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apropriações da antiguidade Clássica 
no romance histórico português

Cristina Costa Vieira

Certo é que Atenas se mantém oculta
E de algum modo intacta, por debaixo
Do alcatrão, do ferro retorcido. 
Certo é que nunca ressuscitará
Visto que nada ressuscita.

Hélia Correia, A Terceira Miséria

1. contemporaneidade e Antiguidade Clássica
O fio de continuidade entre as culturas grega e romana, fruto de uma 

poderosa e progressiva helenização do Lácio — designado «Antiguidade 
Clássica» —, está na base da civilização ocidental contemporânea, signifi-
cando este último termo, para nós, na sua «relatividade cronológica» (Sena, 
1977: p. 37), a época posterior à II Guerra Mundial, introdutora de profundas 
mudanças nas mentalidades e vivências.

Superada a rejeição vanguardista do clássico — ficou famoso o passo 
do Manifesto Futurista (1909) de Marinetti em que se inferioriza a beleza 
da Vitória de Samotrácia relativamente a um ruidoso automóvel de cor-
rida —, é hoje clara a «apropriação da Antiguidade» (Pereira, 1993: p. 393), 
nomeadamente ao nível da literatura (Highet, 1957; Rebelo, 1982; Ferreira 
e Dias, 2004). Todavia, esta não é uma rosa sem espinhos: o abandono atual 
das políticas educativas europeias em relação às línguas e culturas clássicas 
(Oliveira, 2006) e o inevitável esquecimento desse período histórico -cultural 
pelas futuras gerações poderão ditar o fim definitivo da influência exercida 
por essa matriz civilizacional. E, como diz Hélia Correia, Atenas não pode ser 
ressuscitada.

2. um caminho para a Antiguidade Clássica
Sendo Waverley (1814), de Walter Scott, o primeiro romance histórico, 

foi necessário esperar apenas duas décadas por uma apropriação romanesca 
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da Antiguidade Clássica: trata -se de Os Últimos Dias de Pompeia (1834), de 
Bulwer Lytton. Ambos os romances constituem uma «figuração literária 
de épocas passadas» (Marinho, 1999: p. 15), definição sintética de romance 
histórico que abarca o modelo tradicional, scottiano, e as formas modernas e 
pós -modernas, que questionam, parodiam ou contrafactualizam a História 
(ibid.: p. 15 -43). Além de dominar a língua e a cultura latinas, Lytton pôde 
ressuscitar Pompeia porque visitou as suas ruínas, tendo consultado uma 
volumosa topografia dos edifícios e ornamentações da cidade, do arqueólogo 
inglês William Gell (García Gual, 1995: p. 129 -31). Gabava -se Lytton de ter 
inaugurado um género, o que pode parecer estranho, pois Scott já havia edi-
tado vários romances históricos. Mas é legítima tal presunção (ibid.: p. 124 -7), 
já que Scott não teve de ser «arqueólogo» para ficcionar a Escócia de 1745, 
cronótopo de Waverley. Ou seja, o «romance histórico classicista» — desig-
nação que propomos — pode constituir um subgénero narrativo, com origem 
num elo peculiar entre ficção e arqueologia. Diz Lytton:

Quanto à sua casa de férias em Pompeia… ah! as cores estão já desbotadas 
e nas paredes as pinturas já não brilham! A sua principal beleza, os seus pre-
ciosos acabamentos […] desapareceram; no entanto, quando da sua descoberta 
em nossos dias, quantos elogios […] não ocasionaram as suas ricas e delicadas 
decorações […]! Apaixonado pela poesia e pelo drama, que recordavam a Glauco 
o espírito e o heroísmo da sua raça, decorou aquela bela mansão com figuras 
alusivas às obras de Ésquilo e Homero. (Lytton, 1975: p. 19)

A relação entre o romance histórico classicista e a arqueologia altera -se, 
todavia, na contemporaneidade: em Uma Deusa na Bruma (2003), de João 
Aguiar (1943 -2010), até o artefacto ficticiamente genuíno, provindo de um 
passado que é romanceado na sequência, suscita na estudante de arqueologia 
do «Prólogo» um «talvez (o eterno ‘talvez’ arqueológico)» (Aguiar, 2003: 
p. 14). Assim, João Aguiar assume uma dúvida metódica tradutora do conceito 
hodierno de História como textualização, falível, de tempos pretéritos.

Em suma, o nosso corpus abrange os romances portugueses com cronó-
topo projetado na Antiguidade Clássica, o que exclui a ficção sobre o Egito 
faraónico (considerado Antiguidade Oriental), e a que apresenta fulgurações 
episódicas de motivos clássicos, como sucede em Sob o Olhar de Medeia (1998), 
de Fiama Hasse Pais Brandão, focada na Guerra do Ultramar, onde a Medeia 
do título «surge reduzidas vezes na obra» (Silva, 2012: p. 536) e nunca com o 
estatuto de personagem, antes como alusão (ibid.).
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3. uma seara exígua num campo imenso
No campo imenso constituído pelo romance histórico português, que 

conhece uma «pujança desde 1984» (Real, 2012: p. 199) só «comparável 
à dos tempos áureos do Romantismo» (Marinho, 1999: p. 147), existe ape-
nas, tanto quanto julgamos saber, uma pequena seara de quinze romances 
históricos classicistas. Trata -se de Dois Anniversarios (1865), de Luiz Guedes 
Coutinho Garrido; Os Amores de Júlia (1886), de José de Sousa Monteiro; A 
Voz dos Deuses (1984), O Trono do Altíssimo (1988), A Hora de Sertório (1994) e 
Uma Deusa na Bruma (2003), de João Aguiar; O Livro Grande de Tebas, Navio 
e Mariana (1982) e Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde (1994), de Mário 
de Carvalho; Memórias de Agripina (1993), de Seomara da Veiga Ferreira; 
A Verdadeira Apologia de Sócrates (1998), de Miguel Real; Mopsos, o Pequeno 
Grego. O Ouro de Delphos (2004) e Mopsos, o Pequeno Grego. A Coroa de Olímpia 
(2005), de Hélia Correia; A Loja das Duas Esquinas (2009) e A Rocha Branca 
(2011), de Fernando Campos; e Os Últimos Dias de Pôncio Pilatos (2011), de 
Paula de Sousa Lima. Excluímos Quatrocentos Mil Sestércios (1991), de Mário 
de Carvalho, por se tratar de um conto (Carmo, 2012: p. 9).

Dois Anniversarios e Os Amores de Júlia localizam, em clave romântica, a 
sua diegese na Roma antiga: o primeiro, na época já da decadência «do tempo 
dos imperadores Gallieno Augusto, Aureliano e Diocleciano» (Marinho, 
1999: p. 98), focando as perseguições aos cristãos, de que sobressai a figura 
do mártir Metelo (ibid.: p. 98-9); o segundo centra-se na «filha do Imperador 
Augusto e de Scribonia», que se torna a «esposa de Tibério» e vítima da 
«sinistra figura de Lívia, mulher de Augusto» (ibid.: p. 101).

As narrativas de João Aguiar projetam -se na Ibéria romana ou em vias de 
ser romanizada. A Voz dos Deuses, centrada em Viriato, O Trono do Altíssimo, 
focado em S. Quintiano de Braga (nascido em 350 d.C.), e A Hora de Sertório 
desviam -se de uma linha apologética, fazendo antes emergir personalidades 
complexas, como é apanágio do romance histórico pós -moderno. Tal efeito é 
conseguido ora pela abordagem do protagonista através de uma personagem 
de segundo plano (Tongio em A Voz dos Deuses), ora pelo recurso à focalização 
múltipla (O Trono do Altíssimo e A Hora de Sertório). Já Uma Deusa na Bruma 
desenha a iminência da ruína da cultura calaica: o sacerdote Túrio mata-se 
depois de lhe ser revelado que o Límia não é o rio do esquecimento e nada 
pode contra o avanço dos Romanos. O suicídio indicia o pior para Tarróbriga, 
cuja destruição acaba por não ser narrada, mas que é indicada como factual 
pelo autor em paratexto (Aguiar, 2003: p. 329).

As Memórias de Agripina inovam no modelo adotado, pois que se trata de 
uma autobiografia fictícia em clave memorialista. Cônscia da morte iminente, 
às ordens de Nero, seu filho, Agripina relembra o que viveu:
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Fastigium tuum affixum est. Fastigium. Como costuma dizer, com 
o seu sorriso hipócrita, Séneca, o moralista sonso de Roma. […]

Meu pai deu -me a primeira grande lição de história: os bons morrem cedo e 
a moral e o heroísmo compensam muito pouco. […] Meu pai era sábio e Minerva 
não o salvou. (Ferreira, 1995: p. 11 -12)

Seomara da Veiga Ferreira não se pôde ter guiado pela obra homónima de 
Pierre Grimal, por coincidência editada apenas um ano antes, mas sim por um 
romance como Mémoires d’Hadrien (1951), de Yourcenar. Um Deus Passeando 
pela Brisa da Tarde e Os Últimos Dias de Pôncio Pilatos continuam este modelo 
«autobiográfico», mas em cronótopos distintos: aquele projeta-se numa 
ficticiamente lusitana Tarcisis, ao tempo do imperador Cómodo; este, na 
Palestina de Cristo e na Roma de Nero. Lúcio, tal como Agripina, julga -se 
superior nos seus princípios romanos: «Dignidade. Gravidade. Romanidade. 
Humanidade» (Carvalho, 2000: p. 16). Porém, «o signo da ironia» (Marinho, 
1999: p. 245) anula a arrogância de Lúcio, perdido diante da irracionalidade 
do vandalismo mouro e de estranhos hábitos religiosos de uma seita (o 
Cristianismo) que não sabe sequer nomear corretamente:

Desenraizaram as árvores, devastaram as vinhas, pisaram as flores. Todos 
os livros foram esfarrapados ou queimados. Até nesta inofensiva mesa de már-
more apuseram as suas marcas bestiais. Porquê? Em nome de quê? (Carvalho, 
2000: p. 17)

À minha passagem, notei, em várias paredes, grafitos que representavam 
um peixe e concluí que a seita adoradora de peixes estava a expandir -se na 
cidade. (ibid.: p. 109)

O Pilatos de Paula de Sousa Lima, pelo contrário, é um velho torturado 
pela «omissão» que, décadas antes, fizera conduzir «o mais justo dos justos» 
ao «madeiro» (Lima, 2011: p. 11). Deste modo, Pilatos assume, nos seus 
últimos dias vividos em Roma, «a missão de dar testemunho» do que viu e 
ouviu sobre o Nazareno (ibid.).

O sentimento de ruína (ou remorso) subjacente a estas autobiografias 
fictícias — a que o relato testemunhal vem servir de paliativo — coaduna -se 
com o mundo contemporâneo, ele próprio em crise.

O Livro Grande de Tebas, com que Mário de Carvalho se estreou no 
romance histórico (classicista), é uma obra bem distinta das atrás referidas. 
Um desconcertante «universo descronologizado» (Silvestre, 1998: p. 216) 
conduz -nos a uma silente Tebas, não com sete, mas «mil portas» (Carvalho, 
1996: p. 34). Também A Verdadeira Apologia de Sócrates e A Loja das Duas 
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Esquinas constituem apropriações heterodoxas da Hélade. A obra de Miguel 
Real espanta pela tese proposta: Platão confessa em fim de vida ser Sócrates 
uma invenção sua, baseada num escravo de Alcibíades. O título indicia uma 
versão contrafactual da História, ao propor -se como alternativa à famosa 
Apologia de Sócrates, onde este se defende das acusações «de corromper a 
juventude, de não venerar os deuses da cidade e de os substituir por novas 
divindades» (Platão, s/d: p. 41). Já A Loja das Duas Esquinas, protagoni-
zada por Édipo, apresenta uma dinâmica heterodoxa devido aos frequentes 
«anacronismos voluntários», que imprimem à obra um cunho pós -moderno 
(McHale, 1994: p. 93 -4). Por seu turno, A Rocha Branca é uma narrativa mais 
convencional, com preocupações de verosimilhança, mas centrada na figura 
polémica de Safo.

Por fim, Mopsos, o Pequeno Grego. O Ouro de Delphos e Mopsos, o Pequeno 
Grego. A Coroa de Olímpia constituem, como indiciam os títulos, uma original 
série romanesca juvenil. Protagonizadas pelo neto do cego Tirésias (Grimal, 
1999: p. 318), estas aventuras de Hélia Correia iniciam o jovem leitor nos orá-
culos délficos e nos jogos olímpicos (Ferreira, 2006; Silva, 2007).

Assim, constata -se que foram necessários apenas trinta e um anos para 
seguir em Portugal as pegadas de Lytton, decorrendo depois um hiato de cerca 
de uma centúria, quebrado por Mário de Carvalho em 1982. Curiosamente, a 
Antiguidade Clássica teve mais revisitações (que seja do nosso conhecimento) 
na contemporaneidade do que no século XIX. Os dois romances históricos 
portugueses oitocentistas estavam já esquecidos na memória coletiva do nosso 
país a julgar por estas palavras de João Aguiar sobre os motivos subjacentes à 
escrita de A Voz dos Deuses:

Tinha a sensação de que para as poucas pessoas que sabiam alguma coisa 
de História Portugal tinha nascido no dia em que D. Afonso Henriques bateu 
na mãe. A minha ideia foi chamar a atenção para toda uma vivência anterior à 
nacionalidade. (Aguiar, 2004)

Dever-se-á o lento e reduzido cultivo deste subgénero literário em terras 
lusas ao atraso da introdução da arqueologia em Portugal? Inglaterra e França, 
países pioneiros no romance histórico classicista (García Gual, 1995, p. 124-
-86), tinham grande tradição a nível arqueológico, e por isso não terá sido uma 
coincidência ser um vitoriano, Lytton, a inaugurar este subgénero. Por outro 
lado, há um caricato silêncio face à novelística portuguesa por parte de duas 
obras de referência a este nível, De Virgílio a Umberto Eco. La novela histórica 
latina contemporánea (1994), de Montero Cartelle e Herrero Ingelmo, e La 
Antigüedad Novelada (1995), de García Gual, até porque estes livros preten-
dem ser exaustivos na análise da novelística ocidental.
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De qualquer modo, a fasquia das competências culturais requeridas pelo 
romance histórico classicista é particularmente elevada, obrigando autores 
como João Aguiar, Seomara da Veiga Ferreira ou Fernando Campos a adicio-
nar paratextos como mapas ou cronologias às suas narrativas que servem de 
guia a um público menos versado.

4. Um romancista em destaque: Fernando Campos
Dois dos mais recentes romances históricos classicistas publicados em 

Portugal, pouco focados pela crítica, merecem aqui destaque.
A Loja das Duas Esquinas, de 2009, abre com o atropelamento de 

Andreias Fontes, que constata, na sequência, a inopinada supressão de nove 
dias ao calendário. O prodígio inspira -se na unidade temporal típica da tra-
gédia grega (Aristóteles, 1998: 1449b) e na reforma gregoriana do calendário, 
ocorrida em outubro de 1582, a que o texto alude, mas deve -se sobretudo 
ao estado de inconsciência provocado pelo atropelamento: a duração desse 
estado — «Nove longas longas horas» (Campos, 2009: p. 264) — parece cor-
responder aos dias desaparecidos, às «nove longas noites de pesadelo» (ibid.: 
p. 38) mencionadas no «Prólogo» durante as quais Andreias Fontes recria 
na sua loja de antiguidades a tragédia sofocliana sobre Édipo. A recriação é, 
todavia, heterodoxa, devido a uma série de anacronismos voluntários, já que 
surgem um «procurador -geral», um «general Varela, chefe da polícia crimi-
nal» (ibid.: p. 141), e um criminalista forense para desvendar, com técnicas 
modernas, as circunstâncias do assassinato de Laio. Referem -se ainda peças 
de vestuário, pratos, bebidas, tecnologias e profissões dos nossos dias. Salienta-
-se, assim, a atualidade do mito edipiano: banquetes mundanos, parricídio e 
incesto marcam quer a Grécia mítica (e antiga) quer o mundo contemporâneo, 
além de que todo o ser humano, de ontem ou de hoje, pode cair num erro 
trágico por desconhecer o quadro geral em que se move.

Não obstante a situação recriada no início e no fim do livro, o protago-
nista é Édipo e não Andreias Fontes, que surge apenas como pretexto de liga-
ção ao mito. E o elo é facilitado pela existência de um cego de nome Lépido 
com quem Andreias se cruza quotidianamente:

O cego do acordeão com a filha, à porta da minha loja, não me saía do pen-
samento, que ele, ainda por cima, se chamava Lépido, e eu, às vezes, enganava-
-me e chamava -lhe Édipo… (ibid.: p. 30)

O paralelismo adensa -se quando um telegrama anuncia que a mulher de 
Lépido se enforcou «da trave do tecto» (ibid.: p. 49): assim fizera Jocasta, 
mãe e esposa de Édipo.  A longa narrativa encaixada deste romance (ibid.: 
p. 51 -261) — e que é principal em relação à de primeiro nível diegético — 
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remete a ação para Tebas e suas imediações, Delfos (ou Pyto) e Corinto (ou 
Éfira), e recorre ao elenco nuclear do texto sofocliano, sem lhe alterar atributos 
e nomes: Édipo, Jocasta, Creonte, o Coro de anciãos de Tebas e Tirésias. O 
cotejo intertextual entre Rei Édipo e A Loja das Duas Esquinas revela ainda 
o decalque dos discursos das personagens de Fernando Campos sobre os de 
Sófocles:

Édipo — Não irás ter o prazer de proferir tais infâmias duas vezes! (Sófocles, 
1999: p. 79)

Édipo — Não me insultarás impune duas vezes. (Campos, 2009: p. 154)

Não se trata, porém, de nenhuma paráfrase: o autor fez uma tradução 
literal da tragédia, diretamente do original, em verso alexandrino, para tentar 
reproduzir a cadência característica do hexâmetro clássico de Rei Édipo, algo 
olvidado em várias traduções, mesmo nas mais abalizadas: Maria do Céu 
Fialho, cuja edição tomámos como referência, prosificou o texto original. 
O esforço de Fernando Campos visa democratizar um texto fundamental, 
mas pouco lido, da alta cultura na sua máxima pureza. Adaptando as palavras 
de Osvaldo Silvestre a propósito de Mário de Carvalho, este é um «romance 
para a educação (não sentimental mas cívica) do seu leitor» (Silvestre, 1998: 
p. 223). Todavia, Fernando Campos faz alternar tais sequências com outras, 
narrativas, da sua lavra, evitando a criação de um bloco dramatúrgico contí-
nuo, o que previne o desencanto do leitor potencial desta obra, que tem no seu 
horizonte de expectativa um romance.

A Rocha Branca repete a estrutura do romance anterior, pois a narrativa 
encaixada é principal (Campos, 2011: p. 27 -243) em relação à de primeiro grau 
diegético, os curtos «Prólogo» e «Epílogo», onde os poetas Tísias e Alceu, 
respetivamente, lamentam a morte de Safo. De permeio, a poetisa de Lesbos 
narra a sua vida até ao exato momento do suicídio do alto da falésia branca de 
Lêucade, eufemisticamente indiciado pela última frase da narrativa encaixada:

Quase a chegar ao cimo, paro e viro -me para eles, que estão lá em baixo de 
cabeça ao alto a olhar -me, e aceno -lhes adeus… (ibid.: p. 243)

Fernando Campos parece, aliás, ser adepto deste tipo de estrutura, repe-
tida noutros romances históricos, como A Esmeralda Partida (Vieira, 2002: 
p. 100 -5). Por outro lado, é uma Safo viva que faz a sua «autobiografia», mas 
não em moldes memorialistas, dada a preferência pela narração simultânea.

Note -se que A Rocha Branca é o primeiro e único romance português pro-
tagonizado por Safo, ainda que haja variegadas recriações novelísticas feitas 



134

por todo o Ocidente (vejam -se, entre outros, Jean Redni, Margot Klausner, 
Peter Green ou Marcello Venturoli). Isto pode decorrer da famosa homosse- 
xualidade da poetisa de Lesbos, abusivamente deduzida a partir de três versos 
do poema «Despedida (frag. 94 PLF)» (Lourenço, 2006: p. 33 e 40). Este tipo 
de narrativa em que poetas clássicos são focados em primeiro plano é apelidado 
por Montero Cartelle e Herrero Ingelmo «novela biográfica literária» (1994: 
p. 119). A Rocha Branca enquadra -se, pois, nesta tipologia, mas rebatendo a 
propalada tese do lesbianismo da poetisa de Afrodite. Desde logo, a tendên-
cia heterossexual de Safo é vincada pelo autor português nas relações sexuais 
apenas tidas com homens, o marido e Fáon. Depois, o romancista ficcionaliza 
uma série de momentos ambíguos, logo a seguir explicados por uma subtil 
contra -argumentação. Por exemplo, a (semi)nudez praticada junto das aias 
compreende -se no quadro mental da Grécia antiga, que encara com naturali-
dade o nu, sem os tabus corporais do Cristinianismo. Veja -se ainda este trecho:

Uma cabana de olaria e metalurgia. […]
Trabalham nus ou apenas com um pequeno avental que intenta cobrir -lhes 

os volumosos membros geradores. (Campos, 2011: p. 197)

Safo surge como uma esteta, faceta desencadeada pelo choque da morte 
do pai e o subsequente despertar dos sentidos, refletidos na sua futura poesia 
e neste relato, ficticiamente autobiográfico:

Tinha eu seis anos, o meu choro regou os ossos de meu pai. […]
Nessa hora, ante a crueza real da morte, aquela ausência concreta da figura 

do pai, […] alarga -me a solidão como onda […] e me nasço em mim esta alma 
inquieta e ansiosa de vida, me estremece todo o ser, […] se me desabotoam os 
sentidos, o olhar, o ouvir, o cheirar, o paladar, sou desejo, paixão, delírio. Cores, 
sons, perfumes, gostos, ritmos, todas as inefáveis maravilhas da terra, do céu e do 
mar acordam em mim sonho de infância para sempre… (ibid.: p. 33 -4)

A obra incorpora vários fragmentos sáficos, ora em formato bilingue, ora 
numa tradução literal feita pelo romancista (cf. ibid.: p. 101, 118, 151, 208 e 
212; e Lourenço, 2006: p. 42, 35, 36, 43 e 37). Safo mostra -se ainda apreciadora 
de múltiplos poetas mais antigos, que cita ou evoca, como Homero e Hesíodo, 
e de outros que lhe são mais próximos no tempo e no estro e aparecem como 
personagens na narrativa: Tísias de Hímera e Aríon de Metimna. A confessada 
admiração por Hesíodo (lembremo -nos de que o romancista assinou crónicas 
no Jornal de Letras, Artes e Ideias genericamente intituladas «Os Trabalhos e 
os Dias») subjaz à visão sáfica de vários pontos da Grécia arcaica, que relem-
bram o timbre hesiódico de uma Idade do Ouro perdida, onde se goza «de 
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uma vida aprazível, próxima da dos deuses» (Pereira, 1988: p. 153). Veja -se, a 
título ilustrativo, esta descrição do jardim da casa de Mitilene, que ecoa ainda 
quadros do neoclássico vitoriano Alma -Tadema:

Amigas de Mitilene visitam -me. Tarde amena de Abril, levo -as a merendar 
comigo no remanso do meu jardim florido. Sob a magnólia grande, havia eu 
mandado construir um mirante que olha para o mar, através das colunas entran-
çadas de roseiras. Ao pé, uma fonte de água encanada do tanque, bordada de 
musgos, fetos, líquenes, açucenas e lírios, escorre para um laguinho onde coaxam 
rãs a espreitar de entre folhas e flores de ninfeias. (Campos, 2011: p. 163)

Todo o capítulo IX patenteia a mais intensa e extensa influência dos 
Trabalhos e Dias de Hesíodo. Um «dia», Safo dá -se ao «trabalho» de 
«conhecer as condições em que vivem» os seus «rendeiros» (ibid.: p. 189). 
É o pretexto para se descrever toda uma série de ofícios. Pressente -se o elogio 
hesiódico ao trabalho manual — «‘Trabalho não é vileza, vileza é não tra-
balhar’, afirma o verso 311 [de Hesíodo]» (Pereira, 1988: p. 150) —, menos 
valorizado pela sociedade contemporânea. Mas há aqui também o olhar de 
uma esteta aristocrática, mais atenta à beleza do que à dureza destes ofícios. De 
qualquer modo, o leitor coevo pode estranhar a ausência de queixas por parte 
dos artífices. Talvez isso se deva à vontade de Fernando Campos não incorrer 
numa anacrónica leitura marxista da Grécia arcaica e à subjetividade inerente 
à narração autodiegética, que tudo coloca na ótica do «eu» (Montero Cartelle 
e Herrero Ingelmo, 1994: p. 29).

Mas se Safo admira homens das letras, de Homero a Esopo, ela surge 
também nesta obra como a figura viva da lírica grega mais admirada por toda 
a Hélade. Os elogios, vindos das mais variadas personagens e paragens, atraves-
sam o romance, tornando -o uma homenagem àquela que foi epitetada «décima 
musa» por Platão (cf. Ureña Prieto, 2001: p. 379; Campos, 2011: p. 77).

Por outro lado, Fernando Campos deixa implícito que a decisão de Safo 
pôr termo à vida é tomada quando ela se apercebe da súbita incapacidade para 
compor poesia:

A minha dor é obstáculo à minha arte… […]
Mulheres da marítima Lesbos, cujos nomes a lira eólica celebrou, que me 

apodastes de infame porque amei, cessai de ouvir em multidão a minha cítara. 
Fáon roubou -me tudo o que dantes vos agradava… (Campos, 2011: p. 238)

A obra revisita, portanto, o lendário suicídio de Safo em Lêucade, moti-
vado pelo abandono de Fáon, um velho barqueiro que teria sido transformado 
no mais belo dos jovens de Lesbos por ação de Afrodite e por quem Safo se 
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teria apaixonado (Grimal, 1999: p. 165). Esta matéria introduz uma tónica 
fantasista à narrativa a partir do capítulo VI, onde, além de Fáon, aparece 
Afrodite, ora jovem ora velha. A Rocha Branca joga, assim, com a «perso-
nagem dúplice», fruto de uma «perturbação da alteridade» (Vieira, 2008: 
p. 78), sob o formato da «transmutação» (ibid.: p. 92). Safo é enredada neste 
jogo de duplicidades:

Foi ele que se cansou?… Mas qual ele? O corpo do jovem ou a alma do 
velho?… (Campos, 2011: p. 236)

Sendo exíguas as fontes históricas sobre Safo (Lequenne, 2011: p. 11 -16), a 
imagem construída por Fernando Campos foi a de uma poetisa incomparável, 
intelectualmente moderna, a de uma mulher, mãe e mestre excecional, a de 
uma amante obsessiva, mas também a de uma aristocrata conservadora, que 
prepara no seu tísio meninas nobres casadoiras a saberem agradar aos maridos 
dentro das regras da boa sociedade e que recusa ser cunhada de uma liberta 
que fora cortesã. Personagem complexa, pois. Nesta construção ficcional, a 
verosimilhança decorre (não é a causa) do didatismo subjacente à obra, que 
traduz a conceção da Hélade arcaica como um conhecimento cultural em vias 
de se perder. Daí as citações em grego disseminadas ao longo do texto e as 
informações sobre personalidades, hábitos, lugares, ofícios, objetos, riquezas 
e cultos religiosos helénicos. A viagem à Hélade arcaica é reforçada pelo uso 
de topónimos como Quios e Éreso ou de nomes como Íole; pela descrição 
das relações entre escravos e senhores e da estranha condição das plebeias 
casadoiras, que encaram com naturalidade a sua prostituição em templos para 
ganharem o dote nupcial; pela alusão à consentida homossexualidade pedó-
fila; e pelo uso de um vocabulário erudito — uma gíria de realidades gregas —, 
que o contexto ou um sinónimo facilmente descodifica, como «o peplo» que, 
deslassado, «deixa a nu um seio muito branco» (Campos, 2011: p. 36) ou o 
«gnómon», «um relógio de sol» (ibid.: p. 96).

5. Conclusão
Os romances históricos classicistas aqui trazidos à colação surpreendem 

ao combinar estruturas narrativas afins à pós -modernidade e toda uma riqueza 
patrimonial das culturas greco -latinas. Se estas últimas constituem hoje, para 
muitos, uma realidade envolta em brumas, nem por isso ela deixa de existir só 
porque não é percecionada: é um signo à deriva, abandonado «pela crueza do 
tempo e da desatenção dos homens» (Carvalho, 2000: p. 18). Daí que não nos 
apoquentem as preocupações didáticas da maioria destes romances, mesmo 
que isso possa parecer pouco para alguma crítica desejosa da «écriture des 
limites».



137

Bibliografia

Aguiar, João, A Voz dos Deuses [1984], Porto, Asa, 21.ª ed., 1999.
_____, O Trono do Altíssimo [1988], Porto, Asa, 6.ª ed., 2001.
_____, A Hora de Sertório [1994] Porto, Asa, 5.ª ed., 1999.
_____, Uma Deusa na Bruma [2003], Porto, Asa, 2.ª ed., 2003.
_____, entrevista a propósito de O Sétimo Herói, 2004. <http://portalivros.wordpress.com/ 

2009/06/28/joao -aguiar -entrevista -a -proposito -de -o -setimo -heroi/>, cons. 5/4/2012.
Aristóteles, Poética, ed. de Eudoro de Sousa, Lisboa, Imprensa Nacional -Casa da Moeda, 5.ª 

ed., 1998.
Campos, Fernando, A Loja das Duas Esquinas, Lisboa, Difel, 2009.
______, A Rocha Branca, Carnaxide, Alfaguara/Objectiva, 2011.
Carmo, Carina Infante do, «Mário de Carvalho. Quatrocentos Mil Sestércios seguido de O Conde 

Jano», in Petar Petrov (org.), O Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco (1991 -2009), 
Lisboa, Roma Editora, 2012, p. 9 -50.

Carvalho, Mário de, O Livro Grande de Tebas, Navio e Mariana [1982], Lisboa, Editorial 
Caminho, 2.ª ed., 1996.

_______, Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde [1994], Lisboa, Editorial Caminho, 7.ª ed., 2000.
Correia, Hélia, Mopsos, o Pequeno Grego. O Ouro de Delphos, Lisboa, Relógio d’Água, 2004.
______, Mopsos, o Pequeno Grego. A Coroa de Olímpia, Lisboa, Relógio d’Água, 2005.
______, A Terceira Miséria, Lisboa, Relógio d’Água, 2012.
Ferreira, José Ribeiro, «A Chama Sagrada da Luz de Prometeu, Hélia Correia, Mopsos, o 

Pequeno Grego. A Coroa de Olímpia», Boletim de Estudos Clássicos, Coimbra, n.º 46, dez. 2006, 
p. 181 -4.

Ferreira, José Ribeiro e Dias, Paula Barata (coord.), Fluir Perene. A Cultura Clássica em Escritores 
Portugueses Contemporâneos, Coimbra, Imprensa da Universidade/Minerva Coimbra, 2004.

Ferreira, Seomara da Veiga, Memórias de Agripina [1993], Lisboa, Presença, 3.ª ed., 2005.
García Gual, Carlos, La Antigüedad novelada. Las novelas históricas sobre el mundo griego y 

romano, Barcelona, Anagrama, 1995.
Grimal, Pierre, Dicionário da Mitologia Grega e Romana, coord. da ed. portuguesa de Victor 

Jabouille, Lisboa, Difel, 3.ª ed., 1999.
________, Memórias de Agripina [1992], trad., introd. e notas de Nuno Simões Rodrigues, Mem 

Martins, Lyon Edições, 2000.
Highet, Gilbert, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature, 

Nova Iorque, Galaxy, 1957.
Lequenne, Michel, Grandes Dames des Lettres, tom. 1, De Sappho à Ann Radcliffe, Paris, Syllepse, 

2011.
Lima, Paula de Sousa, Os Últimos Dias de Pôncio Pilatos, Alfragide, Casa das Letras, 2011.
Lourenço, Frederico (org. e trad.), Poesia Grega de Álcman a Teócrito, Lisboa, Cotovia, 2006.
Lytton, Lord, Os Últimos Dias de Pompeia, trad. Maria Antonieta Carneiro, Lisboa, Civilização, 

1975.
Marinho, Maria de Fátima, O Romance Histórico em Portugal, Porto, Campo das Letras, 1999.
McHale, Brian, Postmodernist Fiction, Londres e Nova Iorque, Routledge, 1994.
Montero Cartelle, Enrique, e M.ª Cruz Herrero Ingelmo, De Virgilio a Umberto Eco. La 

novela histórica latina contemporánea, prólogo de Darío Villanueva, Madrid/Huelva, Ediciones 
del Orto/Universidad de Huelva, 1994.



138

Oliveira, Francisco de, «O Ensino das Línguas Clássicas na Europa», Boletim de Estudos 
Clássicos, Coimbra, n.º 46, 2006, p. 193.

Pereira, Maria Helena da Rocha, Estudos de História da Cultura Clássica, vol. 1, Cultura Grega, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 6.ª ed., 1988.

Pereira, Miguel Baptista, «Narração e Transcendência», Humanitas, Coimbra, n.º 45, 1993, 
p. 393 -476.

Platão, Diálogos III. Apologia de Sócrates. Críton. Fédon, Mem Martins, Publicações Europa-
-América, s/d.

Real, Miguel, A Verdadeira Apologia de Sócrates, Porto, Campo das Letras, 1998.
_____, O Romance Português Contemporâneo. 1950 -2010, Lisboa, Editorial Caminho, 2012.
Rebelo, Luís de Sousa, A Tradição Clássica na Literatura Portuguesa, Lisboa, Livros Horizonte, 

1982.
Sena, Jorge de, «Ensaio de Uma Tipologia Literária», Dialécticas Teóricas da Literatura, Lisboa, 

Edições 70, 1977, p. 23 -75.
Silva, João Amadeu Oliveira Carvalho da, «Entre Medeia e Helena de Tróia, em Sob o Olhar de 

Medeia e A Costa dos Murmúrios», in Ana Paula Pinto et al. (org.), Mitos e Heróis. A Expressão 
do Imaginário, Braga, Aletheia  — Associação Cultural e Científica da Fac. de Filosofia da Univ. 
Católica Portuguesa, 2012, p. 535 -43.

Silva, Maria de Fátima, «Mopsos, o Pequeno Grego, o Poder Eterno das Palavras», Humanitas, 
Coimbra, n.º 59, 2007, p. 317 -29.

Silvestre, Osvaldo Manuel, «Mário de Carvalho; Revolução e Contra -Revolução ou Um Passo 
atrás e Dois à frente», Colóquio/Letras, Lisboa, n.º 147 -148, jan. 1998, p. 209 -29.

Sófocles, Rei Édipo, introd., trad. do grego e notas de Maria do Céu Zambujo Fialho, Lisboa, 
Edições 70/Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Univ. de Coimbra, 1999.

Ureña Prieto, Maria Helena, Dicionário de Literatura Grega, Lisboa/São Paulo, Verbo, 2001.
Vieira, Cristina Costa, O Universo Feminino de A Esmeralda Partida de Fernando Campos, 

Lisboa, Difel, 2002.
_______, A Construção da Personagem Romanesca: Processos Definidores, Lisboa, Colibri, 2008.


