fiz	nada	(como	bem	sabes)	para	teatro;
pois não tem ambição de aplausos minha musa. (Tradução de J. P. Paes)

A menção à encenação dançada de poemas (carmina saltari nostra) pode ser 
interpretada como referente a obras não dramáticas de Ovídio, adaptadas na 
forma de um “libreto” utilizado como base para a realização de um espetáculo 
coreográfico protagonizado por um pantomimo, um tipo especializado de ator 
dançarino	que	imitava	ações	dramáticas	apenas	por	movimentos,	acompanhado	
de um grupo instrumental e de cantores. Esse novo gênero teatral fez grande 
sucesso a partir da época de Augusto e teve a preferência do público em lugar 
da antiga tragédia.

Invertendo o argumento de Leo sobre o efeito negativo da retórica no drama 
na época imperial, Goldberg propôs que teria sido justamente esse o principal fator 
que estimulou a continuidade no cultivo do gênero trágico em Roma por cerca de 
mais um século a partir do início do período imperial.186 O cerne de sua proposta é 
formulado na passagem seguinte:

Em vez de simplesmente observar e então descartar a retórica como 
a fonte de maneirismos e pirotecnias verbais (embora ela certamente 
fosse isso), nós deveríamos, de forma produtiva, argumentar que a 
retórica — em particular a declamação — foi uma influência positiva 
sobre a tragédia romana porque ela assegurou a primazia da linguagem 
sobre o espetáculo.187

Tal primazia, portanto, longe de implicar um declínio da qualidade artística, 
e mesmo teatral, do drama desse período, conforme uma visão crítica sedimentada 
durante longo tempo, constituiu-se efetivamente em um fator de revigoramento 

186 Goldberg, 1996.
187 Goldberg, 1996, p. 276: “Rather than simply observing, and then dismissing, rhetoric as the source of 

mannerisms and verbal pyrotechnics (though it was certainly that), we might productively argue that rhetoric 
— in particular declamation — was a positive influence on Roman tragedy because it asserted the primacy of 
language over spectacle.”
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estético do poema trágico e de renovação da linguagem teatral, do qual o drama de 
Sêneca	foi	beneficiário.188

No principado de Nero, como ressaltou Roland Mayer,189 pela primeira vez 
os escritores latinos passaram a escrever preferencialmente a partir de modelos 
nacionais, aqueles produzidos sob Augusto, e não mais de modelos gregos, fato 
que representou um divisor de águas na literatura latina. Teria sido com base em 
um projeto estético e intelectual desse principado que se instituiu a concepção de 
classicismo referente à produção literária da época de Augusto, e, segundo o mesmo 
projeto, a literatura da época de Nero, por sua vez, pretendeu ser uma retomada 
daquele classicismo: uma literatura produtora de novos modelos para as épocas 
sucessivas. Sendo muito plausível que ao menos parte da obra trágica de Sêneca 
tenha sido escrita sob Nero, ela ilustraria bem esse fato, já que, de um lado, mostra-
se construída quase inteiramente sobre modelos da poesia augústea,190 e de outro, 
serviu de modelo para obras escritas em um momento subsequente, como atestam 
a tragédia Hércules eteu e a pretexta Otávia, esta última certamente escrita depois 
da morte de Sêneca. E após o longo eclipse do gênero trágico, aproximadamente 
desde	a	queda	do	 império	 romano	até	o	 século	XII,	 é	 significativo	o	 fato,	mesmo	
que fortuito, de que seu resgate se tenha dado com a divulgação de manuscritos da 
poesia dramática senequiana, o que fez com que esta viesse ainda a ser a referência 
formal e estética na retomada do período criativo do drama a partir do século 
XIV,	cujo	primeiro	fruto	foi	o	poema	trágico	Ecerinis, composto no ano de 1313, em 
latim, por Albertino Mussato, escritor paduano que esteve entre os precursores dos 
humanistas na Itália.191

188 Sobre a opinião depreciativa da crítica moderna acerca da teatralidade dos dramas de Sêneca, 
importa destacar o contra-argumento expresso com a devida ênfase por Schiesaro (2005, p. 279): 
“It is important, in any case, to decouple any discussion of performability from an evaluation of the aesthetic 
merits of Senecan drama as a literary form, and to abandon the unspoken – and far from evident – assumption 
that only performable plays can be aesthetically powerful”, “é importante, em todo caso, dissociar 
qualquer discussão sobre a adequação para o palco de uma avaliação dos méritos estéticos do drama 
senequiano enquanto forma literária, e abandonar o pressuposto tácito — e longe de qualquer 
evidência	—	de	que	somente	peças	encenáveis	podem	ser	esteticamente	eficazes”.

189 Mayer, 1982.
190 Cf. Tarrant, 1978.
191 Ver adiante, p. 225, nota 204.
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sinoPse sobre a transmissão 
Do corpus trágiCo

São exíguas as referências às tragédias de Sêneca provenientes da época imperial 
romana: as mais antigas são um verso do Agamêmnon	 citado	 em	 um	 grafito	 de	
Pompeia, portanto, anterior à erupção vulcânica que sepultou a cidade em 79 d.C., 
e uma breve passagem da Medeia, mencionada por Quintiliano em seu tratado 
de retórica, publicado nos anos 90 d.C., o que comprova que ainda circulavam 
manuscritos das peças nesse momento.192	No	mais,	encontram-se	escassas	menções	
a Sêneca trágico em gramáticos latinos e em Sidônio Apolinar (V d.C.).193 Essas 
peças caíram no esquecimento e permaneceram quase desconhecidas do século VI 
até	o	século	XII,	quando	ressurgiram	no	norte	da	França,	talvez	por	intermédio	de	
eruditos vinculados à Universidade de Paris. Em seguida, a difusão desses textos 
deu-se primeiramente na Inglaterra e depois na Itália, a partir do início do século 

192	 O	grafito	Idai cernu nemura (CIL iv Suppl. 2.6698) reproduz parte do verso 730 da peça Agamêmnon, 
pertencente a uma fala de Cassandra durante um transe profético: Idaea cerno nemora? “Do Ida 
vejo	os	bosques?”.	Quintiliano,	ao	tratar	da	figura	denominada	interrogatio (Lições de oratória	IX,	2,	
8-9), cita o verso 453 de Medeia: “Interrogamus etiam quod negari non possit: ‘dixitne tandem causam 
C. Fidiculanius Falcula?’ aut ubi respondendi difficilis est ratio, ut uulgo uti solemus: ‘quo modo? qui fieri 
potest?’ aut inuidiae gratia, ut Medea apud Senecam: ‘quas peti terras iubes?’, “Interrogamos também o 
que	não	 se	 pode	negar:	 ‘Caio	 Fidiculânio	 Fálcula	 enfim	defendeu	 a	 causa?’”,	 ou	 quando	 é	 difícil	
dar uma explicação, como em geral costumamos usar: ‘Como?’, ‘Como é possível?’, ou por ódio, 
como	 Medeia,	 na	 peça	 de	 Sêneca:	 ‘Que	 terras	 ordenas	 que	 eu	 busque?’”.	 Além	 dessas	 citações	
diretas, não é possível saber se seriam tragédias ou outro gênero poético os carmina a que se refere 
Tácito (Anais	XIV,	52),	quando	relata	críticas	lançadas	por	opositores	de	Sêneca:	“Obiciebant etiam 
eloquentiae laudem uni sibi adsciscere et carmina crebrius factitare, postquam Neroni amor eorum venisset”, 
“Acusavam-no	de	arrogar	a	si	a	glória	única	da	eloquência	e	de	ficar	mais	amiúde	compondo	poemas	
depois que se manifestou em Nero o amor pela poesia”.

193 Por exemplo, Terenciano Mauro, De Litteris, De Syllabis, De Metrica. (G.L., vol. 6, ed. H. Keil, 1874), versos 
2135-36: “In tragicis iunxere choris hunc saepe diserti / Annaeus Seneca et Pomponius ante Secundus”, “Nos 
coros trágicos acrescentaram esse verso [sc. tetrâmetro] o diserto Aneu Sêneca e, antes, Pompônio 
Secundo”. Devido talvez a uma interpretação errônea de uma passagem de Marcial em que se faz 
referência	aos	dois	Sênecas,	pai	e	filho	(I,	61,	7-8:	“duosque Senecas unicumque Lucanum / facunda loquitur 
Corduba”, “e a eloquente Córdoba menciona os dois Sênecas e o único Lucano”), Sidônio Apolinar 
julgou	que	o	filósofo	e	o	dramaturgo	Sêneca	fossem	dois	autores	diversos	(Carmina	IX,	232-36:	“non 
quod Corduba praepotens alumnis / facundum ciet, hic putes legendum / quorum unus colit hispidum Platona / 
incassumque suum monet Neronem, / orchestram quatit alter Euripidis”, “Não julgues que aqui se lerá algo 
que	profere	com	eloquência	Córdoba,	potente	por	seus	filhos,	dos	quais	um	cultua	o	hirsuto	Platão	e	
em vão aconselha o seu caro Nero, o outro faz vibrar a orquestra de Eurípides”. De todo modo, essas 
referências indicam que os dramas de Sêneca eram ainda conhecidos até o século V d.C.
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XIII.	Houve	desde	então	um	interesse	crescente	pelos	dramas	senequianos,	fato	que	
resultou	em	uma	vasta	reprodução	de	exemplares	manuscritos	entre	os	séculos	XIII	
e	XIV,	bem	como	na	elaboração	de	comentários	e	estudos.194

Tradição manuscriTa

Possivelmente na passagem do século IV-V d.C. produziram-se manuscritos 
em forma de códice, contendo a coletânea de peças atribuídas a Sêneca. Esses 
manuscritos, embora provavelmente derivados de uma mesma cópia arquetípica 
ω (codex archetypus,	 IV/V	 d.C.),	 em	 razão	 do	 surgimento	 de	 duas	 recensões	
divergentes, ocorridas talvez no início do século V d.C., circularam desde então 
em	dois	ramos,	identificados	modernamente	com	as	siglas	E e A, os quais divergem 
por variantes textuais, pela diferente ordenação das peças e pela ausência da 
pretexta Otávia nos códices do ramo E.195	 Julga-se	 que	 as	 duas	 tradições	 devem	
descender de um mesmo arquétipo, dada a existência em comum de numerosos 
erros e lacunas. Para explicar as variantes textuais, aventa-se a hipótese de que 
o	 arquétipo	poderia	 ter	 incorporado	 certo	número	de	 formulações	 alternativas	
produzidas	 pelo	 autor,	 feitas	 em	 uma	 ou	 mais	 edições	 autógrafas	 e	 anotadas	
supralinear ou marginalmente.196 Ambos os ramos, porém, oferecem uma leitura 
verdadeira e autêntica em diferentes passagens.

O ramo E é considerado mais puro, por derivar mais diretamente do arquétipo 
(ω), tendo como principal manuscrito o códice Etruscus (E),197 produzido em 
Florença,	na	Itália,	no	fim	do	século	XI,	único	representante	desse	ramo	ao	qual	se	
atribui autoridade independente. Por intermediação de uma família de manuscritos 
perdidos (Σ), derivam do Etruscus	 três	outros	manuscritos	 italianos,	 identificados	
com as siglas F, N e M,	 sem	filiação	 supérstite,	 todos	do	 século	XIV.198 A tradição 

194 Cf. Tarrant (1985, p. 33); Guastella (2016, p. 77 ss.); sobre a elaboração e publicação de comentários 
na Renascença, ver Robertis; Resta, 2004, p. 170-192.

195 O códice Etruscus, texto mais importante da tradição E, transmite nove tragédias com os seguintes 
títulos e ordenação: Hercules [furens], Troades, Phoenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, 
Thyestes, Hercules [Oetaeus]. Os manuscritos da tradição A, que acrescentam a peça Octauia, dão os 
seguintes títulos nesta ordem: Hercules furens, Thyestes, Thebais (= Phoenissae), Hippolytus (= Phaedra), 
Oedipus, Troas (= Troades), Medea, Agamemnon, Octauia, Hercules oetaeus.

196 Cf. Ferri (2003, p. 75-76). In Octauia, a play attribuited to Seneca. Segundo Tarrant (1985, p. 36), o 
conjunto	dos	manuscritos	das	tragédias	derivaria	de	duas	cópias,	ou	possivelmente	duas	edições	
produzidas na Antiguidade tardia (IV ou V d.C).

197	 Assim	denominado	por	J.	F.	Gronovius	(s.	XVII),	em	referência	à	região	da	Itália	onde	foi	produzido.	
Esse manuscrito encontra-se na biblioteca de São Marco, em Florença, Itália.

198 As siglas referidas designam os seguintes manuscritos: E (Etruscus, Biblioteca Medicea-Laurenziana, 
37.13,	Florença,	s.	XI-XII),	F	(Paris,	Bibliothèque	Nationale,	Lat.	11855;	s.	XIV),	N (Vaticano, Biblioteca 
Apostolica	Vaticana,	Lat.	1769,	s.	XIV),	M	(Milão,	Biblioteca	Ambrosiana,	D	276,	s.	XIV).
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E parece ter sido ignorada na Idade Média, e permaneceu menos conhecida até o 
século	XVII,	o	que	parece	ter	 favorecido	a	melhor	preservação	de	seus	textos,	ao	
passo que o ramo A abrange manuscritos em maior número e que sofreram mais 
correções	e	interpolações.	Para	observar	a	maior	proximidade	dos	textos	da	tradição	
E em relação ao arquétipo (ω),	veja-se	o	seguinte	estema	simplificado,	onde	figuram	
apenas os principais arquétipos e hipoarquétipos, alguns deles desaparecidos, por 
isso indicados entre chaves, dos quais derivariam manuscritos considerados hoje 
como os mais puros:199

         [ω]
        
  
  E          [A]
 
 
 [Σ]    [δ] [β]
       (η)

                                  P        T      G   C 

F    M N              S          V

Os manuscritos do ramo A foram produzidos no norte da França e na Inglaterra. 
Trata-se de um ramo bastante complexo, por congregar uma coletânea de textos 
consensuais, distribuídos em dois sub-ramos, que derivariam, respectivamente, 
de dois manuscritos perdidos (δ e β), os quais, por sua vez, viriam de uma matriz 
também perdida (A)	—	hipoarquétipo	cuja	datação	é	estimada	entre	os	séculos	XII	e	
XIII	—	,	a	qual,	por	fim,	proviria	do	arquétipo	ω.

O sub-ramo δ é representado pelos manuscritos P (Parisinus Lat. 8260, de 
meados	do	s.	XIII), G	(Exoniensis,	s.	XIII)	e	T	(Parisinus	Lat.	8031,	s.	XV),	que	contém	
uma coletânea de excertos corrompidos de odes corais das Troianas, Medeia e 

199 Estema apresentado por Fitch, 1989, p. 249. Os demais manuscritos referidos são: C (Cambridge, 
Corpus	 Christi	 College	 406,	 início	 do	 s.	 XIII),	 P	 (Paris,	 Lat.	 8260;	 s.	 XIII	 ou	meados	 do	 s.	 XIV),	 S 
(Escorial,	108	T.	III.	11,	s.	XIII),	G	(Exeter,	Cathedral	Library,	3549,	meados	do	s.	XIII),	V (Vaticano, 
Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	Lat.	2829,	s.	XIII	ou	início	do	XIV).
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Édipo;200 o sub-ramo β, pelos manuscritos C (Cantabrigiensis,	do	início	do	s.	XIII),201 
S (Scorialensis,	da	segunda	metade	do	s.	XIII	ou	do	início	do	s.	XIV)	e V (Vaticanus, 
fim	do	s.	XIII).	Na	tradição	A, os manuscritos P, C e S são atualmente considerados 
os mais puros.

O	 crescente	 interesse	 pelas	 peças	 de	 Sêneca,	 a	 partir	 do	 século	 XIII,	
levou à multiplicação de cópias no início do Humanismo. Sobretudo na Itália, 
produziram-se milhares de cópias manuscritas, das quais sobrevivem algumas 
centenas: além dos mais de 300 manuscritos conhecidos que integram a 
tradição A,	 produziram-se	 inúmeros	 manuscritos,	 ao	 longo	 do	 século	 XIV,	
contendo	 variantes	 e	 correções,	 ou	 contaminações	 entre	 os	 dois	 ramos,	 os	
chamados manuscritos AE.202 Diante desse universo de cópias manuscritas, a 
dificuldade dos editores foi procurar distinguir primeiramente qual das duas 
tradições	ofereceria	melhores	lições	do	texto	original	e,	depois,	dentro	de	cada	
tradição, quais os manuscritos mais puros e quais os que apresentariam mais 
interferências.203 

Entre 1315-16, o monge dominicano inglês Nicholas Trevet (c. 1260–
1330), de Blackfriars, Oxford, elaborou o primeiro comentário completo sobre o 

200 Philp (1968, p. 170-71) argumentou sobre a relação de T com a família E: “Generally, the text of T is far 
closer to E than A (cf. especially Oed. 119 and 129), and as the tradition divided, I believe, before the date of T, 
I confidently assign these excerpts to the E tradition. They should not then be dealt with here as an A source. 
They are in fact extremely inaccurate and, though at one or two places like Oed. 117 they alone give the right 
text, they are of no great use as a witness. I take them to be a heavily depraved offshoot of the exemplar of E, 
since their superiorities to E are so few”,“De modo geral, o texto de T é muito mais próximo de E do que 
da família A (especialmente Édipo, v. 119 e 129), e como a tradição se dividiu, eu creio, antes da data 
de T, com convicção eu atribuo esses excertos à tradição E. Eles não devem ser tratados aqui como 
derivados de A. De fato são extremamente imprecisos e, embora em um ou dois lugares, como em 
Éd., v. 117, somente eles ofereçam o texto correto, não são de grande utilidade como testemunho. 
Eu os tenho como um ramo corrompido do exemplar de E, dado que são bem poucos os pontos em 
que são superiores a E”.

201 Segundo Cristina Dondi (in Robertis; Resta, 2004, p. 137), o manuscrito C, pertencente ao ramo β, 
ramo inglês da tradição A, foi trazido do norte da França para a Inglaterra, talvez de Paris, entre o 
fim	do	s.	XII	e	o	início	do	s.	XIII.

202 Conforme esclarece R. H. Philp (1968, p. 167), que parece ter sido o primeiro a empregar essa 
denominação: “I designate AE the main body of manuscripts of the tragedies which are basically of the A 
tradition, but heavily impregnated with variants of the E tradition”. Hoje, conforme L. D. Reynolds (1983, 
p. 378), sobrevivem cerca de 400 manuscritos das tragédias de Sêneca; MacGregor (1978) dá um 
informe mais exaustivo, indicando a existência de um total de 527 exemplares de manuscritos dos 
séculos	XIV	e	XV.

203 Como observa Philp (1968, p. 155) sobre as cópias da tradição A: “no manuscript in this tradition, in 
fact, can be assumed as pure without keen analysis”, “nenhum manuscrito nessa tradição pode, de fato, 
ser considerado puro sem uma análise meticulosa”. Conforme indicado por A. P. MacGregor (1971, 
p. 327-28), os manuscritos da tradição A se dividem em dois grupos: os puros (Pure A Group) e os 
secundários (Second-rank A MSS), denominados contaminati e representados com a sigla genérica ψ. 
Ainda segundo MacGregor, (ib., p. 329), manuscritos AE, que o autor denomina conflati, resultam de 
combinações	de	manuscritos	E e ψ.
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texto de todas as peças de Sêneca.204 A citação das passagens (lemmata) comentadas 
por Trevet permitiu a reconstituição de boa parte do texto utilizado por ele, designado 
pela sigla τ. Durante muito tempo tido como o mais antigo testemunho da tradição A, 
defendeu-se,	no	começo	do	século	XX,	que	provavelmente	derivaria	do	manuscrito	C.205 

edições impressas

A primeira edição impressa (editio princeps) das tragédias foi publicada em 
Ferrara, por volta de 1484, pelo francês Andreas Bellfortis (André Belfort).206 Ela foi 
feita com base em manuscritos bastante tardios e contaminados do ramo A, pois 
era desconhecida a tradição do ramo E.	Até	o	fim	do	século	XVI,	foram	publicadas	
aproximadamente	trinta	edições	das	peças	em	cinco	países:	Itália,	Alemanha,	França,	
Holanda e Inglaterra.207	Apenas	no	século	XVII,	com	a	edição	de	Johann	Gronovius	
(Leiden, 1661), foi revelada a importância da tradição E, tendo sido a primeira edição 
impressa a utilizá-la.208	Depois	de	Gronovius,	o	filólogo	Friedrich	Leo	empreendeu,	

204	 Como	as	tragédias	de	Sêneca	eram	pouco	conhecidas	até	o	início	do	século	XIV,	elas	ofereciam	considerável	
dificuldade	para	o	 leitor	medieval,	devido	às	alusões	mitológicas	e	à	variedade	métrica	dos	versos	(ver	
Roland Mayer, 1994, p. 154). A elaboração de comentários ao texto foi encomendada a Trevet pelo cardeal 
Niccolò	Albertini	da	Prato,	também	dominicano,	figura	destacada	na	corte	do	Papa	João	XXII,	em	Avingon,	
para	auxiliar	o	número	crescente	de	 leitores	da	obra	de	Sêneca	nesse	período,	em	vista	da	dificuldade	
enfrentada por eles, conforme indica uma passagem da carta em que fez essa solicitação: “Tragediarum 
autem eiusdem memorandi uiri liber tantis est obscuritatis plenus, tantis connexus latebris tantisque contextus et 
implexus fabellis, ut statim temptantem se legere obscuritate sua deterreat”, “Porém, o livro de tragédias desse 
mesmo autor memorável é repleto de tantas referências obscuras, vinculado a tantos mistérios, urdido 
e entrelaçado com tantas narrativas, que logo desanima quem o tenta ler, devido a sua obscuridade”. 
Pouco antes de Trevet, o paduano Lovato de Lovati (c. 1245-c. 1309) estudou a métrica dos versos das peças 
senequianas. Lovato era irmão de Albertino Mussato (1261-1329), autor do poema trágico Ecerinis, composto 
em latim, primeira obra conhecida a ter utilizado os dramas de Sêneca como modelo. Esse poema trágico 
teria impulsionado o interesse pela obra dramática de Sêneca na Idade Média, de modo que, a partir daí e ao 
longo da Renascença, o dramaturgo latino foi considerado como o autor trágico por excelência.

205 Conforme primeiramente sustentado por Stuart (1912, p. 13 ss.). Philp (1968, p. 167), após análise das 
lições	relativas	a	Medeia,	recuperadas	desse	manuscrito	perdido,	afirma	o	seguinte:	“To conclude, τ is 
a close relative of C, but embodies conjectures and unsystematic interpolations from the E tradition. It is not 
certainly a copy of C. But Stuart’s positive examples (corrected where necessary, as at Med. 943 and 979) make 
this abundantly likely. The result is that it cannot be used as a reliable authority for the text of A, and may be 
quite disregarded by editors”, “Em conclusão, τ é um parente próximo de C, mas incorpora conjecturas 
e	 interpolações	assistemáticas	da	 tradição	E. Ele certamente não é uma cópia de C. Mas exemplos 
seguros de Stuart (corrigidos quando necessário, como em Medeia, v. 943 e 979) tornam esse fato 
amplamente	provável.	O	resultado	é	que	ele	não	pode	ser	utilizado	como	autoridade	confiável	para	o	
texto da família A e pode ser completamente desconsiderado pelos editores”.

206 Cf. Tarrant, 1976, p. 87. A edição, sem data, teve 500 exemplares. A datação não é segura, segundo Boyle (2010, 
Introduction,  p. xciv, nota 205), é do ano de 1478 (ver Simona Periti, in Robertis; Resta, 2004, p. 166-67).

207 Cf. Boyle, 2011, Introduction, p. xciv, nota 205.
208	 Johann	 Friedrich	 Gronovius	 (1611-1671).	 Houve	 duas	 edições	 dessa	 sua	 obra:	 a	 primeira	 em	

Amsterdam,	 1661,	 e	 a	 outra,	 realizada	 postumamente	 por	 seu	 filho	 Jakob	 Gronovius,	 em	 1682.	
Conforme ressalta Mayer (1994, p. 172), “The last serious edition of the plays before Rudolf Piper’s 
was by Johann Friedrich Gronovius (Leiden, 1661)”.
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em sua edição (Berlim, 1878), uma revisão sistemática dos manuscritos do ramo E, 
na	qual	reafirmou	a	supremacia	dessa	tradição.209

Já	 no	 século	 XX,	 revigorou-se	 a	 tendência	 de	 valorizar	 também	 a	 tradição	
A. Isso se deu a partir da edição de Rudolf Peiper e Gustav Richter.210 Embora em boa 
medida tenham seguido Leo na avaliação do manuscrito Etruscus, julgaram, porém, 
ter	 identificado	 quatro	manuscritos	 do	 ramo	A que seriam representantes da cópia 
primigênia, menos contaminada.211 Pesquisas posteriores, no entanto, demostraram 
o reduzido valor desses manuscritos: os estudos de Ch. Stuart, Th. Düring e W. Hoffa, 
publicados pouco antes da Primeira Grande Guerra, por meio de métodos mais 
eficientes	comprovaram	o	valor	dos	manuscritos P, C e S,	os	quais	foram	identificados	
como exemplares “puros” do ramo A.212 Em decorrência disso, a tese de Leo em favor da 
valorização única do Etruscus passou a ser solidamente contestada. Não obstante, Philp 
(1968,	p.	179)	ressalta	que	as	edições	de	Herrmann	(Budé,	1924-26),	Moricca	(Paravia,	
1917-23,	 [2a.	ed.,	1947])	e	ainda	a	de	Viansino	 (Paravia,	1965),	em	suas	colações,	não	
deram muita atenção a esses manuscritos do ramo A.213 Carlsson (1926) defendeu que 
as	tradições	E e A tinham igual valor e que, no caso de divergência entre os MSS puros 
do ramo A e o Etruscus,	não	se	devia	optar	incondicionalmente	pelas	lições	deste	último,	
tomando-o como codex optimus, e sim, recorrer a critérios internos do texto latino.214

Com as mortes de Stuart, Düring e Hoffa durante a Primeira Guerra, 
interromperam-se	os	projetos	desses	filólogos	de	elaborar	uma	edição	crítica	das	
peças	de	Sêneca	apoiada	em	colações	criteriosas	dos	melhores	manuscritos	dos	dois	
ramos, ou seja, E, P, C e S, tarefa que veio a ser realizada pela primeira vez na edição 
de Giancarlo Giardina (Bolonha, 1966).215

209 O texto estabelecido por Leo serviu de base para a edição de F. J. Miller, publicada em 1917 na 
coleção The Loeb Classical Library, tendo sido substituída pela de J. G. Fitch a partir de 2002.

210 Leipzig: Teubneri, 1902 (2ª edição), reimpressa em 1921 e 1937.
211 São eles: dois manuscritos Rehdigeranos, 118 e 122, o Augustano 23 e o Sangallense Vad. 303.
212 Ch. E. Stuart, “The MSS of the interpolated (A) tradition of the tragedies of Seneca”. Classical 

Quarterly, 6, p. 1-20, 1912; Th. Düring, “Die Uberlieferung des interpolierten Textes von Senecas 
Tragödien”. Hermes 43, p. 113-26 e p. 579-94, 1907; “Zur Uberlieferung von Senecas Tragödien”. 
Hermes 47, p. 183-98, I912; W. Hoffa, “Textkritische Untersuchungen zu Senecas Tragödien. Hermes 
49, p. 464-75, 1914.

213	 Sobre	essas	edições,	ver	também	crítica	de	Tarrant	(1976,	p.	93).
214 Carlsson, G. Die Überlieferung der Senecas Tragödien. Lund, 1926.
215 Sobre essa importante edição, Tarrant (1976, p. 94) faz o seguinte comentário: “By comparison with 

its immediate predecessors, the most recent complete edition, by G. C. Giardina (Bologna, 1966), seems a 
monumental achievement. P CS are fully and, in general, accurately reported, and even E was freshly collated; 
thus in this edition the reader of Seneca possesses for the first time the information needed to grasp the 
shape of the paradosis”, “Em comparação com seus predecessores, a edição completa mais recente, 
de G. C. Giardina (Bolonha, 1966) parece uma realização monumental. Os manuscritos P C e S são 
inteiramente cotejados e, em geral, de maneira acurada, e mesmo E foi novamente colacionado. 
Assim,	nessa	edição	o	 leitor	de	Sêneca	dispõe,	pela	primeira	vez,	da	 informação	necessária	para	
compreender o formato da transmissão”.
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Na década de 1980, destaca-se a edição de Otto Zwierlein (Oxford, 1986), em 
que	se	confirmou	a	necessidade	de	sempre	 levar	em	conta	não	apenas	o	Etruscus 
e os três manuscritos descendentes dele (F, M e N), mas também os testemunhos 
mais representativos e menos contaminados do ramo A.216 Na resenha feita por 
Fitch sobre a primeira edição, destacam-se os seguintes comentários: “Zwierlein 
exibe uma tendência nem deliberadamente conservadora, nem deliberadamente 
inovadora, mas avalia adequadamente cada questão em suas próprias bases, e ao 
fazer isso ele mostra admirável independência de julgamento. (…) Como todo bom 
editor moderno, Zwierlein libertou-se do culto do codex optimus. No caso de Sêneca, 
isso	 significa	o	Etruscus, pelo qual cresceu uma supersticiosa reverência devido à 
influência	de	dois	 grandes	 editores,	Gronovius	 e	 Leo,	 a	qual	 foi	 dissipada	 apenas	
tardia e parcialmente pela defesa da tradição A empreendida por Carlsson.”217

Depois de Zwierlein, a edição completa do corpus trágico de Sêneca foi 
elaborada por J. G. Fitch para a coleção The Loeb Classical Library, em dois volumes, 
publicados um em 2002, outro em 2004. No estabelecimento do texto latino, Fitch 
afirma	 ter	 adotado	 uma	 posição	 independente	 —	 aliás,	 similar	 àquela	 elogiada	
por ele em Zwierlein — , ora não acolhendo emendas do texto que tenha julgado 
injustificadas,	ora	rejeitando	algumas	frases	cuja	legitimidade	não	foi	questionada	
por outros editores. Em linhas gerais, Fitch declara o seguinte: “Como se pode 
ver, meu texto segue uma via intermediária entre o arrojo de Otto Zwierlein em 
sua edição para a coleção Oxford Classical Text e o conservadorismo de Giardina 
e de outros editores — uma via que, porém, não é resultado de uma estratégia 
predeterminada,	mas	 simplesmente	é	decorrente	de	soluções	adotadas	para	cada	
questão em particular”.218

Por	fim,	importa	salientar	que,	sobretudo	a	partir	da	década	de	1970,	surgiu	
um	 bom	 número	 de	 edições	 de	 peças	 individuais,	 a	 maioria	 em	 língua	 inglesa,	
acompanhadas	de	amplo	comentário	filológico,	que	são	de	importância	fundamental	
para	 o	 estudo	 e	 a	 tradução	 dessas	 obras.	 Dentre	 tais	 edições,	 destacam-se	 a	 de	
Medeia (Costa, 1973; Boyle, 2014)219, Agamêmnon (Tarrant, 1976), Troianas (Caviglia, 

216	 A	edição	de	Zwierlein	foi	republicada	com	correções	em	1987	e	1993.
217 Fitch, 1989, p. 238: “Z. displays neither a deliberately conservative nor a deliberately innovative tendency 

but rightly judges each question on its merits, and he shows admirable independence of judgment in doing so. 
(…) Like any good modern editor, Z. has freed himself from the cult of the codex optimus. In Seneca’s case this 
means the Etruscus, for which a superstitious reverence grew up through the influence of two great editors, 
Gronovius and Leo, and was dispelled only partially and late by Carlsson’s championing of the A tradition.”

218 Fitch, 2002, p. 28: “As it turns out, my text steers a middle course between the boldness of Otto Zwierlein’s 
Oxford Classical Text and the conservatism of Giardina and others editors — a course that is not, however, the 
result of a preconceived policy, but simply the outcome of decisions made on each issue in turn.”

219 Indicam-se entre parênteses o nome do editor e a data da publicação.
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1981; Fantham, 1982; Boyle, 1994), Tiestes (Tarrant, 1985), Hércules louco (Fitch, 1987; 
Billerbeck; Guex, 2002), Fedra (Boyle, 1987; Coffey; Mayer, 1990; Casamento, 2011), 
Édipo (Töchterle, 1994; Boyle, 2011), Fenícias (Frank, 1995), Otávia (Ferri, 2003).
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Poesia trágiCa De sêneCa traDuziDa em verso

 id enim agendum est ut non verbis serviamus sed sensibus.220

	 De	fato	não	devemos	nos	prender	às	palavras,	mas	ao	significado.

Se no século passado, salvo engano, não houve publicação de nenhuma tradução 
em versos de tragédias senequianas em língua portuguesa, já nos dois séculos 
anteriores	 encontramos	 versões	 de	 três	 peças	 completas	 nessa	 modalidade:	 a	
de Medeia e a de Édipo, por Cândido Lusitano, pseudônimo do frade oratoriano 
Francisco José Freire, cujos manuscritos inéditos datam de 1769, e a de Fedra, 
que vem intitulada como Hipólito na tradução de Sebastião Trigoso,221 publicada 
em	 1813,	 também	 em	 Lisboa.	 Além	 delas,	 encontram-se	 traduções	 parciais	 de	
duas outras peças, feitas por José Feliciano de Castilho: uma breve passagem do 
Hércules eteu, peça atribuída a Sêneca, mas de autoria contestada pela crítica atual, 
e	 a	 cena	 final	 do	 Tiestes, uma e outra inserida, respectivamente, nas Grinaldas 
ovidianas e nas Grinaldas da arte de amar, dois extensos compêndios de comentários 
acrescentados	às	traduções	dos	Amores e da Arte de amar de Ovídio, realizadas por 
António Feliciano de Castilho, irmão de José Feliciano, ambas publicadas no Rio de 
Janeiro, a primeira em 1858, a segunda em 1862.

Sobre esses tradutores, convém lembrar brevemente que Cândido Lusitano 
(1719-1773)	teve	destacada	atuação	literária	no	século	XVIII,	com	uma	obra	extensa,	
entre as quais a primeira poética escrita em português, intitulada Arte poética ou 
regras da verdadeira poesia em geral e de todas as suas espécies principais, tratadas com 
juízo crítico (Lisboa, 1748), obra que serviu de referência, em Portugal, para os 
poetas neoclássicos ou árcades. Como tradutor, verteu obras de Virgílio (Eneida), 
Horácio (Sátiras e Epístolas,	entre	estas,	a	epístola	aos	Pisões	ou	Arte poética), Ovídio 
(Metamorfoses, Pônticas, Tristes), tragédias gregas de Sófocles (Édipo), Eurípides 
(Medeia, Hécuba, Fenícias, Hércules, Ifigênia em Áulide e Ifigênia em Táuris), além das duas 
peças de Sêneca mencionadas. Sebastião Mendo Trigoso (1773-1821) foi membro da 

220 Sêneca, Epístolas a Lucílio, 9, 20.
221 Como se viu, essa tragédia vem intitulada como Phaedra nos manuscritos do ramo E, e como 

Hippolytus nos manuscritos do ramo A, em que, portanto, estava baseado o texto da edição utilizada 
por Trigoso.
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Academia Real das Ciências de Lisboa, no âmbito de cujas atividades escreveu obras 
técnicas sobre agricultura e traduziu obras latinas: o De re rustica, de Columela, as 
Geórgicas e o Hipólito, ou Fedra,	de	Sêneca,	tendo	publicado	só	esta	última.	Por	fim,	
o	 lisboense	 José	 Feliciano	de	Castilho	 (1810-1879)	 atuou	 como	advogado,	filólogo	
e tradutor.222 Em 1847, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde fez parte de um 
círculo de classicistas apoiado por D. Pedro II. 

O excerto do Tiestes, contendo 156 versos decassílabos, correspondentes 
aos	últimos	142	versos	do	 texto	 latino	na	 cena	final	do	drama,	 faz	parte	de	uma	
nota referente a uma passagem da Arte de amar (I, 327-30), na qual são mencionados 
exemplos	míticos	de	mulheres	infiéis,	entre	elas,	o	de	Aérope,	esposa	de	Atreu.	Não	
há notícia de que tenha sido concluída e publicada por José Feliciano a tradução 
integral desta tragédia.

Para	a	contextualização	das	traduções	de	Sêneca	elaboradas	por	esses	três	
tradutores, são importantes fontes de informação tanto os comentários teórico-
literários nas obras de Lusitano e José Feliciano, quanto os textos editoriais que 
acompanham a publicação do Hipólito	 de	 Trigoso.	 Os	 preceitos	 e	 informações	
técnicas encontrados ali apontam critérios que orientaram as escolhas relativas a 
aspectos	formais	de	suas	traduções.

Especialmente a Arte poética de Cândido Lusitano fornece preceitos que se 
refletem	não	só	no	trabalho	tradutório	do	próprio	autor,	como	também	no	dos	dois	
outros autores considerados aqui. Nos excertos destacados a seguir, extraídos do 
livro	II	dessa	obra,	dedicado	à	técnica	de	composição	da	poesia	dramática,	justifica-
se a adoção do verso para a escrita da tragédia, primeiramente já pela tradição 
do drama como gênero poético, mas principalmente por se considerar maior a 
adequação do verso à elocução elevada própria do trágico. Vem logo em seguida a 
recomendação do uso do verso heroico solto, sem rimas, para as partes dialogadas, 
seja também por sua, assim considerada, maior adequação à grandiloquência própria 
do estilo trágico, seja por sua extensão silábica proporcional ao metro utilizado 
pelos antigos no diálogo dramático, o trímetro iâmbico (ia3), que contém em geral 
de 12 a 15 sílabas. As passagens são as seguintes:

Como tratamos da dicção, devemos dizer que é doutrina recebida que a 
tragédia se deve fazer em verso, e reservamos para melhor ocasião discutir 
este ponto, que não deixa de ter seus impugnadores. Acerca da comédia é 

222	 Além	das	referidas	traduções	parciais	da	poesia	dramática	de	Sêneca,	nas	Grinaldas José Feliciano 
também	inseriu	traduções	suas	de	poemas	de	Marcial,	Catulo,	Juvenal,	Tibulo	e	Lucano;	deste	último	
autor	latino	ele	ainda	publicou,	em	periódicos	do	Rio	de	Janeiro	e	de	Lisboa,	versões	dos	cantos	I,	VI,	
VII,	e	de	metade	do	canto	X	da	Farsália.
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que pode ser mais bem fundada a opinião, porque como esta pede um estilo 
próprio e natural, e o verso assim pela sua harmonia, como pelas frases e 
licenças poéticas sempre traz consigo alguma elevação e elegância mais que 
natural, lá parece para isto ser mais própria a prosa, tratando-se na comédia 
de	ações	populares	e	humildes,	às	quais	só	convém	o	estilo	mediano	e	sincero.	
(…) Porém, como por uma e outra parte se encontram exemplos, não nos 
atrevemos absolutamente a reprovar os versos, mas só diremos que havendo-
se de usar destes, sejam ornados de tal clareza e naturalidade, que pouco 
desdigam da prosa mais própria e pura. 
Admitidos os versos na comédia, e recomendados na tragédia, nasce outra 
dúvida sobre a rima, de que neles se deve usar. (…) Nosso parecer é que se 
poderão usar de consoantes alguma vez e o comum sejam versos soltos, porque 
deste	modo	não	fica	havendo	 inverossimilhança,	pois	estamos	ouvindo	nas	
mesmas	 conversações	 familiares	 que	 inadvertidamente	 se	 formam	 versos	
com consoantes.
(…) O metro mais usado nas tragédias é o de onze sílabas, que corresponde 
(principalmente sendo esdrúxulo) aos jambos dos antigos. Os espanhóis usam 
de versos mui curtos, como romances, quintilhas, décimas etc., e o mesmo 
praticaram italianos e franceses, como se pode ver nas tragédias de Gravina e 
outros	ainda,	que	o	fizeram	com	grande	economia.
F. J. Freire, Arte poética,	livro	II,	cap.	XIV,	p.	79-80.

Quanto à adoção do verso heroico, importa salientar que Trigoso o emprega 
mesmo na tradução da Fedra de Racine, que acompanha a de Sêneca no mesmo 
volume, a despeito de o texto francês ter sido composto em alexandrinos. Igualmente 
José	Feliciano	preferiu	o	heroico	em	sua	versão	da	cena	final	do	Tiestes, não obstante 
a opinião de seu irmão António em favor do uso do alexandrino, registrada no 
tratado	de	metrificação	publicado	por	ele	em	1851:223

Não será fácil atinar com a razão por que um verso mais espaçoso que todos 
os outros, por consequência, mais capaz de pensamento, e com uma partição 
simétrica, o que para o espírito de quem os faz, e para o agrado de quem os 
lê, é ainda uma vantagem, tem sido até hoje tão escassamente cultivado em 
nossa língua. Não dizemos que se proscreva o nosso heroico para dar entrada 
ao peregrino; mas que mal haveria em o cultivarmos em mais abundância?

No texto latino das peças Édipo e Hipólito, Sêneca varia o metro em algumas 
passagens dialogadas, seguindo, embora de modo bastante restrito, uma prática 
frequente no drama latino da época republicana.224 Esse procedimento, porém, não 
é	 considerado	 nas	 traduções	 de	 Lusitano	 e	 Trigoso,	 que	 vertem	 uniformemente	

223 Castilho, Antônio F. de. Tractado de metrificação portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851. p. 42.
224 Cf. supra, p. 216, nota 177.
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essas passagens em decassílabos, como mostram os excertos a seguir. Primeiro, uma 
passagem da cena do último ato de Fedra (v. 1197-203), em que a heroína revela sua 
falsa acusação contra Hipólito, seu enteado, e depois se mata; na sequência, vem um 
lamento de Teseu, com um recitativo em verso setenário trocaico (tr7):

Phaedra Fedra (dirigindo-se a Hipólito)
Mŭcrōnĕ	pēctŭs	īmpĭūm	iūstō	pătĕt	 [ia3] Já rasga justa espada o ímpio peito,
cruorque sancto soluit inferias uiro.   meu sangue aplacará tua alma pura.
Quid	facere	rapto	debeas	gnato	parens,		 	 E	tu,	pai	matador	de	um	filho,	aprende
disce a nouerca: condere Acherontis plagis.  da madrasta: Aqueronte te sepulte.

Theseus  Teseu
Pāllĭdī	fāucēs	Ăuērnī	uōsquĕ,	Tāenăreī	spĕcūs,	 [tr7] Fauces do Averno, vós, tenárias grutas,
unda miseris grata Lethes uosque, torpentes lacus, água do Letes, grata aos infelizes,
impium rapite atque mersum premite perpetuis malis. lagos da morte, arrebatai um ímpio,
  com suplícios eternos oprimi-o.

   Trigoso, Hipólito, v. 1252-59

Os excertos seguintes, do Édipo (v. 221-23 / 230-35), pertencem a uma cena do 
segundo ato, em que Creonte relata a Édipo o que disse o oráculo sobre a identidade 
do assassino de Laio. A fala de Creonte inicia com um tom solene e tenso, marcado 
pelos versos trocaicos, vindo em seguida a reprodução das palavras da sacerdotisa 
em transe, em hexâmetros datílicos (da6):

Oedipus225  Édipo
Ēt	quīs	pĕrēmptŏr	īnclĭtī	rēgīs	fŭĭt?	 [ia3]                    E que homicida
Quem memoret ede Phoebus, ut poenas luat.  privou da vida ao ínclito monarca?
  Dize-me de quem fala o sacro Apolo,
  que ao crime pagará pena devida.

  Creonte
Sīt,	prĕcōr,	dīxīssĕ	tūtūm	uīsu	ĕt	āudītu	hōrrĭdă;					[tr7] Concede-me o dizer com segurança
(…)  em tua presença cousas horrorosas
  aos ouvidos e aos olhos. (…)

Incipit Letoa uates spargere horrentes comas                                        Eis que começa
et pati commota Phoebum; contigit nondum specum, a soltar as madeixas engrenhadas,
emicat uasto fragore maior humano sonus:  ébria de Febo a sacra profetisa:
‘Mītĭă	Cādmēīs	rĕmĕābūnt	sīdĕră	Thēbīs,	 [da6] inda bem não pisara a santa gruta,
si profugus Dircen Ismenida liquerit hospes  quando um som fuzilou, mais de qu’  
                                                    [humano,
regis caede nocens, Phoebo iam notus et infans.’ e diz assim entre hórrido estampido:
(…)  “Os astros tornarão a ser benignos
	 	 de	Cadmo	aos	filhos,	se	da	ismênia	Dirce

225 Texto latino da edição de Fitch (2004).
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 deixares a corrente, ó forasteiro,
 homicida do rei; tu que de Apolo
 desde a idade pueril és conhecido.”

Lusitano, Édipo, v. 321-27 / 335-45

O recurso à variedade métrica nas cenas dialogadas é utilizado por Sêneca também 
na peça Tiestes, em uma monodia em versos anapésticos cantada pela personagem 
homônima (v. 920-69), porém, essa seção lírica está em uma cena imediatamente anterior 
àquela traduzida por José Feliciano. Mesmo assim, interessa citar um comentário de seu 
irmão	António,	ao	justificar	a	adoção	de	métrica	variada	em	sua	tradução	dos	Amores de 
Ovídio, fazendo-se aqui a ressalva de que ele certamente teria em vista não todo gênero 
de	poesia,	mas	especificamente	o	da	obra	traduzida	por	ele,	que,	embora	elegíaca,	era	
concebida em sua época como pertencente ao gênero lírico.

Ora como a variedade seja, em cousas de arte e luxo, condição muito principal, 
era claro que, se às duas medidas vulgares do hendecassílabo e do octossílabo, 
que são todo o nosso haver heroico e lírico, se pudessem ajuntar, não só o 
alexandrino,	mas	quaisquer	outras	 combinações	métricas,	 em	o	diligenciar	
se faria boa obra, e boa avença se levaria em o conseguir; de mais a mais, que 
assim	ficava	o	escritor	mais	sortido	de	tintas	de	melodia	para	acertar,	pelo	
natural,	com	as	cores	do	seu	pensamento.	Esta	tentativa	foi	a	que	eu	fiz	na	
minha tradução dos Amores do Ovídio.226

Voltando à uniformidade métrica nas partes dialogadas, observável nas 
traduções	 de	 Trigoso	 e	 Lusitano,	 essa	 opção	 pode	 ser	 relacionada	 à	 crítica	 deste	
último em sua poética, quando desaprova a prática disseminada nos dramas italianos 
de fazer extenso uso da música, por afetar, segundo ele, a verossimilhança.

(…) a poesia hoje serve à música, e não como antigamente a música à poesia, que é 
o que a arte prescreve, e que praticada do modo que hoje vemos, não conseguem os 
dramas	o	seu	fim,	que	tantas	vezes	temos	insinuado;	(…)

Tudo isto se evitava em muita parte se fosse falado o que é recitado, porque a música, 
ainda que também mova os seus afetos, nunca pode chegar a igualar a força que tem 
uma boa representação. (…)

Muito mais pudéramos dizer neste ponto, e na inverossimilhança de se representarem 
em	 canto	mortes,	 desgraças,	 desesperações,	 fugidas	 etc.,	 da	 prolixa	 repetição	 das	
árias, do dilatado tempo que por causa destas dura mais do que é devido à fábula, e de 
outras muitas impropriedades. (…) 

F. J. Freire, Arte poética,	livro	II,	cap.	XVII,	p.	90-91

226 Ovídio. Os amores de P. Ovídio Nasão, v. 6, p. 235.
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Quanto melhor seria representar sem ser em canto, e usar dele só para os coros, como 
faziam os antigos gregos e romanos, observando com arte as regras da natureza. (…)

Id., ib.,	cap.	XX,	p.	105227

Se o emprego uniforme do decassílabo nas cenas dialogadas encobre nuances 
de tom e o efeito patético de algumas passagens do texto latino em que há variação 
métrica,	já	nas	partes	corais,	observa-se	que	ambos	os	tradutores	buscaram	soluções	
criativas para representar o dinamismo rítmico, por vezes bastante complexo, das 
odes	corais	de	Sêneca.	De	fato,	as	variações	formais	do	texto	latino	nos	coros	são	
proeminentes demais para deixarem de ser consideradas em uma tradução em verso. 
Como foi dito anteriormente, além do tradicional dímetro anapéstico, encontram-
se nos coros senequianos, ora em estrutura catástica (i.e., de versos contínuos), 
ora	em	estrutura	estrófica,	 alguns	dos	metros	da	 lírica	eólica	adaptados	ao	 latim	
por Horácio, e ainda alguns exemplos inusitados, nas peças Agamêmnon (coros III 
e IV) e Édipo (coros II e III), de um tipo particular de polimetria, caracterizado pela 
combinação de elementos rítmicos de diferentes metros e pela mudança de metro 
a cada verso.228

Nos excertos do Édipo destacados a seguir, observam-se duas diferentes 
soluções	 adotadas	 por	 Cândido	 Lusitano	 para	 recriar	 a	 dinâmica	 dos	 polímetros	
latinos. O primeiro excerto contém o trecho inicial do segundo coro da peça, um hino 
em	louvor	de	Baco.	Na	tradução,	a	combinação	de	versos	de	diferentes	extensões	
segue a conformação do texto de partida, porém, a absoluta assimetria do trecho 
polimétrico	é	substituída	pela	alternância	regular	de	duas	seções	em	decassílabos	
intermediadas por uma seção em dísticos de seis e quatro sílabas. Essa regularidade 
é rompida um pouco depois, nos versos atribuídos a uma outra voz do coro, em 
que, à diferença do início, versos de treze sílabas — a rigor uma combinação de dois 
hexassílabos na mesma linha — , correspondem a uma sequência de versos datílicos 
(da6),	 e,	 no	 fim	 do	 excerto,	 versos	 contínuos	 de	 seis	 sílabas	 iniciam	 uma	 seção	
correspondente a uma sequência de dímetros anapésticos (an2) no texto latino.

227 O preceito remonta a Horácio, Arte poética,	202-17,	quando	censura	as	inovações	no	uso	da	música	
nos espetáculos teatrais, e mesmo a Quintiliano (Lições de oratória,	 X,	 1,	 99),	 em	 uma	 crítica	 à	
variedade métrica na comédia de Terêncio.

228 Ver acima, p. 216, nota 178.
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   Dythirambo  [coro II] 
Chorus   Uma voz
Ēffūsām	rĕdĭmītĕ	cŏmām	nūtāntĕ	cŏrȳmbō,	 [da6] Ó tu que adornas de hera a solta coma,         10
mollia Nysaeis armatus bracchia thyrsis,  brilhante honra do céu, desce benigno,
    lucidum caeli decus, huc ades        [polim.] do tirso armando o delicado braço,
uotis, quae tibi nobiles   e aceita, ó Baco, os votos que te of’rece
    Thebae, Bacche, tuae   a tua humilde, suplicante Tebas.
palmis	supplicibus	ferunt.	 	 	 Oh	põe	nela	esses	brandos	 													 						6
Huc aduerte fauens uirgineum caput,  virgíneos olhos,                          4
uultu sidereo discute nubila   e discute sereno
et tristes Erebi minas   este nublado,
          auidumque fatum.   com que o Erebo horrendo
Te	decet	cingi	comam	floribus	uernis,	 	 nos	ameaça,
    te caput Tyria cohibere mitra   e os funestos destinos
       hederaue mollem   cruéis nos matam.
    bacifera religare frontem,   A ti é dado essas madeixas de ouro     10
  spārgĕre	ēffūsōs	sĭnĕ	lēgĕ	crīnēs,	 [sáfico]		 co’as	riquezas	ornar	do	abril	florido,
  rursus adducto reuocare nodo;   e ora prendê-las com purpúreos laços
  (…)   ou com grinalda de hera; ora soltá-las
   em livres ondas aos suaves ventos,
   e oprimi-las de novo em nós estreitos.
   (…)

   Outra voz
Tē	sĕnĭōr	tūrpī	sĕquĭtūr	Sīlēnŭs	ăsēllō,	 [da6] O teu velho Sileno montado num jumento  13
turgida pampineis redimitus tempora sertis; de pampinosas folhas a fronte coroando
condita lasciui deducunt orgia mystae.  te segue embriagado: teus torpes sacerdotes
   escondidos celebram os órgios sacrifícios.
Tē	Bāssărĭdūm	cŏmĭtātă	cŏhōrs	 	 [an2] Também d’ébrias bacantes        6
(…)   a turba te acompanha;
   (…)

Oedipus, v. 403-17; 429-32   Lusitano, Édipo, v. 575-93; 606-19 

Em contraste com o segundo coro, no terceiro foi adotada uma única fórmula 
métrica na tradução de todo o canto: um dístico formado por versos de dez e de seis 
sílabas,	ao	passo	que	o	texto	latino	deste	coro	divide-se	em	duas	seções	de	extensão	
simétrica, uma em polímetros, outra em versos anapésticos. Nos excertos mostrados 
a seguir (v. 709-12 / 732-42) destacam-se primeiramente os versos iniciais desta ode 
coral e, na sequência, a passagem em que se dá a mudança para o metro dímetro 
anapéstico (an2).
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Chorus  Coro III
Non tu tantis causa periclis, [polim.] Édipo, tu não és de tantos males             10
non haec Labdacidas petunt  a causa delinquente;                                                    6
fata, sed ueteres deum  estes ásperos fados não oprimem
irae secuntur. (…)  a Labdácida prole:
  isto são do alto céu iras antigas,
  que a desolar proseguem.
(…)  (…)
sonuit	reflexo	classicum	cornu	 [polim.] Soou a córnea tuba,
lituusque adunco stridulos cantus  e do lítuo saiu canto estridente;
elisit aere

																	*			*			*			*			*
non ante linguas agiles et ora  e apenas soube a língua
uocis ignotae clamore primum  vozes articular, os sons primeiros
hostico experti.  foram bélicos gritos,
Agmina campos cognata tenent, [an2]	 quais	dão	os	esquadrões	à	guerra	prontos;
dignaque iacto semine proles,  e assim logo em peleja
uno aetatem permensa die,  se travavam no campo armas fraternas;
post Luciferi nata meatus  dos semeados dentes
ante Hesperios occidit ortus.  geração digna, que exceder não pôde
(…)  a duração de um dia.229

Lusitano, Édipo, v. 1030-35; 1067-77

Nos demais coros mantém-se igualmente a representação da variedade 
rítmica do original por meio de expedientes similares. Na tradução do primeiro 
coro,	emprega-se	até	mesmo	mais	variações	métricas	do	que	há	no	texto	latino:	
enquanto	que	neste,	o	canto	coral	se	divide	em	duas	seções	quase	simétricas,	uma	
em	versos	 sáficos	 (v.	 110-53)	 e	 outra	 em	anapésticos	 (v.	 154-201),	 na	 versão	de	
Lusitano a estruturação formal mostra-se, de certo modo, mais complexa: o coro 
articula-se	em	três	seções,	cada	uma	com	um	padrão	métrico	próprio.	Na	primeira	
delas (v. 164-227) ocorre a alternância entre uma estrofe atribuída a uma “voz 
primeira”, formada por três decassílabos e um tetrassílabo, todos em terminação 
grave, e uma estrofe atribuída a uma “voz segunda”, formada por três eneassílabos 
de terminação esdrúxula e um hexassílabo grave; na segunda seção (v. 228-53), 
atribuída a uma “voz terceira”, ocorrem dísticos formados por um decassílabo 
grave	e	um	eneassílabo	esdrúxulo;	a	seção	final	(v.	254-95),	atribuída	a	“outra	voz”,	
é composta por hexassílabos de terminação grave. No excerto a seguir, destaca-se 
o trecho central do coro latino (v. 152-61 / 180-84), em que se dá a mudança de 

229 Possivelmente por conter mera extensão ornamental do conteúdo do v. 740, não foram traduzidos 
por Lusitano os versos 741-42: “post Luciferi nata meatus / ante Hesperios occidit ortus”, “[prole] nascida 
depois do despontar da estrela matutina, / perece antes do surgimento de Vésper”.
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versos	sáficos	para	anapésticos,	ponto	em	que	começa	a	estrofe	da	“voz	segunda”	
na tradução; logo em seguida, mostra-se uma passagem posterior, pertencente à 
seção anapéstica, correspondente ao início da terceira seção métrica da tradução, 
em hexassílabos.

Chorus  Coro I
    Voz primeira
(…)   (…)
pērdĭdīt	pēstēm	lătĕbrōsă	sērpēns,	 [sáficos] Perde a serpente na caverna oculta     10 (gr.)
aret et sicco moritur ueneno.   a sua nativa, antes temida, peste;
	 Nōn	sīluă	sŭā	dĕcŏrātă	cōmā	 [an2] mirra-se exangue e nas entranhas mostra
 fundit opacis montibus umbras,  seco o veneno.                           4

 non rura uirent ubere glebae,  Voz segunda
 non plena suo uitis Iaccho  Já nus de ramos os bosques ávidos      9 (esdr.)
 bracchia curuat:  aos montes negam sombra frondífera;
 omnia nostrum sensere malum.   nem já viçosas as vides grávidas
  Rupere Erebi claustra profundi  c’o peso os braços curvam.        6

 turba sororum face Tartarea,  Voz terceira
 (…)  Cousa não vemos, que este mal não sinta:  10 (gr.)
	 	 	 	 enfim	as	duras	irmãs	do	Érebo													9 (esdr.)
    crueis romperam os trancados claustros.
    (…)

    Outra voz
O dira noui facies leti  Oh que medonha imagem        6
 grauior leto!  de morte mais tirana
piger ignauos alligat artus  que a verdadeira morte!
languor, et aegro rubor in uultu,  Languidez improvisa
maculaeque cutem sparsere leues.  os fracos membros prende;
(…)	 	 	 rubor	ardente	inflama
    o pálido semblante;

Oedipus, v. 152-61; 180-84   (…)

     Lusitano, Édipo, v. 220-30; 254-60

Já na quarta ode coral, conserva-se a estrutura uniforme do texto latino, 
composto em metro glicônico, vertido por hexassílabos, como mostra o próximo 
excerto, contendo os versos iniciais do canto (v. 880-84):
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Chorus  Coro IV
Fātă	sī	lĭcĕāt	mĭhĭ	 [glicônico] Se lícito me fora                                            6
fingere	arbitrio	meo,	 	 traçar	a	meu	arbítrio
temperem Zephyro leui   a minha feliz sorte,
uela, ne pressae graui  só com Favônios brandos
spiritu antennae tremant:  temp’rava230 as minhas velas.
(…)  Nada de ventos rijos,
  que batem nas antenas,
  (…)

      C. Lusitano, Édipo, v. 1270-76

Uma particularidade do Édipo em relação às demais peças de Sêneca é a 
ocorrência de uma quinta ode coral, em metro anapéstico, subsequente ao relato 
do mensageiro, e que separa as duas cenas do último ato.231 Em outras peças, nessa 
mesma circunstância, o coro dialoga em versos iâmbicos com o personagem narrador. 
Em contraste com a regularidade métrica dos versos latinos, a tradução apresenta 
uma	estrutura	estrófica	de	versos	desiguais,	formada	por	três	hexassílabos	graves	e	
dois	decassílabos	esdrúxulos,	conforme	exemplifica	a	tradução	dos	primeiros	versos	
desse coro (v. 980-86):

Chorus  Coro V
Fātīs	ăgĭmūr:	cēdĭtĕ	fātīs.	 [an2] Fados incontrastáveis                                       6 gr.
non sollicitae possunt curae  dominam nossos peitos:
mutare rati stamina fusi.  cedei, mortais, aos fados.
Quidquid patimur mortale genus, Nunca pode o cuidado mais solícito        10 esdr.
quidquid	facimus	uenit	ex	alto,	 mudar	da	nossa	vida	os	fios	árbitros.
seruatque suae decreta colus  Tudo o que padecemos,   6 gr.
Lachesis dura reuoluta manu. tudo o que executamos,
(…)  lá vem do céu disposto:
  do seu fuso os decretos guarda Láquesis  10 esdr.
  e os envolve com mão tenaz e rígida.
  (…)

  C. Lusitano, Édipo, v. 1403-19

Também na versão da tragédia Fedra de Sebastião Trigoso as partes corais 
recebem	um	tratamento	métrico	particular	em	correspondência	com	as	variações	

230 A síncope da vogal precedida de oclusiva ou fricativa e seguida de líquida (e.g. adúlt’ro, igníf’ro), 
embora	 rara,	 é	 prática	 de	 versificação	 que	 reflete	 a	 pronúncia	 lusitana.	 Outra	 ocorrência	 na	
tradução de Lusitano, grafada, aliás, sem sinalização, está no coro I, v. 191, pertencente à estrofe de 
eneassílabos: Já mil cadáv(e)res sobre cadáveres. O mesmo fato ocorre em uma passagem da tradução de 
Trigoso citada adiante, correspondente ao coro III da tragédia Fedra, em que as palavras “poderosa”, 
“soberano” e “ignífero” são sincopadas sem haver sinalização.

231 Alguns consideram que essa ode coral faz com que a última cena da peça converta-se em um sexto ato. De 
todo modo, o fato indica que Sêneca não tratava com rigidez o modelo de estruturação do poema dramático.
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formais	do	texto	 latino.	Para	se	ter	 ideia	dessas	variações,	mostra-se	a	seguir	um	
quadro indicativo da estrutura métrica de cada um dos coros, no qual se pode 
observar o contraste formal entre, de um lado, os coros II e IV, que totalizam, 
respectivamente, 87 e 30 versos, e abrangem, cada um, cinco tipos métricos,232 e 
de outro, os coros I e III, de extensão simétrica aos outros dois, com 83 e 29 versos, 
que apresentam apenas dois tipos métricos. No mais, a longa monodia em metro 
anapéstico na abertura da peça (v. 1-84), que aparece em lugar de um habitual 
prólogo falado, foi traduzida em decassílabos contínuos, como nas partes dialogadas, 
de	modo	que	a	 caracterização	 lírica	do	metro	fica	 restrita	aos	coros,	 conforme	o	
preceito, mencionado antes, expresso na poética de Cândido Lusitano.

Sêneca, Fedra: conspecto métrico das partes líricas, conforme o texto latino que 
acompanha a tradução de S. Trigoso.

ato I coro I II III IV

1-84: an2 273-323:	sáfico
324-56: an2

735-38:	sáfico
739 / 751 adônico
740-50:	sáfico
752-59: asclepiadeu
760-62: da4
763-81: asclepiadeu
782: glicônico
783:	sáfico	2
784-822: asclepiadeu

958-87: an2 1122-26: an2
1127-28: asclepiadeu
1129: glicônico
1130: da3 cat.
1131-37: an2
1138 / 1140: an1
1139: da3 cat.
1141-47: an2
1148-52:	sáfico

O procedimento adotado por Trigoso consistiu, em diferenciar formalmente, 
por um lado, os cantos corais e as partes dialogadas pelo emprego de estruturas 
estróficas	nos	coros,	e	por	outro	lado,	os	coros	entre	si	pela	variação	da	estrutura	
estrófica	de	um	para	outro,	refletindo	assim,	variação	similar	no	texto	latino,	como	
se vê na sequência dos excertos mostrados abaixo, que traz um conspecto das 
estrofes iniciais de cada ode coral ao lado do texto latino correspondente:

Coro I
Dīuă	nōn	mītī	gěněrātă	pōntō,	 [sáfico] Deusa gerada do espumante pélago,     10
quam uocat matrem geminus Cupido:  a quem mãe chamam ambos os cupidos,
impotens	flammis	simul	et	sagittis	 podendo	tudo	pelas	suas	setas,	
  por suas chamas,         4

232 As siglas da4, sáfico 2, da3 cat., an1 indicam, respectivamente, as seguintes formas métricas derivativas: 
tetrâmetro	datílico,	 segunda	metade	do	 sáfico,	 ternário	datílico	 catalético	 (i.e. sem a metade do 
último pé) e monômetro anapéstico.
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Coro II
Fūgĭt	īnsānāe	sĭmĭlīs	prŏcēllāe,	 [sáfico] Foge como a horríssona procela       10
ocior nubes glomerante Coro,   ou Austro que enovela as nuvens densas,
ocior	cursum	rapiente	flamma,		 	 ligeiro	mais	que	a	chama,	 	 							6
stella cum uentis agitata longos  que estrela que dos ventos impelida      10
pōrrĭgĭt	īgnēs.	 [adônico] longos rastos de luz deixa nos ares.

Coro III
Ō	māgnă	părēns,	Nātūră,	dĕŭm	 [an2] Natureza, dos deuses mãe poderosa!      10
tuque igniferi rector Olympi,   Tu, soberano motor do ignífero Olimpo,
qui sparsa cito sidera mundo  que astros dispersos pelo vasto globo
cursusque uagos rapis astrorum  no vago curso impeles         6
celerique polos cardine uersas,  e girar fazes nos ligeiros quícios          10
  do mundo os pólos:          4
Coro IV
Quāntī	cāsūs	hūmānă	rŏtānt!	 [an2]	 Quantas	revoluções	não	causa	o	fado!	 					10
minus in paruis Fortuna furit  Menos contra os humildes se enfurece,
leuiusque ferit leuiora deus;  mais brando Jove os pune; a escuridade
seruat placidos obscura quies  os cobre sossegados.          6

Phaedra, v. 273-75; 735-39; 958-62; 1122-25 Trigoso, Hipólito, 283-85; 766-70; 1003-8; 1175-78

Conforme é possível notar até mesmo pela numeração dos versos destes 
últimos trechos citados, a tradução dos coros mantém uma extensão bastante 
proporcional à do texto latino, a despeito da absoluta diferença de estruturação 
formal. As cifras no quadro comparativo dado a seguir mostram que nos dois últimos 
coros há uma redução compensatória do número de versos em relação à expansão 
ocorrida nos dois primeiros.

coros I II III IV
texto latino 83 87 29 30
tradução 95 104 30 28

Não	só	nos	coros,	mas	ao	longo	de	toda	a	versão	de	Trigoso,	verifica-se	um	
empenho constante no sentido de evitar expandir a expressão, sendo frequente a 
ocorrência de passagens justalineares, como a seguinte, em que se nota também o 
interesse em transpor o espectro sonoro dos versos latinos:233

233 Em um dos volumes de memórias da Academia Real de Lisboa, encontra-se o registro de um discurso de 
Sebastião Trigoso, relativo à atividades do ano de 1814, em que ele fazia referência à versão portuguesa 
da tragédia Esther, de Racine, recém-traduzida por um dos sócios da academia. Uma passagem de seu 
comentário comprova a valorização, por parte dele próprio e provavelmente também de seus pares, 
do critério de manter paridade de versos com o texto de partida. Dizia ele: “Esta tragédia (sc. Esther) 
que respira os mais nobres sentimentos de religião e piedade, e cujos coros sobretudo têm um estilo 
simples e terno, que vai direto ao coração, devia há mais tempo ter passado para a nossa linguagem, se 
mil	dificuldades	não	fizessem	desanimar	o	comum	dos	tradutores.	Não	é	por	certo	pequena	glória	tê-las	
sabido vencer e passar para o português no mesmo número de versos as belezas do original”.
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Quo tendis, anime? Quid furens saltus amas? Que queres, coração, que aos bosques foges?
Fatale miserae matris agnosco malum.  Da desgraçada mãe sinto os furores.
Peccare noster nouit in siluis amor. Aprendeu nosso amor a errar nas selvas!

Phaedra, 112-14 Trigoso, Hipólito, v. 112-14

O critério da paridade de versos, ao impor um esforço constante pelo 
equilíbrio	 entre	 concisão	 e	 clareza,	 pode	 ser	 eficaz	 do	 ponto	 de	 vista	 estilístico,	
além de possibilitar a preservação do contorno formal do texto de partida. Já na 
tradução de Lusitano, em que a expressão se expande com mais frequência, esse 
procedimento	de	expansão	é	compensado,	em	certa	medida,	pela	clareza	e	fluência	
obtidas na frequente reelaboração do texto latino, mas sempre restrita aos elementos 
do conteúdo. Por exemplo, no trecho destacado a seguir, o estilo conciso empregado 
por Sêneca é substituído por uma tradução que explicita dados contextuais e as 
relações	lógicas	implícitas	nas	expressões	apositivas	da	frase	latina,	especialmente	
as de valor antitético:

Quam bene parentis sceptra Polybi fugeram!                                Oh! quanto prudente
curis solutus exul, intrepidus uagans obrei em fugir cauto à régia herança
(caelum deosque testor) in regnum incidi. de Pólibo meu pai: por ver-me livre 
	 de	cuidados,	me	fiz	um	peregrino,
Oedipus, v. 12-14 um desterrado; porém, já sem sustos;
 clamo aos deuses, e ao céu por testemunhas.
 Mas eis que a cair vim no que temia;
 Acho-me rei com sorte inopinada.

 Lusitano, Édipo, v. 15-22

Na	 versão	 da	 cena	 final	 do	 Tiestes, José Feliciano por vezes também opta 
pela expansão, como mostrado na passagem citada a seguir; nela, além do mais, o 
tradutor se serve de um expediente inusitado: uma linha de verso vazia empregada 
para ressaltar a perplexidade da personagem Tiestes e o tom patético de sua fala, 
proferida após a revelação do que ele havia ingerido na ceia:  

Hoc	est	deos	quod	puduit,	hoc	egit	diem						1035	 Eu,	eu!…	que	dizes?	Devorei	meus	filhos!
auersum in ortus. Quas miser uoces dabo ….……………………………………
questusque	quos?	Quae	uerba	sufficient	mihi?	 Entendo!	Entendo	agora	o	horror	dos	deuses,
 Febo voltando espavorido ao berço.
Thyestes,	1035-37	 Ai,	mofino!	que	vozes,	que	lamentos
 podem tamanha dor mostrar ao mundo?

 Castilho, Tiestes, v. 1039-43
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Nesse trecho observa-se um procedimento de expansão similar ao efetuado 
por Lusitano na passagem comentada logo acima, ou seja, são explicitados conteúdos 
contextuais	ou	que	subjazem	em	expressões	genéricas	do	texto	de	partida,	sendo	
também reelaborados elementos sintáticos, como a reiteração patética das formas 
pronominais no texto latino (hoc… hoc; quas… quos… quae),	retomados	nas	reiterações	
pronominais e verbais da tradução.234

Na Grinalda Ovidiana (p. 180-81) lê-se uma observação de José Feliciano em 
que se elencam talvez os principais fundamentos de sua prática tradutória: 

“já alhures dissemos que – transportar as riquezas de um idioma para outro, 
mui diverso de índole e constituição; – apoderar-se, em grau igual, dos mais 
recônditos	segredos	de	duas	línguas,	sabendo	dissecar	as	mais	tênues	fibras	
de ambas; – incorporar na própria a inteligência alheia, e daí observar a 
matéria	 de	 idêntico	 modo;	 –	 conhecer	 como	 se	 foge	 da	 fidelidade	 infiel,	
que prendendo-se ao vocábulo literal, olvida ser a ideia, neja [= não já] a 
palavra, que se traduz; – vedar a si mesmo o impulso natural de desenvolver 
e encarar o pensamento de um modo peculiar; – lutar como atleta de estilo; – 
rivalizar com vitórias do engenho; – ornar a frase estranha de vestes e cores 
nacionais, tão conchegadas e próprias, que os mais atilados olhos se enganem; 
–	são	méritos	relevantes,	que	podem	derramar	tanta	glória	como	produções	
originais de subido quilate”.

Ao lado dos aspectos técnicos, destacados nos preceitos iniciais, relativos ao 
plano	linguístico	e	ao	modo	de	operar	a	transposição	de	termos	e	significados	de	
um idioma a outro, há bastante ênfase sobre o propósito emulativo da tradução, 
vista como recriação da obra traduzida, resultante da apropriação de seu conteúdo 
em uma forma de efeito estético que pretende ser equivalente ao do original e ao 
mesmo	tempo	integrada	nos	padrões	de	expressão	vigentes.

Pode-se dizer que a tendência atual na tradução de obras da literatura 
grega e latina para o português, quase sempre produzida em ambiente acadêmico 
universitário, é raramente a de emular, mesmo no caso de uma tradução em verso, 
e sim, antes de tudo a de valorizar a técnica compositiva do texto antigo. Decorre 
daí um acentuado interesse em reproduzir o mais possível seu modo de expressão e 
elementos do conteúdo, mesmo que isso implique por vezes em optar por um estilo 

234 O quadro a seguir oferece um resumo, em termos numéricos, da prática dos três tradutores 
referente à expansão do texto de partida, com a indicação do total de versos do texto latino e das 
versões,	junto	com	o	porcentual	de	acréscimo	em	cada	uma.

 Sêneca 1061 1280 142 %
 Lusitano 1538   45
 Trigoso  1340  4,7
 Castilho   156 10
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um tanto à margem dos meios expressivos mais correntes. Nesse sentido, é frequente 
a intenção de aproximar o público leitor ao contexto cultural e estético que norteou 
a composição da obra original, por meio de material exegético, notas e comentários, 
e até mesmo dando a ver o texto original em uma edição bilíngue. De todo modo, 
em	particular	no	caso	de	uma	obra	poética,	nada	parece	justificar	que	não	se	busque	
recriar, mesmo em uma versão em prosa, a gratia, indissociável ao menos da poesia 
antiga, ou seja, o encanto advindo da harmonia tanto de elementos formais quanto 
de conteúdo. É o que recomendaria Sêneca, conforme se infere de um comentário 
seu	sobre	versões	em	prosa	de	poemas	de	Homero	e	Virgílio,	respectivamente	para	
o latim e o grego, não importando o contexto adulatório:

Agedum illa quae multo ingenii tui labore celebrata sunt in manus sume utriuslibet 
auctoris carmina, quae tu ita resoluisti ut, quamuis structura illorum recesserit, 
permaneat tamen gratia (sic enim illa ex alia lingua in aliam transtulisti ut, quod 
difficillimum erat, omnes uirtutes in alienam te orationem secutae sint) […].235

Vai, toma em tuas mãos os notáveis poemas de qualquer um desses dois 
autores que foram frequentados por muito esforço de teu engenho, e que 
de tal maneira verteste em prosa, que, embora a sua estrutura formal tenha 
desaparecido, permanece, contudo, o encanto (de fato traduziste-os de uma 
para	 outra	 língua,	 de	modo	 tal	 que,	 coisa	 dificílima,	 todos	 os	 atributos	 do	
original tenham te acompanhado em tua versão).

235 Sêneca, Consolação a Políbio, 11, 5.
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sêneCa, tiestes (v. 970-1112)

Tradução de 
José Feliciano de Castilho (1862)

aTreu

Celebremos, irmão, dia tão fausto,    970236

dia que o cetro em minha destra firma

que me assela um penhor de paz segura. 

TiesTes

Do esplêndido festim já saciado,

ora te imploro, irmão, que a tais delícias   5

associes os meus; serei ditoso.     975

aTreu

Crê que teus filhos já seu pai abraçam.

Aí estão e estarão; da tua prole

ninguém te privará da menor parte.

Esses que pedes, já os tens; prometo   10

encher seu pai com os adorados filhos.

Repleto hás de ficar, hás de, não temas.    980

Acompanhando os meus ‘stão inda à mesa

rindo e folgando. Tê-los-hás contigo.

Toma no entanto de falerno um copo.   15

236 Numeração correspondente à do texto latino.
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TiesTes

Tomo; gostoso aceito o dom fraterno.

Eu bebo em honra dos paternos deuses!

Que é isto?… As mãos a obedecer se negam!   985

Recresce o peso! Cai-me inerte a destra!

Levanto Baco aos entreabertos lábios   20

e foge! Freme o solo, a mesa agita-se!

Perdem seu brilho as luzes. O éter grave    990

absorto pasma! Será dia ou noite?

Quê! Mais e mais do céu vacila a mole

Vai-se obumbrando em mais espessas trevas!  25

Na noite a noite esconde-se! Astros fogem!

Seja o que for, salvem-se o irmão e os filhos!   995

Nesta cabeça vil funda a procela!

Rogo-to, irmão, oh! dá, dá-me os meus filhos.

aTreu

Darei; nem haverá quem tos arranque.   30

TiesTes

Ai! Que tumulto as vísceras me agita!

Que treme dentro? Eu sinto um peso horrível;   1000

meu seio geme… e não é meu gemido.

Ó filhos, vinde! Um triste pai vos chama.

Oh! vinde; a vossa vista a dor me acalme…  35

Donde estas vozes surgem?…

aTreu

  Abre os braços,

afortunado pai. Ouves teus filhos?    1005
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TiesTes

Ouço o irmão. – E podes tais horrores,

ó terra, em ti conter? Não nos mergulhas

contigo de roldão na inferna Estige?   40

Não vais, abrindo imensurável gólfão,

despenhar reino tal, tal rei no caos?    1010

Micenas inda em pé! Inda um e outro

não ‘stamos junto a Tântalo no Averno?

Solte a terrestre máquina as entranhas   45

além donde os avós mais fundo gemam;

abismo sotoposto no Aqueronte,

é lá nosso lugar. Que os condenados    1015

sobre as cabeças de nós ambos errem.

Ígneas areias role o Flegetonte    50

sobre malvados tais… E imóvel jazes!

Ó terra, não és mais que um peso inerte.    1020

Ah! Fugiram os deuses. 

aTreu

  Que inconstância!

A quem tanto chamaste assim hospedas? 

Teu irmão da demora não tem culpa.   55

Anda: beija-os, abraça-os, acarinha-os.

TiesTes

Eis a fé; eis o afeto; a paz fraterna;

Eis o ódio deposto! Eu não te peço    1025

que dês ao pai seus filhos sãos e salvos.

Uma graça ao irmão o irmão implora,   60



Lúcio Aneu Sêneca248

graça com o ódio e crime compatível;

dá que os sepulte! Entrega-me seus restos,

e ver-me-ás logo à pira arremessá-los.

Se mercê tal mísero pai te impetra,

é, não para os guardar, para perdê-los.   65

aTreu

De teus filhos terás tudo o que resta;    1030

e o que não resta é teu.

TiesTes

  Acaso os deste

às aves de alimento, em pasto às feras?

aTreu

No ímpio festim tu mesmo os devoraste.

TiesTes

Eu, eu!… que dizes? Devorei meus filhos!  70

…………………………………………

Entendo! Entendo agora o horror dos deuses,   1035

Febo voltando espavorido ao berço. 

Ai, mofino! que vozes, que lamentos

podem tamanha dor mostrar ao mundo?

‘Stou vendo tudo: o corte das cabeças,   75

o arrancar mãos, o espedaçar dos membros.

O que o pai não tragou, foi isso apenas.    1040

Revolvem-se as entranhas; vai cá dentro

infanticida, incomportável luta.
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Dá-me essa espada, irmão; já de meu sangue  80

há muito aí; liberte o ferro aos filhos.

Negas-ma? Soe aflito o peito aos golpes…   1045

Para, infeliz! Dos filhos poupa os manes.

Quem viu tal crime, quem? Nem o Heníoco 

Lá no inóspito Cáucaso habitante.   85

Tanto não fez Procruste, o monstro da Ática.

Meus filhos a esmagar-me! Eu a esmagá-los!   1050

Não há limite ao crime?

aTreu

  Há, sim, ao crime,

mas à vingança não. É fraca a minha. 

Fiz mal em não forçar-te a que sorvesses,  90

que te inundasse, quente e vivo, o sangue.   1055

Fiz mal em me apressar; perdi mil gozos.

Junto das aras imolei teus filhos

como expiatórias vítimas imbeles:

depois de mortos amputei seus membros;  95

espedacei-os; pu-los em fragmentos;

fiz vazar parte em vasos que ferviam;    1060

destilar outra parte a fogo lento.

Quando os membros e os músculos rasgava

inda viviam, escutei-lhe as fibras   100

ranger no ferro ao fogo atravessadas;

co’as minhas mãos as chamas ateava.

Tudo aquilo seu pai melhor faria.    1065

Mal haja da vindicta o açodamento,

Lacerou a ímpia boca os próprios filhos;   105

mas não souberam, mas nem ele o soube.
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TiesTes

Ó mares, que banhais remotas praias,

ó numes, onde quer que hajais fugido,    1070

terras, infernos, atra noite horrenda,

minhas vozes ouvi! Sou teu, ó noite;   110

vê tu, sem astros, vê minha miséria.

Não te dirigirei ímprobos votos.

Nada impetro por mim… ai, que implorara?   1075

É por vós, imortais, que os votos formo.

Tu, árbitro do céu, senhor potente   115

do estelífero assento, o mundo inteiro

convolve em turbilhões de horríveis nuvens;

rompe os antros que os ventos encarceram;

ribombe um só trovão no espaço inteiro;    1080

arma essas mãos, não co’os inócuos raios  120

que as moradas mortais, que os tetos prostram,

co’os raios sim que outrora fulminaram

a tergémina mole das montanhas,

e esses gigantes não menores que elas.

Tais os tiros, e os fogos que te invoco.   125

Relampos vibra, com que o dia supras.    1085

Brande sem hesitar. Derruba a ambos,

ou abrasa a mim só; vare-me o peito

da trissulca faísca a flâmea língua.

O extremo ofício um pai preste a seus filhos;  130 1090

para ao fogo os lançar, lanço-me ao fogo.

Se nada move os deuses, se um só deles

os ímpios não castiga, eternas trevas

eternas cubram o atentado impune. 

Não voltes, Sol, e abafo as minhas queixas.  135 1095
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aTreu

‘Stou satisfeito; as minhas mãos aplaudo;

ora, sim, meu triunfo me deleita.

Sem dor tal, que valera esta vingança?

Sinto como se os céus me dessem filhos,

como se o toro casto se volvesse.    140

TiesTes

Têm crime os filhos?

aTreu

 Têm; serem teus filhos.     1100

TiesTes

Os filhos pelo pai!

aTreu

 Pelo pai mesmo,

Oh prazer! Pai que sabe que eram dele.

TiesTes

Ó deuses protetores da inocência! 

aTreu

E os do himeneu? 
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TiesTes

 E um crime paga um crime?   145

aTreu

Sei bem o que te aflige. Tu deploras

o haver-te eu prevenido. Não lamentas

teres tomado esse manjar nefando.    1105

Bramas de não ser tu que o preparasses.

Infame! Igual festim tencionavas   150

dar ao traído irmão; contra essa prole

ligar-te a sua mãe para igual morte.

Que te deteve? O crer que eram teus filhos.

TiesTes

Punir-te vão os deuses vingadores.    1110

Ao seu castigo entregam-te os meus votos.  155

aTreu

E o teu castigo aos filhos teus entrego.    1112
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