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Raubt der König ja selbst so gut als einer, wir wissen‟s; 
was er selber nicht nimmt, das läßt er Bären und Wölfe 
holen, und glaubt, es geschähe mit Recht. Da findet sich keiner, 
der sich getraut, ihm die Wahrheit zu sagen, so weit hinein ist es 
böse, kein Beichtiger, kein Kaplan; sie schweigen! Warum das? 

 
REINEKE (JOHANN WOLFGANG VON GOETHE) 

 
Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, - aber bei Gruppen, 
Parteien, Völkern, Zeiten die Regel. 
 
Man lügt wohl mit dem Munde; aber mit dem Maule, das man dabei 
macht, sagt man doch noch die Wahrheit. 
 

FRIEDRICH NIETZSCHE 



 

 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho pretende apresentar um breve histórico do hexâmetro datílico 
nas tradições poéticas em língua portuguesa e alemã, assim como propor uma 
tradução do primeiro canto do primeiro poema épico de Goethe, o Reineke Fuchs, 
formado exclusivamente por hexâmetros datílicos. As tentativas de recriação do 
hexâmetro na poesia portuguesa e brasileira são examinados mais detidamente, 
exemplificadas por alguns excertos de poemas, para esclarecer as diferentes 
realizações do metro em língua portuguesa. A análise do hexâmetro datílico alemão 
será restrita às tentativas de introdução do verso na tradição poética alemã de três 
autores, a saber: Friedrich Klopstock, Johann Voss and Johann Goethe, pois nossa 
tentativa de recriação do metro é diretamente inspirada pelos resultados obtidos por 
esses poetas. 
 
Palavras-chave: hexâmetro datílico; Reineke Fuchs; Johann Goethe  

 
ABSTRACT 

 
This work intends to give an overview of the dactylic hexameter‟s history on the 
Portuguese-speaking and on the German literary traditions, and to present a 
translation of the first book of Goethe‟s first epic poem written totally with dactylic 
hexameters: Reineke Fuchs. The attempts to recreate the hexameter verse on the 
Portuguese and Brazilian poetry are examined more closely, accompained by some 
excerpts, in order to clarify the different manifestations of the verse in the Portuguese 
language. The analisys of the German dactylic hexameter are restricted to the efforts 
to introduct the verse on the German literary tradition carried out by three authors, 
namely Friedrich Klopstock, Johann Voss and Johann Goethe, for our attempt to 
recreate the verse is directly inspired by the results achieved in the works of these 
poets.     
 
Keywords: dactylic hexameter; Reineke Fuchs; Johann Goethe 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Em 1794 foi publicado o poema épico de Goethe Reineke Fuchs, obra que 

se inscreve em uma tradição que surgiu na Idade Média e que sobrevive até os dias 

de hoje. Trata-se das diversas versões das estórias satírico-fabulares 

protagonizadas pelo raposo Reineke (Renart na tradição francesa) e pelo lobo 

Isegrim. A primeira obra a apresentar a relação antagônica entre esses dois 

personagens é Ysengrinus, uma epopeia em versos escrita em latim por um monge 

ou padre de Gante em meados do século XII. Essa epopeia já trazia alguns dos 

elementos e episódios presentes em seu sucessor direto, o Romance de Renart, 

que segundo Jaques Le Goff é  

 

uma obra única na história da literatura, pois ela foi constituída por 
clérigos e depois por historiadores da literatura a partir de fragmentos 
mais ou menos independentes, compostos por autores diversos em 
épocas distintas entre 1170 e 1250, aproximadamente, formando o 
que se chamou de 'ramos'. (2011: 195) 
 

 Os diversos “ramos” do Romance apresentam uma continuidade temática 

na medida em que representam a figura do raposo como trapaceiro e como 

desafiador daqueles mais elevados na hierarquia social medieval, encarnados, por 

exemplo, pelo lobo e pelo rei leão. Há, portanto, um importante elemento de crítica à 

sociedade e à organização política medievais. Le Goff ainda destaca dois aspectos 

importantes no imaginário da época que se fazem presentes nas estórias de 

Reineke, a saber: “a ardente e louca busca por comida” (2011: 197) e a as relações 

entre os gêneros, pois o protagonista “encarna o macho feudal que oscila entre a 

sedução e a violência diante das mulheres” (2011: 197). 

 Nos séculos seguintes o Romance de Renart consegue grande penetração 

em outras culturas e línguas europeias. Para além do surgimento de novas versões 

francesas, ele é reescrito, por exemplo, em flamengo, baixo-alemão, italiano e 

inglês. Neste período da tradição de Renart, o lado satírico do topos é realçado, e o 

protagonista é associado mais frequentemente à imagem do diabo embusteiro, 

bastante forte no imaginário da época. 

 Nos séculos XVII e XVIII houve nova onda do tema do raposo na Europa. La 
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Fontaine utiliza a figura do raposo, agora mais humanizada, em algumas de suas 

fábulas (LE GOFF, 2011: 198). É necessário, contudo, lembrar que o autor poderia 

estar apenas se inspirando na figura da raposa astuta recorrente na tradição literária, 

como aparece em Fedro ou Esopo. Em todo caso, a enorme influência do Romance 

de Renart na cultura francesa também permitiria estabelecer relação entre seu 

protagonista e a personagem das fábulas de La Fontaine, sobretudo porque o termo 

francês para “raposo” é “renard”, justamente por causa dessa influência na cultura 

francesa. No contexto germânico, o tema ressurge através da tradução em prosa, 

feita por Johann Chritoph Gottsched (publicada em 1752) do texto de Heinrich von 

Alkmar, Reynke de Vos (1498), e reaparece também na versão goethiana da estória 

e em um texto de Herder, de 1793, que enaltece Reineke como o mais importante 

herói épico da tradição germânica, “o Ulisses de todos os Ulisses” [der Ulysses aller 

Ulysse] (1793: 4). 

 Influenciado pela tradução de Gottsched e pelo contexto político da época, 

Goethe começou a escrever seu Reineke Fuchs em janeiro de 1793, mesmo mês 

em que Luís XVI foi decapitado graças à Revolução Francesa. Desde agosto de 

1792 Goethe estava afastado de sua família por conta de uma campanha de guerra 

em apoio à corte francesa. Por isso, ao caracterizar o contexto biográfico em que o 

épico surgiu, Hans-Wolf Jäger diz que o texto foi escrito “em uma tenda fria, sobre 

um colchão fino” [im kühlen Zelt auf dünner Matratze] (2011: 178). Nessa fábula 

podem-se notar alguns ecos da situação pessoal do autor, e.g, quando o 

protagonista repudia o ciclo de violência e se questiona se melhor não seria que 

cada um se preocupasse principalmente em cuidar de sua mulher e filhos (Reineke 

Fuchs. Canto VIII, vv. 152-60). Há também ecos do contexto político da época e da 

insatisfação do autor tanto com a nobreza e a maneira de se fazer política nas 

cortes, como com o caráter desregrado ou incontrolável dos revolucionários. Pode-

se dizer que, muito embora a narrativa da fábula de Goethe se desenvolva em um 

ambiente medieval e nos mostre aspectos da política e da sociedade feudal, tais 

como as regras de vassalagem e os procedimentos jurídicos, ela também reflete 

profundamente características do contexto em que foi escrita. Contudo, para Goethe, 

essa fábula tinha acima de tudo um aspecto atemporal, na medida em que era 

essencialmente uma sátira à política e às relações de poder de modo geral.  
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 Pois que inserido em um novo momento, pode-se notar diferenças entre o 

épico de Goethe e outras versões das estórias de Renart, ou seja, há elementos que 

tornam o texto goethiano único entre os outros que se inscrevem no mesmo topos. A 

característica mais evidente neste sentido é o abandono do tom explicitamente 

pedagógico pelo autor. Em versões germânicas anteriores era praxe que a narrativa 

viesse acompanhada de glosas cristãs que analisavam e explicavam cada episódio 

com o objetivo de educar os leitores. A ocorrência desta prática pode ser melhor 

entendida ao se atentar para o lugar ocupado pela figura do raposo no imaginário 

medieval:  

 

Tal é o herói Renart, entre admiração e ódio, encarnação de 
comportamentos que se degradam da inteligência à enganação e 
traição através da artimanha. Ele é instrumento da heroização da 
artimanha na cultura medieval e europeia mais do que qualquer outro 
herói ambíguo neste imaginário em que, como já vimos, não existe 
herói perfeito (a perfeição não pertence a este mundo). Mais do que 
ninguém, ele suscita a questão: será que ele é bom ou mau? (LE 
GOFF, 2011: 196) 

  

 Em resumo, dado o caráter ambíguo do herói vulpino e dos próprios 

episódios narrados, as glosas eram utilizadas para direcionar a interpretação do 

texto e garantir sua função pedagógica. Deve ser ressaltado, no entanto, que o 

abandono das glosas anexas à narrativa não foi o único aspecto que distanciou o 

poema goethiano de seus antecessores. Pode-se considerar que a principal 

inovação do autor foi a reformulação da narrativa segundo moldes da tradição épica 

clássica. Ao contrário de seus antecessores, que normalmente dividiam a narrativa 

em poucos capítulos, Goethe dividiu-a em doze partes e nomeou-as “cantos”. Para 

além da nomenclatura tradicional em textos épicos, o próprio número de cantos 

dialoga com a tradição clássica: basta lembrarmos que os poemas de Homero (cada 

um com 24 cantos) e a Eneida de Virgílio (dividida em 12 cantos) também se formam 

por um número de cantos múltiplo de doze; também o Paraíso perdido de John 

Milton se organiza em 12 livros. Jäger (2011: 187-88) considera que essa divisão 

proporcionou uma distribuição mais equilibrada dos acontecimentos do enredo e 

permitiu um certo paralelismo estrutural dos episódios, como é o caso nos outros 

épicos citados acima, que permitem divisão similar. Talvez o exemplo mais evidente 
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deste paralelismo seja o início idêntico dos cantos I e VII, quando a corte se reúne, e 

o protagonista não está presente. Outro ponto de convergência do poema com a 

tradição épica clássica é o metro escolhido pelo autor, i.e. a versão alemã do metro 

característico de Homero e Virgílio: o hexâmetro datílico. Penso que esta é uma 

característica fundamental do jogo realizado por Goethe entre um topos medieval 

popular e a tradição clássica, pois ela eleva o registro da narrativa e associa 

Reineke aos heróis dos épicos da antiguidade. Herder (1793) também havia 

percebido a relação entre o raposo e personagens da épica antiga. Ele destaca 

semelhanças que Reineke teria com Ulisses e Aquiles, com o primeiro pela astúcia, 

com o segundo pelo papel desempenhado no enredo, pois, assim como o Pelida, 

Reineke move a engrenagem narrativa mesmo quando está ausente do espaço 

narrado. Um ótimo exemplo disso é o Canto I do Reineke Fuchs, que se desenvolve 

em torno da figura do raposo justamente porque ele está ausente da corte descrita.  

 Cabe lembrar que o tom épico utilizado por Goethe funciona também como 

instrumento satírico, uma vez que relaciona um tema aparentemente menor ao estilo 

poético mais nobre da antiguidade, e se, por um lado, cria tensão, que em vários 

momentos se atualiza como ironia ou humor entre forma e conteúdo narrativo, por 

outro, também parece dar um caráter universal à fábula contada, o que de certo 

modo ressoa a ideia de que o tema seria atemporal. Por conta desses fatores aqui 

apresentados, Jäger (2011: 186) fala em uma “Säkularisation” que se dá nesse 

poema épico de Goethe, distante da tradição cristã que o antecedeu.  

 

1.1. O hexâmetro datílico greco-romano e português 

             

 Os hexâmetros datílicos gregos e latinos eram baseados na distinção entre 

sílabas longas e breves presentes nas línguas antigas, ou seja, a distinção entre 

tônicas e átonas não era um critério que regia a construção dos pés métricos, pois 

esta era realizada apenas segundo o parâmetro da duração silábica. Abaixo 

apresento um esquema do hexâmetro clássico: 

              

                      ― V V│― V V│― V V│― V V│― V V│― X 
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Nesse esquema as sílabas longas são representadas por “―” e as breves por  

“V”, a divisão dos pés é indicada por “│”. O verso é composto por seis pés, ou 

células métricas. Os cinco primeiros pés são formados por dátilos (uma sílaba longa 

seguida por duas breves: ― V V), mas com possível substituição por espondeus 

(duas sílabas longas: ― ―). O sexto pé é catalético, ou seja, contém somente duas 

sílabas (a segunda pode ser breve ou longa, por isso o “X”). As substituições são 

possíveis porque a duração de uma sílaba longa equivaleria à de duas breves, por 

isso as trocas não alteram o tempo das células rítmicas numa performance. Cabe 

ressaltar que no quinto pé as substituições por espondeus ocorriam, mas eram 

raríssimas, por isso uma característica do ritmo desse verso era a cláusula 

hexamétrica: ― V V│― X. 

 Na tradição poética em língua portuguesa, apesar de não termos 

diferenciação entre sílabas longas e breves, houve algumas tentativas de adaptação 

do hexâmetro datílico da épica clássica para nossa língua. O breve histórico dessas 

tentativas apresentado a seguir é fundamentalmente um resumo dos panoramas 

presentes no estudo de João Angelo Oliva Neto e Érico Nogueira sobre o tema1, 

assim como no de Rafael Trindade2.  

A principal diferença que se pode notar nos diferentes tipos de apropriação 

é a atribuição ou não do critério de quantidade às sílabas da língua vernácula, i.e. a 

distinção entre sílabas longas e breves. Uma vez que nossos sistemas prosódico e 

poético não contemplam essa distinção quantitativa, as tentativas que pretendiam 

utilizar esse critério se valiam de parâmetros arcaizantes — ou mesmo 

idiossincráticos — para a formação dos versos.  

 O poeta e matemático do século XVIII José Anastácio da Cunha (1744-

1787) é considerado o pioneiro no uso de hexâmetros datílicos em português, porém 

utilizou esse metro exclusivamente em traduções. Para a construção de seus 

versos, atribuía valor quantitativo às sílabas naturais do português utilizando critérios 

etimológicos e aplicando regras latinas ao português, de modo bastante 

questionável. Seu sobrinho, Vicente Pedro Nolasco da Cunha (1773-1844), também 

                                                 
1
  Cf. OLIVA NETO, João Angelo; NOGUEIRA, Érico. “O hexâmetro dactílico vernáculo antes de 

Carlos Alberto Nunes”. In: Scientia traductionis, v. 13, p. 295-311. 
2
    Cf. TRINDADE, Rafael. Transposição de metros clássicos em língua portuguesa: histórico e estudo 

do caso das Odes e elegias, de Magalhães de Azeredo. Dissertação de mestrado em Estudo 
Literários ― FCLAr/Unesp. Araraquara, 2014. 
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acreditava ser possível esse tipo de transposição do metro clássico para o 

português. Nolasco da Cunha chegou inclusive a conceber um programa para este 

tipo de versificação e a reescrever o canto V dos Lusíadas para comprovar o valor 

do metro.  

 Abaixo, um trecho do livro II das Geórgicas de Virgílio (vv. 458-63), traduzida 

por José Anastácio da Cunha: 

 
Oh! quão ditosos, //se o próprio bem conhecessem  
Os lavradores! //Para quem justíssima a Terra,  
Longe da discórdia //das armas, traz no regaço  
Um sustento fácil! //Se nem excelso palácio  
Dos matutinos //cortejos com que rotunda  
Pelas altivas //portas a enchente vomita. 

(apud OLIVA NETO; NOGUEIRA, 2013: 296) 
 

 Foi adotada a escansão realizada por João Angelo Oliva Neto e Érico 

Nogueira — estão marcadas em negrito as sílabas que iniciam cada pé métrico do 

hexâmetro e as cesuras com “//”3. Nota-se que não era preocupação do poeta a 

coincidência das sílabas tônicas com as posições principes4 do metro, fato este que 

comprova a utilização de algum critério outro que não o da intensidade silábica para 

a formação dos versos. Como dito anteriormente, o poeta assumia a possibilidade 

de se considerar sílabas do português como longas ou breves. Isso lhe permitiria — 

em teoria — o uso de espondeus e também a emulação do estilo latino de 

hexâmetros, i.e. um verso em que não há coincidência de tônicas e longas no 

primeiro hemistíquio do verso, mas em que há esta coincidência na cláusula 

hexamétrica.  

 Abaixo, um excerto de “O incêndio de Moscou” de Nolasco da Cunha: 

 

Ruínas fumegantes, //presa do Crime e da Morte,  
salve! De Moscow //extinta bem-vindos Horrores!  
Vos quadro pavoroso //aos olhos que turva de pranto  
simpática fonte, //mas formosíssima gala  
à Mente ostentais //excelsa que ufana revolve  
de indômita Virtude //feitos e d’alta Coragem [...].  

(apud OLIVA NETO; NOGUEIRA, 2013: 298) 
 

                                                 
3
  Doravante será adotada essa convenção para apresentar as escansões contidas no trabalho. 

4 Posições silábicas longas fixas no metro grego, i.e. primeira sílaba de cada pé no caso do 
hexâmetro datílico. 
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 Novamente, foi adotada a escansão de Oliva Neto e Nogueira. Pelo 

exemplo, constata-se claramente a semelhança entre o metro de Nolasco da Cunha 

e o de seu tio, i.e., a assunção da dicotomia entre sílabas longas e breves em nossa 

língua, e o mesmo padrão questionável de uso das sílabas tônicas, buscando emular 

o hexâmetro latino.  

 Em resumo, é possível considerar que as tentativas de apropriação do 

metro clássico de ambos apresentaram resultados de difícil compreensão por parte 

dos leitores, no que diz respeito ao padrão métrico utilizado. Isso acontece, 

sobretudo, pela ausência de sílabas longas e breves no sistema prosódico do 

português e pela maneira como eram distribuídas as sílabas tônicas no verso, i.e. 

deliberadamente fora das posições principes dos pés, dificultando a apreensão das 

células rítmicas componentes do hexâmetro datílico. 

 José Maria da Costa e Silva (1788-1854) utilizou o hexâmetro datílico em 

dois poemas próprios: “Epicédio à Morte do Elegante Poeta Dramático Antônio 

Xavier Ferreira de Azevedo” e “Epístola ao Doutor Vicente Pedro Nolasco da 

Cunha”. Neste último há um caráter programático, já que o poeta exalta as 

possibilidades do metro — das quais não disporiam os poetas modernos — e elogia 

os poetas alemães que se valeram dele como, por exemplo, Klopstock. João Angelo 

Oliva Neto e Érico Nogueira destacam que os principais recursos aos quais se refere 

Costa e Silva são: “1) liberdade rítmica, 2) variedade e 3) aptidão para traduzir 

paixões opostas” (2013: 303). Na sequência afirmam que estes três recursos são, na 

verdade, uma só capacidade “de imitar mediante o som e a organização espacial 

das palavras aquilo mesmo que as palavras sugerem ou descrevem” (2013: 303). 

Costa e Silva não se valeu do hexâmetro datílico para traduções; contudo, afirmou, 

no prólogo de sua tradução d'Os Argonautas, de Apolônio de Rodes, que esse metro 

seria bastante apropriado para traduções dos mais importantes épicos antigos, pois, 

entre outras razões, permitiria manter o mesmo número de versos dos originais. 

Apresentamos abaixo um trecho de sua “Epístola ao Doutor Vicente Pedro Nolasco 

da Cunha” (vv. 25-29): 

 

Klopstock, o primeiro, //ousou com planta liberta,  
saltando barreira, //correr por ínvia senda.  
Germânicas vozes //desposa à Lira d‟Homero,  
Homero alcança //ou vence torrente profusa  
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dos Alpes despenhada //com hórrida queda.  
(apud OLIVA NETO; NOGUEIRA, 2013: 301) 

 

 Adotando-se a escansão de Oliva Neto e Nogueira, temos que o método de 

construção do metro utilizado por Costa e Silva é também bastante semelhante ao 

de seus predecessores.  

 Outro português a escrever hexâmetros datílicos foi Júlio de Castilho (1840-

1919), filho de Antônio Feliciano de Castilho. Ele se utilizou do metro para 

exemplificar as ideias do pai acerca dos metros clássicos, publicadas na 4ª edição 

de seu Tratado de Metrificação. Nas edições anteriores, Antonio Feliciano 

apresentava-se contrário à apropriação dos metros clássicos por conta da falta de 

quantidades em português. No entanto, passou a admitir a possibilidade de 

utilização de hexâmetros e pentâmetros em língua vernácula e a sugerir tal uso em 

traduções das obras latinas, contanto que o procedimento fosse o de transpor a 

cadência dos versos antigos segundo o sistema prosódico do português, i.e., 

valendo-se somente da distinção entre sílabas tônicas e átonas. Como dito 

anteriormente, os versos de seu filho exemplificam seu pensamento sobre 

metrificação. Neles se percebe a possibilidade de substituição, nos quatro primeiros 

pés do verso, de duas sílabas átonas por uma átona, em outras palavras, de um 

dátilo por um troqueu (sílaba tônica seguida por uma átona). Estas substituições 

possíveis garantem a grande flexibilidade do metro que pode ter, assim como nos 

hexâmetros clássicos, de treze a dezessete sílabas. Abaixo alguns hexâmetros de 

Castilho: 

 

A bruma do alto mar// some ao longe ao real foragido.  
Chora-o de pé na torre //a constante, a misérrima Dido.  
Na tormenta cruel //que lhe agita as turbadas ideias,  
Eneias brilha só:// triste Dido!, o teu mundo era Eneias! 

(apud OLIVA NETO; NOGUEIRA, 2013: 305)  
  

 Segundo a escansão de Oliva Neto e Nogueira, percebe-se que há nestes 

versos a coincidência quase perfeita entre as sílabas tônicas e as posições principes 

dos pés; portanto, é um verso que rompe com a tradição hexametrista portuguesa 

anterior. Castilho busca, tanto quanto possível, recriar o metro clássico de acordo 

com a prosódia natural do português. A única exceção admitida parece acontecer no 
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primeiro pé métrico: no trecho apresentado, o hexâmetro se inicia em sílaba átona 

em três dos quatro versos. 

 Carlos Magalhães de Azeredo (1872-1963), o membro fundador mais novo 

da Academia Brasileira de Letras, foi o primeiro poeta brasileiro a transpor o 

hexâmetro para nossa língua. Para tanto, se inspirou no modo de apropriação dos 

metros clássicos da tradição italiana, chamados por Gisouè Carducci de “metros 

bárbaros”. Esse tipo de transposição pode ser chamado de “justaposição”, pois 

consiste na junção de dois metros da tradição vernácula para a emulação dos 

metros greco-romanos. O hexâmetro de Azeredo era composto por um hexassílabo 

grave e um octossílabo, que formavam os dois hemistíquios do verso que, portanto, 

tem quinze sílabas poéticas, tomando-se como parâmetro o modo de escandir de 

nossa tradição poética. Uma característica dos hexâmetros desse poeta era a 

obrigatoriedade de coincidência das sílabas tônicas com as posições principes do 

metro somente no segundo hemistíquio. Nesse sentido o poeta se aproximava da 

tradição latina, uma vez que era procedimento padrão de Virgílio e dos poetas 

latinos posteriores a ele a não coincidência de sílabas tônicas com as posições 

principes no primeiro hemistíquio. Em outras palavras: os seus versos poderiam 

apresentar um estilo latino, muito embora ele não considerasse essa possibilidade 

uma regra. Cabe lembrar que Magalhães de Azeredo, assim como seu antecessor 

direto na tradição em português, se baseava exclusivamente no parâmetro da 

intensidade silábica ao construir seus versos5. A seguir, um trecho (vv. 13-17), 

escandido por nós, do único poema do autor formado completamente por 

hexâmetros datílicos, chamado “Invernal” ― Magalhães de Azeredo geralmente 

utilizava o metro em dísticos elegíacos, que são compostos por um hexâmetro e um 

pentâmetro datílicos. 

 

Jazia o Forum todo //de neve coberto. Em camadas 
Densas, velando as rugas //e as chagas profundas da pedra, 
a neve revestia //de algentes couraças os muros, 
os arcos do triunfo //solemnes, o tétrico vulto 
do Flavio Anfitheatro, //gigante de nome sinistro. 

(apud TRINDADE, 2014: 158) 
 

                                                 
5 Para informações mais detalhadas sobre a recepção e a poética de Magalhães de Azeredo, cf. 

TRINDADE, Rafael. op. cit. 
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 Para melhor exemplificar o método do poeta, é conveniente reorganizar 

estes versos com base nas cesuras. Desta maneira, teríamos dísticos formados por 

um verso hexassílabo e um octossílabo, ambos presentes em nossa tradição 

poética: 

 

Jazia o Forum todo  
de neve coberto. Em camadas 
Densas, velando as rugas  
e as chagas profundas da pedra, 
a neve revestia  
de algentes couraças os muros, 
os arcos do triunfo  
solemnes, o tétrico vulto 
do Flavio Anfitheatro,  
gigante de nome sinistro. 
 

 

 Outro hexametrista brasileiro foi Carlos Alberto Nunes (1897-1990), tradutor 

dos poemas épicos de Homero e Virgílio. A solução adotada por ele foi a de 

substituir as sílabas longas do metro clássico por tônicas e as curtas por átonas. 

Abaixo um modelo do hexâmetro “núnico”: 

 

  X o o │ X o o │ X o o │ X o o │ X o o │ X (o) (o)  

  

 Representei as sílabas tônicas com “X”, as átonas com “o” e a divisão entre 

os pés com “│”. O verso de Nunes era, portanto, formado por cinco pés datílicos, 

sem possibilidade de substituição de duas átonas por uma tônica, e por um pé 

dissílabo no final do verso, que junto ao pé anterior formava a cláusula hexamétrica. 

Adotando-se uma contagem tradicional de sílabas poéticas, poderíamos dizer que 

esse hexâmetro contém dezesseis sílabas poéticas com acento na 1ª, 4ª, 7ª, 10ª, 

13ª e 16ª sílabas poéticas. Contudo, essa definição não abarcaria todos os versos 

de Nunes, muito embora contemple a maioria deles. Uma vez que o poeta não 

iniciava todos os versos com uma sílaba tônica e não os terminava sempre, e sim 

quase sempre, com a cláusula hexamétrica, a definição mais precisa seria esta: o 

hexâmetro de Nunes é um verso de dezesseis sílabas poéticas com acentos 

obrigatórios na 4ª, 7ª, 10ª, 13ª e 16ª sílabas poéticas e que poderia ser grave, agudo 

ou esdrúxulo. Abaixo alguns exemplos de versos “núnicos”: 
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- o tipo de verso mais recorrente: 

 

Canta-me a cólera — ó deusa! —// funesta de Aquiles Pelida, 
(Ilíada. Canto I, v.1) 

 

- verso com primeiro pé iniciado por sílaba átona: 

 

no cetro de ouro enroladas.// Implora aos Aquivos presentes, 
(Ilíada. Canto I, v.15) 

 

- verso esdrúxulo: 

 

Isso disse ele;// levanta-se o Oilíada cheio de cólera, 
(Ilíada. Canto XXIII, v.488) 

 
da minha tenda trazer para Eumelo //um presente magnífico. 

(Ilíada. Canto XXIII, v.559) 
 

- verso agudo: 

 

e, sobre os joelhos alçando-se,// vômito negro expeliu 
(Ilíada. Canto XIV, v. 437) 

 
A essas palavras //o pai dos mortais e dos deuses sorriu; 

(Ilíada. Canto XV, v. 47) 
 

 Mesmo levando-se em conta as variações, é possível afirmar que o “ritmo 

datílico predomina na leitura do poema” (GONÇALVES; et alii, 2011:114). A escolha 

por esse padrão métrico de cadência marcadamente datílica levou a acusações de 

que o verso era muito longo e monótono 6, aproximando-se assim do prosaísmo ou 

da prosa ritmada. Oliva Neto (2014:41), contudo, defende que a utilização da cesura 

em posições diferentes garante a variabilidade rítmica entre os versos de Nunes: 

 

                                                 
6
  Um dos críticos de Nunes foi Haroldo de Campos, que pensava o verso do maranhense como 

próximo à prosa ritmada. Campos, inclusive, afirma ter evitado um verso demasiado longo em sua 
tradução da Ilíada ― feita com dodecassílabos ― para se esquivar do “risco do prosaísmo” 
(1994: 13). Cabe notar, entretanto, que ele considerava o verso de Nunes uma “solução 
interessante” e digna de respeito, muito embora tratasse a tradução da Ilíada do maranhense 
como “acadêmica”, “classicizante”, e “que retroage estilisticamente no tempo”. Neste sentido, 
Campos a excluía da categoria de “transcriação”. 



17 

 

 

A correta leitura tem resultado extraordinário porque, soando como 
hexâmetros datílicos (uma tônica seguida de duas átonas), que são 
estranhos à métrica tradicional portuguesa, os versos não deixam de 
ter ritmo muito conhecido para nós, lusófonos. Assim, o alheio inocula-
se no que é costumeiro e produz como que uma dissonância sedutora 
entre algo familiar e uma coisa diferente: isso não é prosa ritmada 
nem exemplo do prosaísmo. 

  

 O pressuposto deste ponto de vista é de que a variação no posicionamento 

da cesura divide os versos em pontos diferentes, separando-os em “versos” 

conhecidos da nossa tradição poética. Por isso Oliva Neto destaca que uma 

característica do hexâmetro “núnico” é um tipo de “dissonância” entre as tradições. A 

seguir, para esclarecer este modo de se analisar o metro, será destacado um trecho 

da Eneida de Nunes:  

 

Ao perceber Turno altivo //os latinos assaz quebrantados 
de ânimo pelas derrotas sofridas, //e que reclamavam 
suas promessas, //para ele voltados //os olhos de todos, 
sente inflamar-lhe o brio. //Tal como nos campos da Líbia 

(Livro XII, vv. 1-4) 
 
  
 Uma possível reorganização destes mesmos versos com base nas cesuras, 

conforme nossa escansão, resultaria em: 

 

Ao perceber Turno altivo 
os latinos assaz quebrantados 
de ânimo pelas derrotas sofridas, 
e que reclamavam 
suas promessas, 
para ele voltados  
os olhos de todos, 
sente inflamar-lhe o brio. 
Tal como nos campos da Líbia 
 

 Utilizando o método tradicional de escansão da tradição poética em língua 

portuguesa, teríamos, em sequência: um verso com oito sílabas, um com nove, um 

com dez, um com cinco, um com quatro, um com cinco, outro com cinco, um com 

sete e o último com oito. Todos este versos que estariam presentes nos hexâmetros 

de Nunes são familiares à nossa poética, por isso Oliva Neto defende que o metro 

“núnico” apresenta uma coexistência entre o familiar e o estranho. 
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 Recentemente no Brasil houve, sobretudo no meio acadêmico, o 

ressurgimento do interesse sobre a adaptação de metros da poética greco-romana, 

inclusive do hexâmetro datílico, para o português. As tentativas de recriação destes 

metros são feitas especialmente por tradutores, em muitos casos, de poesia clássica 

grega e latina (cf., entre outros, ANTUNES, 2012; GONÇALVES et alii, 2011a; 

FLORES, 2011a; 2014; TÁPIA, 2012). 

 

1.2. O hexâmetro alemão 

 

  As adaptações do hexâmetro datílico em língua alemã ocorreram de modo 

diferente. Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) é considerado o pioneiro no uso 

desse metro na tradição germânica, apesar de haver tentativas anteriores, em geral 

por parte de outros poetas menos notórios em poemas esparsos que tiveram um 

impacto literário muito menor (cf. NOEL, 2006). Em 1748 foram publicados os três 

primeiros cantos de seu épico religioso totalmente escrito em hexâmetros: Der 

Messias. Para os propósitos deste trabalho convém adotar a explicação de Paul e 

Glier (1964: 119) acerca da adaptação dos metros clássicos na tradição alemã:  

 

Solche festen Quantitätsverhältnisse kennt die deutsche Sprache 
nicht. Dagegen läßt ― stark vereinfachend ― dem Wechsel von 
langen und kurzen Silben im antiken Vers der Wechsel von betonten 
und unbetonten Silben im deutschen vergleichend gegenüberstellen7

  
 

 As quantidades referidas pelos autores são as dos metros greco-latinos, que 

se baseavam na distinção entre sílabas longas e breves, apresentada anteriormente. 

Na tradição alemã, contudo, os pés métricos antigos foram assimilados segundo a 

dicotomia ente sílabas tônicas e átonas. Portanto, o pé datílico alemão é composto 

por uma sílaba tônica seguida por duas átonas (Xoo) e um espondeu é composto, 

em tese, por duas tônicas (XX); no entanto o que constatamos nos textos é a 

presença de troqueus (Xo). Assim, o verso de Klopstock se diferenciava dos da 

tradição clássica, pois eram admitidas substituições dos dátilos não só por 

espondeus como também por troqueus. Este novo recurso foi utilizado porque o 

                                                 
7 “Estas proporções fixas de quantidade são estranhas à língua alemã. Contudo, a alternância entre 

tônicas e átonas do verso alemão transpõe ― tratando o assunto de modo bastante simplificado 
― a alternância entre sílabas longas e breves do verso antigo.” 
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autor acreditava que sequências de sílabas longas eram incomuns em língua alemã, 

e, assim sendo, os espondeus, além de raros, causariam um efeito de 

estranhamento no verso. Klopstock destacava a ideia de que escrevia hexâmetros 

alemães, ou seja, “segundo a prosódia de nossa língua” [nach der Prosodie unsrer 

Sprache] (apud NOEL, 2006: 5). Patrizia Noel afirma que a solução do autor de Der 

Messias foi a da “versificação natural, i.e. uma solução baseada no sistema 

prosódico do alemão padrão.” [natural versification, i.e. a solution which is built on 

the Standard German prosodic system] (2006: 5). O autor, no entanto, contemplava a 

existência de quantidades em língua alemã, muito embora reconhecesse que havia 

diferentes tipos de sílabas longas e breves, i.e., grosso modo, que algumas sílabas 

breves, por exemplo, eram mais breves que outras. Contudo, a aparente confusão 

de Noel se justifica uma vez que o critério para distinção das sílabas longas de 

Klopstock era semântico: seriam longas as sílabas dos radicais de “conceitos 

principais” [Hauptbegriffe] e breves as de “conceitos secundários” [Nebenbegriffe]. 

Em termos práticos, isso significa que as sílabas consideradas longas por ele 

coincidiam em boa parte dos casos com as sílabas tônicas, uma vez que o radical 

das palavras em alemão é geralmente acentuado. Por isso, também é possível 

analisar o metro do autor desconsiderando o aspecto quantitativo por ele proposto. 

Segue abaixo um trecho escandido dos versos iniciais de Der Messias para 

exemplificar o metro de Klopstock: 

  

Sing, unsterbliche Seele, //der sündigen Menschen Erlösung, 
Die der Messias auf Erden// in seiner Menschheit vollendet 
Und durch die er Adams Geschlechte //die Liebe der Gottheit 
Mit dem Blute des heiligen Bundes //von neuem geschenkt hat. 
Also geschah des Ewigen Wille.// Vergebens erhub sich 
Satan wider den göttlichen Sohn; //umsonst stand Judäa 
Wider ihn auf; //er thats, und vollbrachte die grosse Versöhnung. 

                                     (Der Messias. Canto I, vv. 1-7) 

 

 Nota-se que o poeta tende a preservar a cláusula hexamétrica, porém não o 

faz em todos os versos — segundo Lickenheld (1909: 56) cerca de 5% dos versos 

do Der Messias não apresentam a cláusula. Outro ponto incomum em Klopstock, 

porém não inexistente, é o último pé espondaico, que vemos no quarto verso. 

 A recepção do metro de Klopstock foi dupla, alguns o tomaram com 
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empolgação, e outros o criticaram duramente. O mais notório destes críticos foi 

Johann Heinrich Voss (1751-1826), primeiro tradutor dos épicos de Homero 

exclusivamente em hexâmetros para o alemão. Ambos influenciaram profundamente 

a tradição deste metro na literatura alemã, a ponto de podermos afirmar que as 

outras tentativas de criação de hexâmetros datílicos posteriores a eles se 

fundamentam nos versos de um ou do outro.8 

  Voss criticava a simplicidade do hexâmetro alemão do modelo de 

Klopstock, que, por se aproximar demais da prosódia natural e não seguir 

estritamente algumas das regras da tradição clássica, poderia ser feito por qualquer 

um e não demandava habilidade poética: “Agora qualquer um que  sabia contar até 

seis com os dedos acreditava  conseguir escrever hexâmetros”9 (apud NOEL, 2006: 

6). Voss então concebeu novas regras baseadas na tradição clássica para a 

elaboração do hexâmetro e as pôs em prática nas suas traduções dos épicos e em 

um poema de sua autoria, Luise (1795). O ponto principal de discordância entre os 

dois poetas era o critério utilizado para classificação das sílabas. Voss propunha a 

possibilidade de criação de regras, baseadas, por exemplo, em critérios 

etimológicos, para distinção entre sílabas breves, médias e longas. Sobre essas 

regras, Noel afirma: “Do ponto de vista linguístico, o sistema de Voss é muito 

complicado. Ele envolve critérios semânticos, pragmáticos, fonéticos, etimológicos, 

históricos, sintáticos e morfológicos”10 (2008: 442). A complexidade de seu sistema é 

o que o diferencia de seu antecessor e o que lhe rendeu a fama de ser arcaizante. 

Em parte, suas regras complexas parecem tão ou quase tão arbitrárias quanto as 

que vemos em Anastácio e em Nolasco da Cunha. No entanto, vale ressaltar que os 

versos de Voss apresentam uma formação semelhante aos de Klopstock se 

considerarmos somente a intensidade silábica, principalmente nas primeiras obras 

em que utiliza o metro. Destacamos abaixo os versos iniciais da Odisseia traduzida 

por Voss (1781): 

 

                                                 
8   Alguns dos poetas alemães que escreveram hexâmetros, para além dos três explicitados em 
nosso trabalho, são: Friedrich von Schiller e Friedrich Hölderlin, em alguns dísticos; Eduard Mörike, 
Idylle vom Bodensee (1846); Friedrich Hebbel, Mutter und Kind (1859); Thomas Mann, Gesang vom 
Kindchen (1919); e Bertolt Brecht, em seu poema não acabado Das Manifest (1945). 
9     So glaubte nun jeder, der sechs zählen konnte, auch einen Hexameter abfingern zu können.  
10   From a linguistic point of view, Voss' system is too complicated. It involves semantic, pragmatic, 
phonetic, etymological, historical, syntactic and morphological criteria. 
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Sage mir, Muse, die Taten //des vielgewanderten Mannes,  
Welcher so weit geirrt, //nach der heiligen Troja Zerstörung,  
Vieler Menschen Städte gesehn, //und Sitte gelernt hat,  
Und auf dem Meere so viel’ //unnennbare Leiden erduldet,  
Seine Seele zu retten, //und seiner Freunde Zurückkunft.  

(Odysse11. Canto I, vv. 1-5) 

 

 Pela nossa escansão, as afirmações apresentadas anteriormente parecem 

se confirmar pelo trecho selecionado, i.e., para se apreender o hexâmetro datílico 

nestes versos, basta considerar as sílabas tônicas e átonas. Em resumo, se o 

procedimento de criação dos hexâmetros de Klopstock e Voss é extremamente 

diverso, por outro lado, sua percepção para o leitor pouco se distingue: como 

afirmara Noel, a oposição entre tônicas e átonas em alemão ocupa o papel original 

atribuído às longas e breves nas línguas clássicas. 

 Goethe sofreu influência de ambos poetas antecessores. Isso fica claro ao 

se levar em conta os dois épicos escritos em hexâmetros datílicos por ele: em 

Reineke Fuchs o padrão é semelhante ao do Messias, já em Hermann und Dorothea 

(1797) o poeta se baseou nos critérios de Voss para construir seus versos. Tendo 

em vista que o objeto deste trabalho é o Reineke Fuchs, somente as características 

formais desse épico serão abordadas. 

 O verso de Goethe apresenta dois aspectos formais bastante claros, o 

primeiro é a presença da cláusula hexamétrica em absolutamente todos os versos; o 

segundo é a baixa recorrência de versos puramente datílicos. Outra característica é 

o modo de uso do enjambement pelo poeta, que se vale amplamente do recurso 

tanto para tornar a narrativa fluida quanto para, em conjunto com o uso de cesuras, 

criar efeitos de ênfase no texto. Apresento dois trechos abaixo para esclarecer esse 

recurso:  

 

Denn im Winter einmal //erduldet' er große Gefahren 
Euretwegen. // Ein Fuhrmann, //er hatte Fische geladen, 

(Canto I, vv.101-02) 
 

Der ermordeten Frau. //Sie riefen über den Morder 
Ach und Weh! //Es trugen die Bahr' zwei jüngere Hähne 

(Canto I, vv.193-94) 
 

                                                 
11 HOMERO. Homers Odysse. Tradução Johann Heinrich Voss. Leipzig: Immanuel Müller, 1843. 
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 Nos dois casos a pausa no final do verso e a cesura logo no começo do 

próximo, no segundo pé métrico, de certa forma isolam e destacam um pedaço do 

período. No segundo exemplo a ênfase se intensifica pelo uso da cesura masculina, 

ou seja, a cesura após uma sílaba tônica. Cabe notar que Goethe parece formar 

seus versos mais livremente do que Klopstock e Voss, já que segue a prosódia que 

a língua lhe permite; nesse sentido podem ser encontradas, por exemplo, palavras 

que levam acentos em alguns contextos, mas em outros não. À guisa de exemplo: 

 

Aber ich schweige davon.// Wird Reineke selber gefordert, 
Wird er sich besser verteid'gen.// Indessen, gnädigster König, 

(Canto I, vv. 139-40) 

 

 No exemplo acima, o verbo wird recebe acento quando em posição 

proeminente no metro, i.e. quando ocupa a primeira posição de um pé métrico, mas 

não o recebe quando precede uma sílaba tônica. Em resumo, Goethe utiliza a 

flexibilidade proporcionada pelo metro e os recursos prosódicos da língua 

livremente, até certo ponto, para a formação dos versos de seu épico. 

 

1.3. Introdução à tradução 

 

Nossa proposta de adaptação do metro é inspirada na abordagem de 

Klopstock e Goethe. Procuramos coincidir as tônicas primárias das palavras com as 

posições principes do metro, e também contemplamos a possibilidade de 

substituição de dátilos por troqueus nos quatro primeiros pés métricos, 

resguardando, portanto, a cláusula hexamétrica. Faço a ressalva de que esta é 

apenas uma entre várias possibilidades formais para a recriação do poema original. 

Para a realização de nosso trabalho, foram consultadas algumas traduções que 

comprovam estas outras possibilidades, a saber: a tradução em prosa para o 

português de Tatiana Belinky, adaptada para o público infantil; a tradução, também 

em prosa, para o espanhol de Rafael Cansinos Assens; e a tradução para o inglês 

de Thomas James Arnold, em pentâmetros jâmbicos com dísticos rimados, verso 

típico da tradição épica inglesa.  

Devido à longa extensão do Reineke Fuchs (4.312 versos) e à proposta do 
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trabalho, optamos por traduzir somente o primeiro canto da obra, composto por 285 

versos. Estes foram recriados com padrão rítmico semelhante ao do texto de partida, 

i.e. o hexâmetro datílico “à alemã”. Um dos resultados obtidos por conta desta 

escolha tradutória foi a manutenção do mesmo número de versos do texto 

goethiano, embora este não fosse um objetivo principal de nossa tradução.  

Para além da recriação do metro, procuramos reproduzir, quando julgamos 

pertinente, alguns recursos possibilitados por ele e utilizados por Goethe para 

criação de certos efeitos poéticos. Um destes recursos é o de criação de ênfase por 

meio de enjambements e cesuras, explicado anteriormente. Para demonstrar esse 

efeito, destacamos abaixo a nossa tradução de dois trechos já citados: 

 

era inverno //e ele enfrentou perigos enormes 
graças ao lobo. //Um cocheiro trazia uma carga de peixes, 

(Canto I, vv.101-02) 
 
velas ardentes. //Choravam rios por conta do crime 
trágico! //Dois dos frangotes mais jovens traziam a maca, 

(Canto I, vv.193-94) 
  

 Em nossa tradução, tentamos construir o ritmo dos versos de acordo com a 

prosódia corrente do português brasileiro; por isso evitamos, por exemplo, elisões 

que nos pareçam demasiado “forçadas”, e fizemos coincidir o acento lexical com as 

posições principes. Neste sentido, consideramos o contexto em que a palavra se 

insere para estipularmos se é tônica ou átona. Cabe lembrar que nos baseamos, 

mesmo que por vezes inconscientemente, na prosódia de nossas variantes 

linguísticas, e que não criamos regras rígidas, como o são as de Voss ou de 

Anastácio e Nolasco da Cunha, para decidirmos se determinada sílaba é tônica ou 

átona em determinado contexto. Em resumo, tal como recomenda Ezra Pound: 

“ATENTE para o som que isso faz” (1990: 156); temos os nossos ouvidos como 

principal régua para a construção da sonoridade dos versos. Para esclarecer este 

ponto, destacamos alguns trechos: 

 

Não podia faltar ninguém! //Mas um se ausentara, 
(Canto I, v.13) 

 
 
eu não pegasse aquele caminho.// Lá está ele! 
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(Canto I, v.77) 
 

 
Mais um bocado! //Conheço mais um caso ocorrido. 

(Canto I, v. 120) 
 
 
um dos filhos mais belos //foi agarrado e arrastado, 

(Canto I, v. 239) 
 

 Estes exemplos demonstram que algumas palavras levam ou não acento a 

depender do contexto ou a posição em que se inserem no verso. O advérbio “não” é 

acentuado quando em posição proeminente no pé métrico (v. 13), mas não leva 

acento quando sucede uma sílaba acentuada (v. 77). O artigo indefinido “um” leva 

acento quando enfatizado pelo contexto semântico da frase (v. 13) e quando está em 

posição proeminente (v. 239), mas é átono quando sucede ou precede uma sílaba 

tônica (v. 120). O advérbio “mais” é acentuado quando em posição proeminente (v. 

120), mas é átono quando precede sílaba tônica (v. 239). Neste ponto nosso texto se 

aproxima novamente ao de Goethe, uma vez que ele parece se valer de expediente 

semelhante ao lidar com a prosódia de sua língua para criação dos versos. 

 Antes de apresentar a tradução é pertinente explicar nosso modo de 

proceder no que diz respeito à transposição de nomes de personagens. Decidimos 

manter o nome de personagens principais como no original, mas consideramos a 

pronúncia esperada em português. Essas personagens são: Reineke, Nobel, Isegrim 

e Grimbart. Nos casos de Nobel e Grimbart alteramos a grafia para indicar em qual 

sílaba incide o acento ― Grímbart e Nóbel. No caso de Isegrim, apesar do uso da 

mesma grafia, consideramos, ao construir o metro, o nome oxítono e não 

proparoxítono, como em alemão. Traduzimos os nomes próprios das personagens 

secundárias que apresentam significado claramente apreensível  ― geralmente de 

teor cômico ― tentando recriar efeitos que o sentido destes nomes evocam. 

Explicaremos mais detidamente alguns destes casos no terceiro capítulo do 

trabalho.  
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2. TRADUÇÃO 

 

2.1. Breve resumo do primeiro canto 

 

 É chegado o tempo de Pentecostes. A corte de Nóbel, o rei leão, se reúne. 

Porém falta um dos vassalos: Reineke Fuchs, o raposo. Ele, que cometeu inúmeros 

crimes contra todos os outros nobres. Logo, o lobo Isegrim toma a palavra para dar 

queixas contra Reineke perante a corte. Em seguida, outros animais também contam 

os males que sofreram pelas artimanhas do raposo. O único que o defende é seu 

sobrinho texugo, Grímbart. Contudo, o depoimento do galo Galício, que teve a filha 

assassinada pelas mãos de Reineke, comove a corte. Após o enterro da galinha 

Raspapé o rei decide mandar um emissário para trazer o raposo a julgamento por 

esse crime.  
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2.2. Reineke Fuchs, 

 

Erster Gesang 

 

   Pfingsten, das liebiche Fest, war gekommen; es grünten und blühten 

Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken 

übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel; 

jede Weise sproßte von Blumen in duftenden Gründen, 

festlich heiter gläntzte der Himmel und farbig die Erde.                                               5 

 

   Nobel, der König, versammelt den Hof; und seine Vasallen 

eilen gerufen herbei mit großen Gepränge; da kommen 

viele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, 

Lütke, der Kranich, und Markart, der Häher, und alle die Besten. 

Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen                                                    10 

Hof zu halten in Feier und Pracht; er läßt sie berufen 

alle miteinander, so gut die Großen als Kleinen. 

Niemand sollte fehlen! und dennoch fehlte der Eine, 

Reineke Fuchs, der Schelm! der viel begangenen Frevels 

Halben des Hofs sich enthielt. So scheuet das böse Gewissen                                15 

Licht und Tag, es scheute der Fuchs die versammelten Herren. 

Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt, 

und nur Grimbart, den Dachs, den Sohn seines Bruders, verschont' er. 

 

   Isegrim aber, der Wolf, begann die Klage; von allen 

seinen Vettern und Gönnern, von allen Freunden begleitet,                                     20 

trat er vor den König und sprach die gerichtlichen Worte: 

»Gnädigster König und Herr! vernehmet meine Beschwerden. 

Edel seid Ihr und groß und ehrenvoll, jedem erzeigt Ihr 

Recht und Gnade: so laßt Euch denn auch des Schadens erbarmen, 

den ich von Reineke Fuchs mit großer Schande gelitten.                                         25 

Aber vor allen Dingen erbarmt Euch, daß er mein Weib so 
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Reineke Fuchs, Canto I 

 

 

 

   Tempo festivo chegou, Pentecostes; em montes e vales 

campo e floresta se cobrem de flores; nos prados e cercas 

pássaros cantam alegres canções com humor renovado; 

cada gramado germina e floresce no solo cheiroso, 

brilha o céu jubiloso e cobre a terra de cores.                                                              5 

 

   Nóbel, o rei, reúne sua corte; vassalos se apressam, 

foram chamados ao paço com grande pompa e regalo; 

vinham de todos os cantos, altivos sócios briosos, 

Marques, a gralha, e Ludo, o grou, e todos os nobres, 

pois o rei desejava juntar os ilustres barões em                                                        10 

festa e fausto com uma feliz audiência da corte. 

Todos foram chamados, fossem pequenos ou grandes. 

Não podia faltar ninguém! mas um se ausentara,1 

Reineke  Fuchs, o Raposo!2 que esperto evitava os senhores 

que ele lesara. Tal como teme a má consciência a                                                   15 

luz e o dia, temia o raposo os nobres reunidos. 

Todos tinham protestos, tinham sido ofendidos,  

salvo o sobrinho texugo, Grímbart, que fora poupado. 

 

   Junto a primos e amigos, o lobo Isegrim começava 

queixas contra a raposa, com uma escolta de sócios,                                              20 

foi até o monarca e fez um discurso forense: 

“Dentre os reis o mais nobre! ouve minhas lamúrias. 

És honrado e egrégio, mostras nobreza e bondade. 

Tu3, que és tão prudente, deixa os crimes, que o pulha 

Reineke Fuchs me ofendeu, teu justo juízo tocarem.                                                25 

Entre tantos delitos, ele insultou inclusive 
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freventlich öfters verhöhnt und meine Kinder verletzt hat. 

Ach! Er hat sie mit Unrat besudelt, mit ätzendem Unflat, 

daß mir zu Hause noch drei in bittrer Blindheit sich quälen. 

Zwar ist alle der Frevel schon lange zur Sprache gekommen,                                   30 

ja ein Tag war gesetzt, zu schlichten solche Beschwerden; 

er erbot sich zum Eide, doch bald besann er sich anders 

und entwischte behend nach seiner Feste. Das wissen 

alle Männer zu wohl, die hier und neben mir stehen. 

Herr! ich könnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet,                                           35 

nicht mit eilenden Worten in vielen Wochen erzählen. 

Würde die Leinwand von Gent, so viel auch ihrer gemacht wird, 

alle zu Pergament, sie faßte die Streiche nicht alle, 

und ich schweige davon. Doch meines Weibes Entehrung 

frißt mir das Herz; ich räche sie auch, es werde, was wolle.«                                    40 

 

   Als nun Isegrim so mit traurigem Mute gesprochen, 

trat ein Hündchen hervor, hieß Wackerlos, red'te französisch 

vor dem König: wie arm es gewesen und nichts ihm geblieben 

als ein Stückchen Wurst in einem Wintergebüsche; 

Reineke hab' auch das ihm genommen! Jetzt sprang auch der Kater                       45 

Hinze zornig hervor und sprach: »Erhabner Gebieter, 

niemand beschwere sich mehr, daß ihm der Bösewicht schade, 

denn der König allein! Ich sag' Euch, in dieser Gesellschaft 

ist hier niemand, jung oder alt, er fürchtet den Frevler 

mehr als Euch! doch Wackerlos' Klage will wenig bedeuten,                                     50 

schon sind Jahre vorbei, seit diese Händel geschehen; 

mir gehörte die Wurst! Ich sollte mich damals beschweren. 

Jagen war ich gegangen: auf meinem Wege durchsucht' ich 

eine Mühle zu Nacht; es schlief die Müllerin; sachte 

nahm ich ein Würstchen, ich will es gestehn; doch hatte zu dieser                           55 

Wackerlos irgend ein Recht, so dankt' er's meiner Bemühung.« 
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minha mulher e meus filhos inúmeras vezes sem pena. 

Ah! manchou-os com máculas, máculas torpes e sujas, 

três em minha morada padecem de amarga cegueira. 

São conhecidos há tempos todos os crimes famosos,                                              30 

sim, firmamos um dia, a fim de aplainar tais querelas; 

ele dispôs-se a jurar, mas mudou de ideia depressa, 

e ágil sumiu depois da festa. Todos os homens, 

todos que aqui se reúnem sabem de cor este caso. 

Nobre senhor! Os tormentos causados pelo valete                                                   35 

não poderia contar nem mesmo em várias semanas. 

Fossem as telas de Gante4 (todas as já existentes) 

bom pergaminho, não conteriam todos os golpes. 

Sobre tal tema me calo. Porém as injúrias por minha 

Fêmea sofridas corroem-me, e vou me vingar com certeza.”                                    40 

 

   Surge, enquanto falava Isegrim com triste bravura, 

um cãozinho medroso, Coragem5, ante o monarca, 

diz em francês a Nóbel como ficara sem nada: 

só lhe sobrou a salsicha pela metade escondida 

num arbusto gelado, que Reineke esperto roubara!                                                  45 

Tom6, o gato, saltou tomado de cólera e disse: 

“Nobre lorde, ninguém padece desses delitos 

mais que o rei! E repito, que nessa corte distinta 

não há jovem ou velho que tema o sacrílego ilustre 

mais que o rei! O rancor de Coragem pouco interessa,                                             50 

anos já se passaram desde que as coisas se deram; 

e era minha a salsicha! Eu que devia exigi-la. 

Tinha ido caçar, procurava pelo caminho 

um moinho de noite; dormia a moleira cansada, 

e uma salsicha peguei, cauteloso, isso confesso;                                                      55 

pois se Coragem tiver um direito é por minha labuta.” 
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Und der Panther begann: »Was helfen Klagen und Worte! 

Wenig richten sie aus, genug, das Übel ist ruchtbar. 

Er ist ein Dieb, ein Mörder! Ich darf es kühnlich behaupten, 

ja, es wissen's die Herren, er übet jeglichen Frevel.                                                  60 

Möchten doch alle die Edlen, ja selbst der erhabene König 

Gut und Ehre verlieren; er lachte, gewänn' er nur etwa 

einen Bissen dabei von einem fetten Kapaune. 

Laßt euch erzählen, wie er so übel an Lampen dem Hasen 

gestern tat; hier steht er! der Mann, der keinen verletzte.                                          65 

Reineke stellte sich fromm und wollt' ihn allerlei Weisen 

kürzlich lehren und was zum Kaplam noch weiter gehöret, 

und sie setzten sich gegeneinander, begannen das Credo. 

Aber Reineke konnte die alten Tücken nicht lassen; 

innerhalb unsers Königes Fried und freiem Geleite                                                 70 

hielt er Lampen gefaßt mit seinen Klauen und zerrte 

tückisch den redlichen Mann. Ich kam die Straße gegangen, 

hörte beider Gesang, der, kaum begonnen, schon wieder 

endete. Horchend wundert' ich mich, doch als ich hinzukam, 

kannt' ich Reineken stracks, er hatte Lampen beim Kragen;                                     75 

ja er hätt' ihm gewiß das Leben genommen, wofern ich  

nicht zum Glücke des Wegs gekommen wäre. Da steht er! 

Seht die Wunden an ihm, dem frommen Manne, den keiner 

zu beleidigen denkt. Und will es unser Gebieter, 

wollt ihr Herren es leiden, daß so des Königes Friede,                                              80 

sein Geleit und Brief von einem Diebe verhöhnt wird; 

O so wird der König und seine Kinder noch späten 

Vorwurf hören von Leuten, die Recht und Gerechtigkeit lieben.« 

 

   Isegrim sagte darauf: »So wird es bleiben, und leider 

wird uns Reineke nie was Gutes erzeigen. O! läg er                                                  85 

lange tot; das wäre das beste für friedliche Leute; 

aber wird ihm diesmal verziehn, so wird er in kurzem 
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   Disse então a pantera: “Palavras e queixas inúteis! 

Pr' onde nos levam? Basta! O torpe bem conhecemos. 

É um ladrão e assassino! Afirmo com segurança, 

caros senhores: ele comete inúmeros crimes.                                                           60 

Caso os nobres, inclusive o rei majestoso, perdessem 

a honra e os bens; o raposo riria, até se ganhasse  

só um bocado de um porco capado obeso com isso. 

Deixem Laxo, o coelho, contar-lhes como o raposo 

ontem mal lhe fizera. Eis o homem! pacífico e manso.                                              65 

Reineke fez-se de santo e quis pregar ao coelho 

como podia e ainda mais umas coisas de padre. 

Cheios de fé sentaram-se juntos e entoaram o credo. 

Mas o raposo não conteve suas velhas tramoias; 

pois, apesar do salvo-conduto de nosso monarca,                                                    70 

prende Laxo com força nas garras firmes e arrasta 

perfidamente o homem honesto. Andando na rua, 

ouço o canto dos dois, que mal começa e de pronto 

finda7. Ouvindo surpreso, quando ali apareço, 

Fuchs reconheço na hora, descendo o cacete no coelho8;                                        75 

sim, teria decerto tomado sua vida, se acaso 

eu não pegasse aquele caminho. Lá está ele!9 

Vejam essas feridas do homem devoto, que todos 

nós respeitamos tanto. Caso queiram o nosso 

rei e os senhores deixar que nossa paz soberana,                                                    80 

salvaguarda e correios sejam tão humilhados, 

ah, então o monarca e os príncipes muitas censuras 

Inda iriam ouvir de amantes da lei e da ordem.” 

 

   Depois disse Isegrim: “Assim ficará; convenhamos, 

Reineke nunca será benigno. Ah, se estivesse                                                         85 

morto; isso seria o melhor pro pacífico povo; 

fosse agora absolvido, logo logo, vulpino, 
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etliche kühnlich berücken, die nun es am wenigsten glauben.« 

 

   Reinekens Neffe, der Dachs, nahm jetzt die Rede, und mutig 

Sprach er zu Reinekens Bestem, so falsch auch dieser bekannt war.                      90 

»Alt und wahr, Herr Isegrim!« sagt' er, »beweist sich das Sprichwort: 

>Feindes Mund frommt selten.< So hat auch wahrlich mein Oheim 

Eurer Worte sich nicht zu getrösten. Doch ist es ein leichtes. 

Wär' er hier am Hofe so gut als Ihr, und erfreut' er 

sich des Königes Gnade, so möcht' es Euch sicher gereuen,                                   95 

daß Ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert. 

Aber was Ihr Übels an Reineken selber verübet, 

übergeht Ihr; und doch, es wissen es manche der Herren, 

wie ihr zusammen ein Bündnis geschlossen und beide versprochen, 

als zwei gleiche Gesellen zu leben. Das muß ich erzählen;                                     100 

denn im Winter einmal erduldet' er große Gefahren 

Euretwegen. Ein Fuhrmann, er hatte Fische geladen, 

fuhr die Straße; Ihr spüret ihn aus und hättet um alles 

gern von der Ware gegessen! doch fehlt' es Euch leider am Gelde. 

Da beredetet Ihr den Oheim, er legte sich listig                                                       105 

grade für tot in den Weg. Es war beim Himmel ein kühnes 

Abenteuer! Doch merket, was ihm für Fische geworden. 

Und der Fuhrmann kam und sah im Gleise den Oheim, 

hastig zog er sein Schwert, ihm eins zu versetzten; der Kluge 

rührt' und regte sich nicht, als wär' er gestorben; der Fuhrmann                            110 

wirft ihn auf seinen Karrn und freut sich des Balges im voraus. 

Ja, das wagte mein Oheim für Isegrim; aber der Fuhrmann 

fuhr dahin, und Reineke warf von den Fischen herunter. 

Isegrim kam von ferne geschlichen, verzehrte die Fische. 

Reineken mochte nicht länger zu fahren belieben; er hub sich,                               115 

sprang vom Karren und wünshte nun auch von der Beute zu speisen. 

Aber Isegrim hatte sie alle verschlungen; er hatte 

über Not sich beladen, er wollte bersten. Die Gräten 



33 

 

 

muitos iria Fuchs seduzir, dos que menos suspeitam.” 

 

   Mas o atrevido texugo sobrinho de Reineke toma 

vez pra narrar as virtudes do tio. Sabem que mente.                                                 90 

“Lorde Isegrim! Considere o que diz o velho ditado: 

'Boca inimiga bendiz raramente.'10 Por isso o padrinho11 

não confiou no senhor por inteiro. Mas é compreensível. 

Fosse na corte benquisto como o senhor e gozasse 

ele da graça do rei, o senhor ficaria arrependido,                                                      95  

pois com escárnio fala e revive velhas histórias. 

Mas o senhor aqueles males que fez ao padrinho 

deixa de lado. Contudo, alguns dos lordes conhecem 

bem a aliança que os dois fecharam e como juraram 

sempre viver como sócios iguais. E devo contar-lhes:                                             100 

Era inverno e ele enfrentou perigos enormes 

graças ao lobo. Um cocheiro trazia uma carga de peixes, 

pela rua seguia. O senhor o caçou e com gosto  

todo o produto teria comido! Faltava o dinheiro. 

Quando narrou-lhe o fato, o tio deitou sagazmente                                                 105 

feito morto na estrada. Minha nossa! que astúcia 

nesse feito! Mas vejam quantos peixes sobraram. 

Vinha o cocheiro quando avista meu tio no caminho 

Logo puxou sua espada a fim de cortá-lo; o vulpino 

não se mexeu, como se morto estivesse; o cocheiro                                               110 

de antemão se animou com a pele e o jogou na carroça. 

Sim, correu esse risco pelo lobo. Seguia em 

frente o cocheiro, e Reineke os peixes pra baixo jogava. 

Vinha Isegrim de mansinho e enchia a barriga de peixes. 

Não poderia estender por muito tempo o passeio,                                                  115 

Reineke quis degustar12 a rapina e pulou da carroça. 

Mas Isegrim já a havia engolido, quase explodindo, 

tinha o olho maior que a barriga. Apenas espinhas 
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ließ er allein zurück und bot dem Freunde den Rest an. 

Noch ein anderes Stückchen! auch dies erzähl' ich euch wahrhaft.                        120 

Reineken war es bewußt, bei einem Bauer am Nagel 

hing ein gemästetes Schwein, erst heute geschlachtet; das sagt' er 

treu dem Wolf: sie gingen dahin, Gewinn und Gefahren 

redlich zu teilen. Doch Müh' und Gefahr trug jener alleine. 

Denn er kroch zum Fenster hinein und warf mit Bemühen                                      125 

die gemeinsame Beute dem Wolf herunter; zum Unglück 

waren Hunde nicht fern, die ihm im Hause verspürten 

und ihm wacker das Fell zerzausten. Verwundet entkam er, 

eilig sucht' er Isegrim auf und klagt' ihm sein Leiden, 

und verlangte sein Teil. Da sagte jener: >Ich habe                                                  130 

dir ein köstliches Stück verwahrt; nun mache dich drüber 

und benage mir's wohl; wie wird das Fette dir schmecken!< 

Und er brachte das Stück; das Krummholz war es, der Schlächter 

hatte daran das Schwein gehängt; der köstliche Braten 

war vom gierigen Wolfe, dem Ungerechten, verschlungen.                                     135 

Reineke konnte vor Zorn nicht reden, doch was er sich dachte, 

denket euch selbst. Herr König, gewiß, daß hundert und drüber 

solcher Stückchen der Wolf an meinem Oheim verschuldet! 

Aber ich schweige davon. Wird Reineke selber gefordert, 

wird er sich besser verteid'gen. Indessen, gnädigster König,                                  140 

Edler Gebieter, ich darf es bemerken: Ihr habet, es haben 

diese Herren gehört, wie töricht Isegrims Rede 

seinem eignen Weibe und ihrer Ehre zu nah tritt, 

die er mit Leib und Leben beschützen sollte. Denn freilich  

sieben Jahre sind's her und drüber, da schenkte mein Oheim                                145  

seine Lieb' und Treue zum guten Teile der schönen 

Frauen Gieremund; solches geschah beim nächtlichen Tanze; 

Isegrim war verreist, ich sag' es, wie mir's bekannt ist. 

Freundlich und höflich ist sie ihm oft zu Willen geworden, 

und was ist es denn mehr? Sie bracht' es niemals zur Klage,                                 150 
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ele deixara e ainda queria ofertar ao parceiro. 

Mais um bocado! Conheço mais um caso ocorrido.                                                 120 

Reineke soube que um porco engordado e recém-abatido 

de um campesino estava numa estaca suspenso; 

e isso ao lobo contou; partiram, partilhariam 

riscos e ganhos. Mas só um deles correu os perigos, 

pois meu tio se enfiou com esforço pela janela e                                                     125 

toda pilhagem jogou pro lobo embaixo. Coitado! 

Cães estavam por perto e sentiram seu cheiro na casa; 

bravamente feriram sua pele. Escapou machucado, 

foi atrás de Isegrim com pressa, contou seu tormento, 

quis sua parte. O lobo lhe disse: 'Está separado                                                     130 

um suculento pedaço pro amigo; agora se acalma! 

Pode afiar os caninos, degusta a gordura gostosa!' 

Trouxe a peça; que era a estaca em que o porco engordado 

fora suspenso pelo açougueiro; os nobres assados  

foram ceados pelo injusto lobo guloso.                                                                    135 

Reineke então se calou de raiva. O que ele pensava 

todos estamos pensando. Saiba, nobre monarca, 

casos assim meu tio aguentou centenas de vezes! 

Sobre tal tema me calo. Se Reineke for convocado, 

ele fará melhor sua defesa. Augusto senhor e                                                         140 

rei majestoso, o senhor o sabe, todos sabemos 

nesse paço as besteiras contadas pelo ardiloso 

lobo que praticamente desonra a própria senhora, 

mesmo tendo de corpo e alma jurado guardá-la. 

Sete anos atrás o padrinho ofertou generosa                                                          145 

parte de seu amor e fidelidade à senhora 

loba, Felácia13. Isso se deu e um baile noturno; 

quando Isegrim estava em viagem. Conto o que dizem. 

Ela, polida e amável, deixava que Reineke entrasse.14 

Qual o problema? Se ela nunca veio com queixas;                                                 150 
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ja, sie lebt und befindet sich wohl, was macht es für Wesen? 

Wär' er klug, so schwieg' er davon; es bringt ihm nur Schande.« 

Weiter sagte der Dachs: »Nun kommt das Märchen vom Hasen! 

Eitel leeres Gewäsche! Den Schüler sollte der Meister 

etwa nicht züchtigen, wenn er nicht merkt und übel bestehet?                                155 

Sollte man nicht die Knaben bestrafen, und ginge der Leichtsinn, 

ginge die Unart so hin, wie sollte die Jugend erwachsen? 

Nun klagt Wackerlos, wie er ein Würstchen im Winter verloren 

hinter der Hecke; das sollt' er nun lieber im stillen verschmerzen; 

denn wir hören es ja, sie war gestohlen; zerronnen                                                 160 

wie gewonnen; und wer kann meinem Oheim verargen, 

daß er gestohlenes Gut dem Diebe genommen? Es sollen 

edle Männer von hoher Geburt sich ge hässig den Dieben 

und gefährlich erzeigen. Ja, hätt' er ihn damals gehangen, 

war es verzeihlich. Doch ließ er ihn los, den König zu ehren;                                  165 

denn am Leben zu strafen gehört dem König alleine. 

Aber wenigen Danks kann sich mein Oheim getrösten, 

so gerecht er auch sei und Übeltaten verwehret. 

Denn seitdem des Königs Friede verkündiget worden, 

hält sich niemand wie er. Er hat sein Leben verändert,                                           170 

speiset nur einmal des Tags, lebt wie ein Klausner, kasteit sich, 

trägt ein härenes Kleid auf bloßem Leibe und hat schon 

lange von Wildbret und zahmen Fleische sich gänzlich enthalten, 

wie mir noch gestern einer erzählte, der bei ihm gewesen. 

Malepartus, sein Schloß, hat er verlassen und baut sich                                         175 

eine Klause zur Wohnung. Wie er so mager geworden, 

bleich von Hunger und Durst und andern strengeren Bußen, 

die er reuig erträgt, das werdet ihr selber erfahren. 

Denn was kann es ihm schaden, daß hier ihn jeder verklaget? 

Kommt er hierher, so führt er sein Recht aus und machte sie zuschanden.«          180 

 

   Als nun Grimbart geendigt, erschien zu großem Erstaunen 
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passa muito bem, por que Isegrim se aborrece? 

Fosse esperto, ficava quieto e sem a desonra.” 

Inda falava o texugo: “E agora a lorota15 de Laxo! 

Quanta asneira! O mestre não pode mais castigar seu 

mau aprendiz desatento, que mal aprende o que deve?                                         155 

Sem punir os jovens, de tantas futilidades, 

tantas tolices, como vão crescer os alunos? 

Inda tem o Coragem: perdeu a salsicha no inverno 

numa moita gelada; devia aguentar em silêncio, 

ele mesmo confessa que era roubada, que veio                                                     160 

fácil e foi-se fácil16; quem pode culpar o padrinho 

por tomar do ladrão o que foi roubado? Os homens 

nobres de alta estirpe devem ser perigosos, 

maus aos olhos do crime. Quisesse mandá-lo pra forca, 

era legítimo. Graças ao rei desejou libertá-lo,                                                          165 

pois só um rei por lei condena à pena de morte. 

Mas o tio não recebe o respeito e apreço devidos, 

mesmo sendo justo e lutando contra maldades. 

Desde que foi decretada a paz soberana no reino 

sei que ninguém se comporta melhor que o padrinho. Mudado,                             170 

janta só uma vez por dia, vive recluso, 

veste cilício sobre o corpo nu, se castiga, 

já se absteve de todo tipo de carne e de caça. 

Ontem, hóspedes dele disseram-me que ele deixara 

Malepartus, seu castelo, e agora levanta                                                                 175 

uma morada eremita. Está bastante franzino, 

pálido pela fome e sede e demais penitências, 

que ele tolera contrito; isso verão por si mesmos. 

Como as várias denúncias daqui poderiam feri-lo? 

Vindo, pode expor seu direito e causar-lhes desonra.”                                            180 

 

   Eis que do nada, enquanto Grímbart findava sua fala, 
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Henning, der Hahn, mit seinem Geschlecht. Auf trauriger Bahre, 

ohne Hals und Kopf, ward eine Henne getragen,  

Kratzfuß war es, die beste der eierlegenden Hennen. 

Ach, es floß ihr Blut, und Reineke hatt' es vergossen!                                             185 

Jetzo sollt' es der König erfahren. Als Henning, der wackre, 

vor dem König erschien, mit höchstbetrübter Gebärde, 

kamen mit ihm zwei Hähne, die gleichfalls trauerten. Kreyant 

hieß der eine, kein besserer Hahn war irgend zu finden 

zwischen Holland und Frankreich; der andere durft' ihm zur Seite                          190 

stehen, Kantart gennant, ein stracker kühner Geselle; 

beide trugen ein brennendes Licht; sie waren die Brüder 

der ermordeten Frau. Sie riefen über den Mörder 

Ach und Weh! Es trugen die Bahr' zwei jüngere Hähne, 

und man konnte von fern die Jammerklage vernehmen.                                         195 

Henning sprach: »Wir klagen den unersetztlichen Schaden, 

gnädigster Herr und König! Erbarmt Euch, wie ich verletzt bin, 

meine Kinder und ich. Hier seht Ihr Reinekens Werke! 

Als der Winter vorbei, und Laub und Blumen und Blüten 

uns zur Fröhlichkeit riefen, erfreut' ich mich meines Geschlechtes,                         200 

das so munter mit mir die schönen Tage verlebte! 

Zehen junge Söhne, mit vierzehn Töchtern, sie waren 

voller Lust zu leben; mein Weib, die treffliche Henne, 

hatte sie alle zusammen in einem Sommer erzogen. 

Alle waren so stark und wohl zufrieden; sie fanden                                                 205 

ihre tägliche Nahrung an wohl gesicherter Stätte. 

Reichen Mönchen gehörte der Hof, uns schirmte die Mauer, 

und sechs große Hunde, die wackern Genossen des Hauses, 

liebten meine Kinder und wachten über ihr Leben; 

Reineken aber, den Dieb, verdroß es, daß wir in Frieden                                        210 

glückliche Tage verlebten und seine Ränke vermieden. 

Immer schlich er bei Nacht um die Mauer und lauschte beim Tore; 

aber die Hunde bemerkten's; da mocht' er laufen! sie faßten 
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surge o galo Galício17 junto à família, trazem 

sobre uma maca funesta alguém degolado: a galinha 

Raspapé18, a melhor poedeira de todas galinhas. 

Ah, seu sangue escorrendo, pelo raposo vertido!                                                    185 

Disso seria o rei informado. Galício, o bravo, 

ante o rei surgiu, com grande angústia no peito, 

junto dele vinham dois companheiros de luto. 

Um chamado Ciscant19: da França à Holanda não se acha 

galo melhor; seu parceiro firme estava a seu lado,                                                  190 

tinha o nome Cantart: um artífice bravo e austero; 

eram irmãos da moça morta e ambos traziam 

velas ardentes. Choravam rios por conta do crime 

trágico! Dois dos frangotes mais jovens traziam a maca, 

dava pra ouvir os lamentos e os prantos sofridos de longe.                                    195 

Disse Galício: “Damos queixa de danos sem volta, 

nobre rei e senhor! Se apiede de meu sofrimento, 

meu e dos filhos. Aqui confere o que fez o raposo! 

Era passado o inverno e as folhas e as flores e os frutos 

vinham trazendo alegria. Contentes junto à família,                                                200  

cheios de vida, fruindo os belos dias comigo, 

dez frangotes, quatorze frangas, meus filhos que estavam 

cheios de viço e de vida! Minha galinha sublime 

num verão deu à luz a todos esses pintinhos, 

todos tão fortões e tão contentes; achavam                                                            205 

todo dia a ração na mesma vasilha de sempre. 

Monges ricos eram os donos da terra guardada 

por um muro e por seis corajosos cachorros da casa; 

nunca perdiam de vista minhas crianças atentos. 

Mas o facínora Reineke tinha raiva do nosso                                                          210 

modo de vida pacífico, longe de suas artimanhas; 

sempre rondava à noite furtivo o muro e espiava 

pelo portão, mas os cães o sentiam e ele fugia. 
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wacker ihn endlich einmal und ruckten das Fell ihm zusammen; 

doch er rettete sich und ließ uns ein Weilchen in Ruhe.                                          215 

Aber nun höret mich an! es währte nicht lange, so kam er 

als ein Klausner und brachte mir Brief und Siegel. Ich kannt' es: 

Eurer Siegel sah ich am Briefe; da fand ich geschrieben: 

Daß Ihr festen Frieden so Tieren als Vögeln verkündigt, 

und er zeigte mir an: er sei ein Klausner geworden,                                                220 

habe strenge Gelübde getan, die Sünden zu büßen, 

deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun keiner 

mehr von ihm sich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, 

nimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen, 

zeigte sein Skapulier. Daneben wies er ein Zeugnis,                                               225 

das ihm der Prior gestellt, und, um mich sicher zu machen, 

unter der Kutte ein härenes Kleid. Dann ging er und sagte: 

>Gott dem Herren seid mir befohlen! ich habe noch vieles 

heute zu tun! ich habe die Sext und die None zu lesen 

und die Vesper dazu.< Er las im Gehen und dachte                                                230 

vieles Böse sich aus, er sann auf unser Verderben. 

Ich mit erheitertem Herzen erzählte geschwinde den Kindern 

Eures Briefes fröhliche Botschaft, es freuten sich alle. 

Da nun Reineke Klausner geworden, so hatten wir weiter 

keine Sorge noch Furcht. Ich ginge mit ihnen zusammen                                       235 

vor die Mauer hinaus, wir freuten uns alle der Freiheit. 

Aber leider bekam es uns übel. Er lag im Gebüsche 

hinterlistig; da sprang er hervor und verrannt' uns die Pforte; 

meiner Söhne schönsten ergriff er und schleppt' ihn von dannen, 

und nun war kein Rat, nachdem er sie einmal gekostet;                                          240 

immer versucht' er es wieder; und weder Jäger noch Hunde 

konnten vor seinen Ränken bei Tag und Nacht uns bewahren. 

So entriß er mir nun fast alle Kinder; von zwanzig 

bin ich auf fünfe gebracht, die andern raubt' er mir alle. 

O, erbarmt Euch des bittern Schmerzes! er tötete gestern                                      245 
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„Té que um dia o pegaram e bravos lhe deram um couro; 

ele escapou, mas a gente teve paz por um tempo.                                                 215 

Ouçam! Não tardou nem um pouco até que viesse 

como eremita com carta e selo que eu conhecia: 

era o selo real na carta; nela se lia: 

Foi promulgada a paz permanente pra aves e bichos. 

E ele mostrava como teria virado eremita;                                                               220 

disse ter feito votos severos pra expiar os pecados, 

cuja culpa aceitava. Por isso ninguém deveria 

mais temê-lo. Teria prestado votos sagrados, 

nunca mais comeria carne. Mostrou-me o bentinho, 

o hábito quis que olhasse. Inda mostrou documento                                               225 

dado pelo prior pra provar. Pra deixar-me tranquilo 

tinha ainda um cilício. Então pegou e me disse20: 

'Deus o Senhor me ordenou! Que tenho muitas tarefas 

hoje a fazer! Preciso ler a sexta e a nona 

mais as vésperas.' Ele lia andando e tramava                                                         230 

várias maldades consigo, visava à nossa desgraça. 

Logo contei radiante as boas novas aos filhos, 

todos ficaram felizes com vossa alegre mensagem. 

Já que Reineke era agora eremita, perdemos 

todo medo e receio de antes. Fui com os filhos                                                       235 

fora dos muros, estávamos todos felizes e livres. 

Mas nos demos mal. O raposo estava espreitando 

numa moita escondido; pulou na frente da entrada; 

um dos filhos mais belos foi agarrado e arrastado, 

não havia saída depois da primeira mordida;                                                          240 

ele sempre tentava de novo; nem caçadores 

nem cachorros podiam guardar-nos de dia e de noite. 

Quase todos os filhos me foram levados; de vinte 

só sobraram cinco, roubou-me todos os outros. 

Tenha piedade do meu sofrimento! Ele matou-me                                               245 
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meine Tochter, es haben die Hunde den Leichnam gerettet. 

Seht hier liegt sie! Er hat es getan, o! nehmt es zu Herzen!« 

 

  Und der König begann: »Kommt näher, Grimbart, und sehet, 

also fastet der Klausner, und so beweist er die Buße! 

Leb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen!                                  250 

Doch was helfen die Worte! Vernehmet, trauriger Henning: 

Eurer Tochter ermangl' es an nichts, was irgend den Toten 

nur zu Rechte geschieht. Ich lass' ihr Vigilie singen, 

sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wollen 

wir mit diesen Herren des Mordes Strafe bedenken.«                                             255 

 

   Da gebot der König, man sollte Vigilie singen. 

»Domino placebo« begann die Gemeine, sie sangen 

alle verse davon. Ich könnte ferner erzählen, 

wer die Lektion gesungen und wer die Responsen; 

aber es währte zu lang, ich lass' es lieber bewenden.                                             260 

In ein Grab ward die Leiche gelegt und drüber ein schöner 

Marmorstein, poliert wie ein Glas, gehauen im Viereck, 

groß und dick, und oben drauf war deutlich zu lesen: 

»Kratzfuß, Tochter Hennings, des Hahns, die beste der Hennen, 

legte viel Eier ins Nest und wußte klüglich zu scharren.                                          265 

Ach, hier liegt sie! durch Reinekens Mord den Ihren genommen. 

Alle Welt soll erfahren, wie bös und falsch er behandelt, 

und die Tote beklagen.« So lautete, was man geschrieben. 

 

   Und es ließ der König darauf die Klügsten berufen, 

Rat mit ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte,                                               270 

der so klärlich vor ihn und seine Herren gebracht war. 

Und sie rieten zuletzt: man habe dem listigen Frevler 

einen Boten zu senden, daß er um Liebes und Leides 

nicht sich entzöge, er solle sich stellen am Hofe des Königs 
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ontem a filha, os cães salvaram só seu cadáver. 

Olha, ela que jaz aqui! Ai, misericórdia!” 

 

   Disse então o rei: “Aproxime-se, Grímbart, e veja 

como jejua o recluso, como redime os pecados! 

Se eu continuar com saúde farei com que ele lamente!                                          250 

Mas de que servem discursos? Ouça, triste Galício; 

não deixarei que falte todo respeito devido 

pela infeliz falecida: será recitada a vigília, 

e ela será sepultada com honras; após os serviços 

vou discutir com os lordes a justa sentença pro crime.”                                           255 

 

   Já que o rei ordenou, seria recitada a vigília. 

Todo povo entoava “Placebo Domino”21 unido, 

todos os versos do ofício. Não será revelado22  

quem entoava os versos e quem entoava as respostas, 

pois perderíamos tempo, prefiro que fique de fora.                                                 260 

Foi colocado num túmulo o corpo; sobre o sepulcro 

uma estela de mármore, bem lapidada, polida 

como um cristal, imponente e maciça; nela se lia: 

“Raspapé, a melhor das galinhas, filha do galo. 

Punha muitos ovos. Sabia ciscar com prudência.                                                    265 

Ela que jaz aqui! Tivera sua vida tomada 

pelas mãos de um vil assassino. Que todos o saibam: 

Reineke foi o culpado.” Assim dizia o escrito. 

 

   Foram pelo rei nomeados os mais perspicazes, 

eles dariam conselhos sobre a sentença pro crime                                                 270 

vividamente exposto ao rei e a todos senhores. 

Eles recomendaram que fosse mandado emissário 

té o sagaz criminoso, assim teriam certeza 

que ele não faltaria à próxima audiência da corte. 
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an dem Tage der Herrn, wenn sie zunächst sich versammeln;                                275 

Braun, der Bären, ernannte man aber zum Boten. Der König 

sprach zu Braun, dem Bären: »Ich sag' es, Euer Gebieter, 

Daß Ihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet! Doch rat' ich zur Vorscicht: 

Denn es ist Reineke falsch und boshaft, allerlei Listen 

wird er gebrauchen, er wird Euch schmeicheln, er wird Euch belügen,                   280 

hintergehen, wie er nur kann.« ― »Mitnichten«, versetzte 

zuversichtlich der Bär; »bleibt ruhig! sollt' er sich irgend 

nur vermessen und mir zum Hohne das mindeste wagen, 

seht, ich schwör' es bei Gott! der möge mich strafen, wofern ich 

ihm nicht grimmig vergölte, daß er zu bleiben nicht wüßte.«12                                 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Utilizamos para a transcrição do texto alemão a seguinte edição: GOETHE, Johann Wolfgang von. 

Reineke Fuchs. Stuttgart: Reclam Verlag, 2011. 
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Fosse por bem ou por mal, deveria ser conduzido.                                                275 

Bruno23, o urso, foi nomeado emissário. O monarca 

disse ao urso: “Eu, seu senhor, lhe ordeno que leve 

minha mensagem com zelo! Mas aconselho cautela:  

Reineke é traiçoeiro e astuto, o vulpino conhece 

todo tipo de truques, vai adular-te e enganar-te                                                      280 

como só o raposo consegue.” Logo em seguida 

disse Bruno confiante: “Podem ficar sossegados! 

Se ele tentar me fazer de trouxa com tais artimanhas, 

é porque desconhece minha fúria terrível. 

Juro por Deus que o faria pagar por tamanha insolência!”                                      285 
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3. NOTAS 

 

1- “und dennoch fehlte der Eine”, este trecho está em um verso de extrema 

importância, pois contém a primeira alusão ao status de Reineke na sociedade 

retratada, i.e. como alguém de certa forma à margem, destacado da corte. Esta 

separação entre Reineke e os outros nobres é marcada no início do texto pela 

recorrência de “alle”, que ocorre três vezes referindo-se aos vassalos do rei, antes 

da referência a Reineke como “der Eine”. Com isto em mente, optamos por marcar a 

importância dessa distinção por meio do contexto sonoro do verso, i.e. colocamos 

“um” em posição proeminente do metro, no início da cláusula hexamétrica: “um se 

ausentara”. 

 

2- pretendemos que “Fuchs” possa ser entendido como sobrenome, pois assumimos 

que o significado da palavra alemã (raposa) não é evidente a um leitor brasileiro 

hipotético. Este modo de proceder nos abre a possibilidade de referir o protagonista 

em outros trechos somente pelo sobrenome ― assim o fazemos, por exemplo, 

quando julgamos que há certa distância afetiva entre quem fala sobre Reineke e o 

raposo. Devido a restrições que o metro por vezes nos impõe, este expediente se 

mostra bastante útil, pois nos dá como “ferramenta” poética uma palavra 

monossílaba tônica, tipo de palavra menos frequente em português, e que pode 

facilitar a construção dos pés métricos, dependendo do contexto. Optamos por 

informar a espécie do protagonista como tradução para “der Schelm” (que pode 

significar enganador, trapaceiro). Esta solução também contempla certa recuperação 

dos sentidos evocados pelo termo alemão, uma vez que se considere o lugar 

ocupado pela raposa, enquanto criatura astuta e trapaceira, no imaginário ocidental. 

Além disso, e pois que somente Reineke recebe a alcunha de “Schelm” no texto de 

partida, nossa solução permite a recriação de um recurso narrativo importante no 

épico em questão. 

 

3- fizemos uso da segunda pessoa do singular para sugerir uma possível tentativa 

da personagem de fazer um discurso formal ante o rei e a corte. Em outras 

oportunidades Isegrim assume registros menos formais.  
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4- cidade na Bélgica, decidimos preservar a referência a esta cidade, pois é de lá a 

primeira versão escrita da fábula protagonizada por Reineke e Isegrim. 

 

5- optamos por uma alternativa irônica para recriar o teor cômico do nome do 

cãozinho Wackerlos (sem coragem, covarde). Para indicar a ironia presente no 

nome acrescentamos o adjetivo “medroso”. 

 

6- demos um nome ao gato que é facilmente associável a este animal em nossa 

cultura, uma vez que é o nome de uma personagem de animação bastante famosa. 

Além disso, a palavra “Tom”, por ser monossílaba, apresenta potencial semelhante 

ao de “Fuchs” do ponto de vista formal, como explicado anteriormente. 

 

7- outro exemplo de cesura em começo de verso que, combinada ao enjambement, 

cria um efeito de ênfase. Neste caso, o recurso é bastante pertinente porque a 

quebra abrupta no ritmo do verso parece reproduzir ou reforçar a interrupção de um 

canto descrita no trecho.  

 

8- “er hatte Lampen beim Kragen” (segurava Lampen pelo pescoço). Nossa solução 

se deu em parte por conta do metro. Mas também a tomamos com base no tom do 

poema, que apresenta várias passagens ambíguas com possíveis conotações 

sexuais. No trecho em questão, pensamos que a afirmação posterior, de que o 

coelho fora machucado por Reineke, pode ser uma justificativa razoável para nossa 

escolha. 

 

9- caso em que a cláusula hexamétrica talvez não seja bem formada ― somente 

sem a ocorrência de elisão alguma no trecho ela seria possível. Apesar de perturbar 

em certa medida o ritmo do verso, adotamos esta formulação porque julgamos ser 

mais importante neste caso a relativa semelhança com uma sentença anterior da 

fala da pantera: “Eis o homem!”. No texto de partida a semelhança entre as duas 

frases é mais clara: “hier steht er!”, e “Da steht er!”. No entanto, acreditamos que 

seja plausível esperar que nossas escolhas causem impressão semelhante ao leitor 
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da tradução.  

 

10- pela falta de ditado semelhante em português optamos por criar uma formulação 

parecida com a do texto de partida.  

 

11- alternativa para “Oheim”, forma antiga da palavra “Onkel” (tio). Nos valemos 

desta solução por questões formais, i.e. tanto para termos outra alternativa com 

padrão acentual diferente, como também para sugerir um alto grau de proximidade 

entre Grímbart e seu tio. Além disso, essa alternativa garante uma maior variação 

estilística ao texto de chegada, uma vez que o termo é repetido inúmeras vezes no 

texto de partida. 

 

12- uma característica do poema de Goethe ― assim como do topos do Roman de 

Renart ― é a humanização das personagens. Uma das formas que essa 

humanização assume no texto de partida ocorre por meio dos diferentes termos que 

se referem à alimentação. Cabe lembrar que o termo “fressen” (comer; quando é 

atividade realizada por um animal) não aparece no poema, ao invés disso são 

utilizados vários termos diferentes que remetem a modos de se alimentar mais 

marcados como humanos. Tentamos realizar algo semelhante em nosso texto no 

que diz respeito à escolha de termos inscritos nesse campo semântico.  

 

13- “Gieremund” (Gier - ambição, desejo; Mund - boca). Escolhemos uma solução 

que evoca explicitamente o sentido sexual presente no nome em alemão. Fizemos 

assim, pois, apesar de reforçarmos apenas um dos sentidos possíveis, 

consideramos que era a alternativa que conferia maior comicidade ao nome da loba. 

 

14- tentamos recriar neste caso uma possível ambiguidade presente na formulação 

do texto de partida: “[...] ist sie ihm oft zu Willen geworden” (“ela se dedicava a ele 

frequentemente” ou “ela deixava que ele fizesse o que quisesse com ela 

frequentemente”). Julgamos que a ambiguidade é pertinente no contexto, pois indica 

uma possível conotação sexual na fala provocativa do texugo.  
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15- “Märchen” (conto de fadas). Optamos por um termo que remete à ideia de que 

aquilo que foi exposto anteriormente pela pantera sobre o coelho era uma história 

inventada. 

 

16- “zerronnen wie gewonnen”, nós temos um ditado “equivalente” em português, a 

saber: o que vem fácil vai fácil. Por conta do metro escolhido para a recriação do 

poema, escolhemos uma formulação que talvez evoque o ditado, mas que não o 

reproduz tal como ele é usado comumente.  

 

17- o nome “Henning” apresenta clara semelhança com “Henne” (galinha), por isto 

recorremos a procedimento similar em português. 

 

18- adotamos a solução presente na tradução de Tatiana Belinky (1998: 8).  

 

19- seguimos no caso dos irmãos de Raspapé, em alemão: Kreyant e Kantart, a 

explicação dos nomes dada por Assens (1987: 1469). Segundo ele, Krayant faz 

alusão ao cacarejar dos galos e Kantart ao canto. Já que ambos se ligam à 

características da espécie, decidimos alterar a grafia do nome do último, e modificar 

o nome do outro, aludindo a outra atividade associável à espécie. 

 

20- formulação marcadamente oral que, no entanto, nos pareceu adequada ao 

contexto discursivo da personagem. 

 

21- palavras iniciais da primeira antífona das vésperas pelos mortos: “Placebo 

Domino in regione vivorum”13. No texto original Goethe inverte a ordem das palavras, 

provavelmente para encaixar o trecho no hexâmetro. A escansão no caso seria: 

“Domino placebo”. Cabe lembrar que à época do autor o latim era presumidamente 

conhecido por boa parte de seu público. Ele, portanto, provavelmente considerou a 

pronúncia latina para formar o verso. Nós, por outro lado, preferimos considerar 

apenas uma sílaba tônica em cada palavra, i.e. vislumbramos a pronúncia esperada 

de um falante de português, pois o ensino de latim não é amplamente difundido nos 

                                                 
13 SCHÜLER, Arnaldo. Dicionário enciclopédico de teologia. Canoas: ULBRA, 2012. p. 365. 
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dias de hoje em nosso país. Também nos demos a liberdade de “corrigir” a citação 

da antífona, uma vez que ela não nos impossibilitava a manutenção do metro em 

português. 

 

22- trecho em que o narrador interage com o leitor e explica porque não descreverá 

com mais detalhes o enterro de Raspapé. Tentamos, tanto quanto nos possibilitavam 

as restrições impostas pelo metro, tornar esse recurso narrativo tão evidente quanto 

no poema em alemão. Contudo, não encontramos alternativa em que o narrador se 

comunicasse pela primeira pessoa. 

 

23- nome que deriva do latim brunus (castanho, marrom). Seria, portanto, 

praticamente a tradução literal de Braun (marrom). Contudo, há de se ressaltar que a 

origem do nome e sua alusão à cor marrom não são tão evidentes ao falante de 

português atual.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os objetivos do presente trabalho foram a apresentação de modos 

diferentes de apropriação do hexâmetro datílico nas tradições poéticas em língua 

alemã e em língua portuguesa, tradições que não se baseiam na dicotomia entre 

sílabas longas e breves; e a proposição da tradução de um trecho do épico Reineke 

Fuchs de Goethe, a fim de demonstrar uma possibilidade de recriação em português 

do modo de construção de hexâmetros utilizado na tradição poética alemã, 

sobretudo à maneira de Klopstock e Goethe. Assumindo-se que o modelo de 

hexâmetro mais bem-sucedido em nossa tradição é o de Nunes, o exercício aqui 

proposto pode ser frutífero na medida em que se soma a outras tentativas esparsas 

de se propor esse metro ainda mais flexível que o do tradutor maranhense.   

Em resumo, espera-se que o trabalho tenha logrado êxito em esclarecer, 

mesmo que de forma resumida, as características fundamentais do hexâmetro 

datílico clássico e das diferentes tentativas de adaptá-lo, e que a tradução 

apresentada tenha cumprido satisfatoriamente sua função primeira neste trabalho, 

ou seja, a de exemplificar o padrão métrico inspirado no modelo da tradição 

germânica. Neste sentido, pretende-se ter contribuído com os estudos, cada vez 

mais frequentes, acerca da adaptação de metros clássicos em línguas modernas. 
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