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―simplesmente‖ porque, sob diversos aspectos, não lhe era mais possível respirar. 

(Frantz Fanon) 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de tradução da 

trilogia dramática O Velo de Ouro (1821), do escritor austríaco Franz Grillparzer 

(1791-1872). Baseada no mito da Medeia e dos Argonautas, a obra trágica, ainda 

inédita em língua portuguesa, tem como principal debate a xenofobia praticada pelas 

personagens da Grécia e da Cólquida. O projeto de tradução está centrado na 

tensão de elementos antagônicos presentes nas três tragédias, em especial do uso 

do verso como recurso para simular um plurilinguismo dentro da própria língua 

alemã, colocando também no nível linguístico a xenofobia e a dificuldade de 

adaptação em território estrangeiro. Foram selecionados e traduzidos trechos das 

três peças em que o uso do verso tem papel importante na oposição entre a cultura 

da Cólquida, personificada na figura de Medeia, e a cultura grega, na qual Jasão se 

insere. Por fim, serão apresentadas as estratégias e soluções para problemas 

encontrados na tentativa de recriar esses experimentos formais na língua 

portuguesa. 

 

Palavras-chave: Franz Grillparzer. Tradução de drama. Teatro austríaco. Verso. 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims at presenting a translation project of the dramatic trilogy The 

Golden Fleece (1821), by Austrian author Franz Grillparzer (1791-1872). Inspired by 

the myth of Medea and the Argonauts, the work, still unpublished in Portuguese, 

debates the xenophobia practiced by the Greek and Colchian characters. The project 

focuses on the tension of antagonistics elements present in the three tragedies, 

especially the use of the verse as a resource to simulate plurilingualism within the 

German language itself, placing the xenophobia and the difficult to adaptate in 

foreign territory already in the linguistic level. Some excerpts in which the use of the 

verse plays a major role in the opposition between the culture of Colchis, personified 

in the figure of Medea, and the Greek culture, in which Jason is inserted, were 

selected and translated. Finally, the strategies and solutions for problems that were 

found in order to recreate these formal experiments in Portuguese will be presented. 

 

Keywords: Franz Grillparzer. Translation of drama. Austrian drama. Verse. 
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INTRODUÇÃO 

 

Franz Grillparzer (1791-1872) foi um dos escritores austríacos mais 

prestigiados de seu tempo. Contudo, sua obra jamais foi traduzida para a língua 

portuguesa, sendo um campo ainda a ser explorado. Para os estudos da tradução, 

trata-se de um autor especialmente interessante: suas obras contêm uma série de 

elementos desafiadores para quem desejar traduzi-las. As peças dramáticas 

apresentam jogos entre a linguagem e a performance em palco que proporcionam a 

reflexão acerca das especificidades da tradução de drama não apenas no nível do 

texto lido, mas também na enunciação do texto dentro do contexto teatral. No caso 

da obra que trabalharei neste projeto, a trilogia O Velo de Ouro, estreada em 1821, 

chama a atenção como o verso é utilizado pelo autor para criar tensão e oposições 

entre as personagens e os grupos étnicos presentes nas peças. 

Ao contrário do que frequentemente é postulado, traduzir teatro em verso da 

mesma forma como se traduz poesia é apenas uma das formas de se enfrentar a 

tradução de drama. Um dos objetivos desse trabalho é se debruçar sobre diferentes 

formas de se enxergar esse exercício com o intuito de montar um projeto tradutório 

sólido que permita a tradução da trilogia dramática O Velo de Ouro com foco na 

tradução do verso e seus efeitos cênicos. 

A primeira seção do trabalho se dedicará à apresentação do autor, com uma 

breve biografia pessoal e dramática, e ao período histórico, social e político em que 

ele viveu, dado que se trata de um autor inédito no Brasil e que a história da Áustria 

não faz parte do imaginário comum brasileiro. 

A seção seguinte se debruçará primeiramente sobre a trilogia mencionada e 

seus elementos principais, servindo de introdução à exegese da obra para que 

certas escolhas do projeto de tradução sejam melhor compreendidas. Não é minha 

intenção, no entanto, realizar um trabalho de análise profunda da obra, mas sim 

prover ferramentas para que a discussão não caminhe de forma superficial. Em 

seguida, o papel do verso no texto será destrinchado, apontando para a discussão 

teórica dos estudos da tradução. 

A terceira seção terá como foco a discussão da teoria, apresentando as 

visões, argumentos, reflexões e críticas de autores das mais diversas frentes e 

escolas de pensamentos sobre a tradução do drama. Trata-se de autores não 
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apenas dos estudos da tradução em si, mas também dos estudos teatrais, da 

semiótica, da historiografia, dos estudos literários, etc. O objetivo não é concordar, 

discordar ou seguir qualquer um deles: é realizar uma reflexão crítica sobre o que é 

e como traduzir teatro. Em seguida, apresentarei meu projeto de tradução para a 

trilogia, tendo em mente os principais pontos discutidos até essa altura do texto. 

 Por fim, quatro partes da trilogia serão apresentadas com suas traduções, 

contendo comentários sobre o processo tradutório realizado e as principais questões 

que causaram problemas ou resultados interessantes. Essa seção será seguida, 

como é de se prever, pelas considerações finais. 

 

1. FRANZ GRILLPARZER E A ÁUSTRIA DE METTERNICH 

 

1.1 Franz Grillparzer: uma breve biografia. 

 

―Grillparzer deveria ser amado; desaconselha-se venerá-lo (o que por muito 

tempo foi uma obrigação de Estado e imposto nas escolas austríacas)‖. É com essa 

frase que Helmut Gollner abre o capítulo sobre Franz Grillparzer em Eine 

Literaturgeschichte: Österreich seit 1650 (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019, p. 249). 

Um dos mais prestigiados e comentados autores austríacos, Grillparzer foi e ainda é 

tido por muitos como o autor nacional, o ―Goethe austríaco‖, um clássico da literatura 

de língua alemã, etc. O intuito dessa primeira seção é comentar brevemente quem 

foi esse Franz Grillparzer (ou, talvez, quem foram eles) e tecer algum comentário 

sobre a relevância de sua obra não apenas no contexto austríaco, mas também na 

dramaturgia como um todo. 

Franz Grillparzer nasceu em 1791 na cidade de Viena, capital da Áustria, 

onde também morreu e foi enterrado em 1872. Seu pai, Wenzel Grillparzer, era 

advogado da corte e do tribunal, pertencendo, portanto, a um grupo social 

fortemente atrelado à produção cultural e às discussões sociais do país. Sua mãe, 

Anna Sonnleithner, era filha de Christoph Sonnleithner, um compositor próximo de 

Joseph Haydn. O pai morre de tuberculose quando Grillparzer fazia 18 anos; a mãe 

se suicida dez anos depois; um dos irmãos também se suicida aos 17 anos no Rio 

Danúbio. (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019, p. 252) Grillparzer estuda Direito na 

Universidade de Viena, se forma aos 20 anos e exerce ao longo de sua vida inteira a 
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carreira de funcionário público, deixando claro em seus diários e cartas que a 

detestava. 

Sua produção dramática se inicia em 1817, quando escreve a tragédia A 

Ancestral [Die Ahnfrau], inspirado pelo Iluminismo e pelo Classicismo de Weimar. 

Nela, o otimismo cultural que permeava a burguesia dos séculos XVIII e XIX 

desaparece completamente, dando lugar a uma desesperança curiosamente 

contrastante com as ideias de seus influenciadores. A peça é um sucesso de público 

e de crítica, sendo rapidamente encenada no Burgtheater. Contudo, insatisfeito com 

o resultado final, se volta para a Antiguidade Clássica com as obras Safo [Sappho], 

de 1818, e O Velo de Ouro [Das goldene Vließ], de 1821. Mais um sucesso de 

público e crítica, Safo permite que Grillparzer reduza sua jornada de trabalho como 

funcionário público para se dedicar mais à sua produção artística e também garante 

a ele o título de poeta oficial do Burgtheater. Nessa peça, Grillparzer leva ao palco a 

mulher místico-artístico-religiosa que apenas por meio de forças primordiais (a arte, 

a magia, a profecia) é capaz de conseguir o amor no mundo terreno (ZEYRINGER; 

GOLLNER, 2019, p. 273). Essa temática é explorada, também, em outras três obras 

do autor: a já mencionada O Velo de Ouro, com o mito de Medeia, que será 

destrinchada ao longo desta monografia; em As Ondas do Mar e do Amor [Des 

Meeres und der Liebe Wellen] (1831) pela personagem Hero, uma sacerdotisa que 

deve manter a castidade, mas se apaixona pelo jovem Leandro; e em Libussa 

[Libussa] (1848), com a figura que dá o título à obra, que se encontra após a morte 

do pai na posição de governante, mas questionada por ser mulher, e se vê obrigada 

a se casar. De forma mais abrangente, o papel feminino também é abordado em A 

Judia de Toledo [Die Jüdin von Toledo] (1851), na qual Rahel, ao seduzir Alfonso 

VIII de Castela, um rei já casado, ameaça as estruturas sociais e morais da Espanha 

no século XII. Além disso, a presença da figura feminina é ainda mais vasta na obra 

poética de Grillparzer. Sobre essa presença da mulher nos dramas de Grillparzer, 

Daniela Strigl (2016) comenta: 

 

E então as representações de mulheres fortes, terríveis, lastimáveis de 
Grillparzer, mulheres de carne e osso, incomparáveis com as idealmente 
frágeis de Schiller. Por que se evitaria a irritação pelo estranho, como os 
motivos e os precipícios do desejo humano, encontrada nas histórias de 
Medeia, ou da Judia de Toledo, ou de Safo, que avaliam a confusão entre 
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identidade, eros e sexo de forma a tirar o fôlego, apesar de todas as normas 
limitantes do século XIX? (p. 21)

1
 

 

Seus dramas também contêm uma forte presença da história da Áustria, dos 

antigos governantes dos territórios que compunham o Império Austro-Húngaro e da 

ideologia imperialista, monarquista e católica que vigoravam na região. Aderir à 

ideologia vigente, porém, não era garantia de aceitação. Isso porque, como será 

discutido na seção a seguir, a censura no período era extrema, barrando até mesmo 

obras que louvavam os Habsburgos. Em 1825, Grillparzer escreve Ventura e Fim do 

Rei Ottokar [König Ottokars Glück und Ende], uma tragédia que tem como fundo 

histórico a queda do rei Ottokar II da Boêmia (1233-1278) diante do fundador da 

casa de Habsburgo, Rodolfo I (1218-1291). A peça glorifica os Habsburgos, mas 

ainda assim ficou detida na censura por dois anos. Em sua peça seguinte, Um 

criado fiel do seu senhor [Ein treuer Diener seines Herrn] (1828), o autor elogia a 

condição de súdito e louva o cumprimento de deveres. A obra agradou tanto o 

imperador Francisco I (1768-1835) que ele tentou comprar a peça de Grillparzer 

para tornar-se dono dela. A oferta foi recusada e, após apenas algumas 

encenações, foi suspensa. (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019, p. 259) Em 1848, 

quando o exército austríaco reprime a Revolução Austríaca de Março, enquanto Karl 

Marx publicava o Manifesto do Partido Comunista e participava dos movimentos 

sociais em Viena, Grillparzer se mostra mais reacionário do que o esperado: apoia a 

intervenção militar, escreve um famoso poema para o marechal Radetzky e passa a 

receber homenagens e condecorações pela aristocracia. É nesse ano que termina 

de escrever o drama Uma Desavença de Irmãos em Habsburgo [Ein Bruderzwist in 

Habsburg], encenado apenas postumamente. Aqui, a personagem de Rodolfo II se 

mostra autobiográfica. ―Rodolfo II é um retrato do próprio Grillparzer – sua sabedoria 

sem poder, sua competência psicológica, seu feudalismo cultural, sua misantropia e 

seu conservadorismo por medo‖ (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019, p. 262-263). A 

obra parece uma tentativa de justificar seu posicionamento ideológico controverso. 

No entanto, nunca foi ao palco. 

_______________  
 
1
 No original: "Und dann die starken, schrecklichen, bemitleidenswert Frauengestalten Grillparzers, 
Frauen aus Fleisch und Blut, nicht zu vergleichen mit den ideal scheiternden Schiller'schen. Warum 
sollte man der Irritation durch das Fremde wie den Gründen und Abgründen menschlichen 
Begehrens nicht durch die Geschichte der Medea folgen oder der Jüdin von Toledo oder der 
Sappho, die die Verwirrung zwischen Identität, Eros und Geschlecht atemberaubend ausmisst, allen 
beschränkenden Codices des 19. Jahrhunderts zum Trotz?‖ 
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Sua compreensão realista da política o leva a suspeitar que sob certas 
condições a negligência doutrinária do sistema de Metternich seria 
substituída pela lei do mais forte. Essas reflexões o levaram, em 1849, ao 
seu famoso epigrama: 
 

O caminho para a nova Bildung vai 
da humanidade 
pela nacionalidade 
à bestialidade. 
 

(Pichl 2016, p. 134) 

 

Em 1834, no auge de sua inspiração pelo teatro barroco espanhol, em 

especial Calderón de la Barca (1600-1681), e recorrendo a elementos fáusticos, 

Franz Grillparzer escreve A vida um sonho [Der Traum ein Leben]. A peça, que por 

se passar em Samarcanda, longe de qualquer sombra austríaca, teceu uma série de 

críticas que passaram despercebidas pelo público, que a recebeu de forma calorosa. 

Na peça, são reafirmadas as ideias de que o cidadão deve se calar e de que é 

possível, a partir da individualidade, intervir no processo histórico. Além disso, a 

censura não percebeu as semelhanças entre o governo autoritário na obra e as 

próprias políticas aplicadas pelo chanceler austríaco Metternich. (ZEYRINGER; 

GOLLNER, 2019, p. 267) 

Por fim, a última peça do autor a ser encenada em vida foi Ai de quem 

mente! [Weh dem, der lügt!], um ponto fora da curva de sua obra dramática, uma vez 

que se trata de uma comédia. A trama da peça gira em torno de como manipular a 

verdade e desemboca na ideia de que a mentira seria, de fato, inerente ao ser 

humano. O público a rechaçou, forçando-a a ser cancelada após três 

apresentações. O impacto dessa recepção negativa fez com que o autor deixasse 

de entregar novos trabalhos seus aos teatros – motivo pelo qual suas peças 

seguintes Libussa, A Judia de Toledo e Uma Desavença de Irmãos em Habsburgo 

só fossem encenadas postumamente. 

 

Conta-se que o elenco foi inadequado e que o público predominantemente 
nobre (estamos no Burgtheater, e não num teatro de bairro) não apreciou a 
apresentação da aristocracia como idiota e da superioridade das figuras 
simples. A parte nacionalista alemã dos espectadores também não gostou 
que o vilão imbecil da peça fosse precisamente um alemão. Grillparzer 
aproveitou a ocasião do insucesso para se entregar à sua natureza 
depressiva e se negou a apresentar peças seguintes ao público. Até a 
morte, resistiu à pressão repetida por parte do Burgtheater de ousar uma 
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nova encenação — que veio apenas oito anos após seu falecimento, e com 
grande sucesso. (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019, p. 286) 

 

1.2 Áustria, 1821 

 

Franz Grillparzer viveu um dos períodos mais conturbados da história da 

Áustria. Entre 1815 e 1848, período em que o autor produziu toda a sua obra 

dramática levada ao palco, o chanceler Metternich havia instaurado um rígido 

sistema de censura no Império com o intuito de manter a soberania habsburga. 

Trata-se de uma Áustria que vê seu sistema monarquista ameaçado por um cenário 

de turbulência social temperado pelo caldo de ideias vindas das revoluções 

francesas.  

O ano é 1819. Em Viena, um grupo de pintores, escritores, comerciantes, 

atores, artesãos, músicos, entre outras profissões, passa a se reunir em uma 

taverna. O objetivo era unicamente ser um lugar às avessas dos cafés vienenses em 

que eram discutidos de forma séria projetos sociais e/ou artísticos. Esse grupo, que 

se intitulou Ludlamshöhle [Caverna de Ludlam], não tinha qualquer pretensão. 

 

Era um ponto de encontro para homens de todas as origens sociais, atores, 
músicos, comerciantes, pintores, artesãos e escritores; uma possibilidade 
de reclusão num contexto de falta de seriedade, onde se abria mão até dos 
próprios nomes. Como cartão de associado usava-se um exemplar sujo do 
cardápio e, em geral, tudo era pensado para ser o contrário do Silbernes 
Cafehaus. A devoção dirigia-se, numa frivolidade íntima, à mãe 
escandinava Ludlam, dona de seis seios; o grupo publicou quatro números 
da revista Ludlam e escreveu, num trabalho coletivo, uma tragicomédia, 
intitulada Loucura e pesca de bacalhau, ou: Os títulos em perigo de morte 
[Wahnsinn und Stockfischfang, oder: Die Titel in Lebensgefahr]. O grupo 
misturava o progressivo com o reacionário; zombava da burguesia, mas era 
profundamente burguês. Em 1826, a Ludlamshöhle foi fechada por ordem 
do Estado e os encontros proibidos. (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019, p. 
158) 

 

Mesmo sendo a princípio inofensiva, essa sociedade literária foi alvo de 

perseguições, prisões, proibições e mandatos de busca. Os escritores associados a 

ela, entre eles o próprio Grillparzer, tiveram que lidar por anos – alguns pela vida 

inteira – com a suspeita exagerada das autoridades austríacas. A já citada Ventura e 

Fim do Rei Ottokar, que ficou parada por dois anos na censura, é mencionada em 

um relato de Grillparzer em sua autobiografia: 
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(...) Eu viajava numa carruagem de Hietzing para Viena. Aconteceu que 
estava sentado ao lado de um conselheiro do órgão de censura da corte, 
que já me havia feito favores antes e que sempre havia me tratado com 
cortesia. Ele começou a conversa com aquela pergunta que já se havia 
tornado um lugar comum em Viena, queria saber o porquê de eu escrever 
tão pouco. Respondi: como funcionário da censura, era ele quem melhor 
deveria saber o motivo. Ah, replicou ele, vocês são todos assim, sempre 
pensando que a censura seja uma conspiração contra vocês. Quando o 
Ottokar permaneceu dois anos engavetado, o senhor certamente pensou 
que algum inimigo amargo estaria proibindo o espetáculo. O senhor sabe 
quem o reteve? Eu, e Deus sabe que não sou seu inimigo. — Mas, senhor 
conselheiro, eu revidei, o que o senhor achou de tão perigoso nessa peça? 
— Absolutamente nada, disse ele, mas pensei: nunca se sabe! (Grillparzer 
apud Zeyringer; Gollner, 2019, p. 254-255) 

 

Pairava sobre a Áustria o medo de qualquer movimento intelectual. Em um 

país aristocrata, a ascensão da burguesia ameaçava as estruturas feudais ainda em 

vigor. Tudo o que era considerado questionador era rechaçado tanto pelo governo 

quanto pelas redes de ensino: as ideias dos direitos humanos, a filosofia kantiana, 

os escritos de Hegel e de Marx, até mesmo as ideias de autores como Schiller e 

Goethe. Nesse contexto, Grillparzer oscila entre uma figura algo liberal e 

progressista e um reacionário assustado. Sua obra dramática, em certa medida, não 

tece muitas críticas ao governo habsburguiano ou às políticas de Metternich. Por 

outro lado, seus escritos pessoais, como sua autobiografia, suas cartas e seus 

diários mostram um indivíduo insatisfeito com suas produções e deprimido pelos 

efeitos da censura em sua vida. Grillparzer demonstra, a despeito de seus louvores 

aos Habsburgos no palco, uma visão crítica da Áustria e de sua história que em 

diversos momentos se assemelha à de Thomas Bernhard. Aos 19 anos, Grillparzer 

(1909, II 7, p. 532) escreve em seu diário: ―O que quero é fugir desse país de 

miséria, despotismo e, junto a isso, estúpido marasmo (...), onde a sensatez é um 

crime, e o Iluminismo o pior inimigo do Estado. (...) Natureza, por que me deixaste 

nascer justo neste país?!‖ (apud ZEYRINGER; GOLLNER, 2019, p. 258). Esse 

pessimismo em relação ao país em que nasceu não se dissolve ao longo de sua 

vida. Pouco antes de seus 40 anos, Grillparzer (1909, II 9, p. 3) ainda escrevia sobre 

como se sentia insatisfeito como artista dentro do Império: ―Eu teria de ter 

abandonado este país [...] há tempos se eu quisesse continuar sendo um poeta. 

Agora é tarde demais, minha alma já está despedaçada‖ (apud ZEYRINGER; 

GOLLNER, 2019, p. 259). Em 1848, mesmo período em que, como visto 

_______________  
 
2
 GRILLPARZER, Franz. Grillparzers Werke. A. Sauer (Ed.). Wien, Leipzig: Gerlach & Wiedling, 1909. 
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anteriormente, Grillparzer (1909, II 10, p. 147) se posiciona junto aos conservadores, 

encontramos a seguinte análise: ―o Estado austríaco reconstruiu-se, quer dizer, com 

algumas novas e impostas formas reestabeleceu-se em cima dos velhos alicerces — 

a violência e a estupidez‖ (apud ZEYRINGER; GOLLNER, 2019, p 259). 

 

2. O Velo de Ouro: Trilogia Dramática 

 

―O Velo de Ouro‖ [Das goldene Vließ] é uma trilogia trágica em verso 

estreada em 1821. Baseada especialmente nas Argonáuticas, de Apolônio de Rodes 

(295 AEC – 215 AEC), e na Medeia, de Eurípides (ca. 480 AEC – 406 AEC), é 

composta pelas peças O amigo hóspede [Der Gastfreund], de ato único, Os 

Argonautas [Die Argonauten], de quatro atos, e Medeia [Medea], feita em cinco atos. 

O autor mergulha nos mitos das argonáuticas e de Medeia para compor uma nova 

interpretação, dando origem e fim aos conflitos entre os gregos (que têm em Jasão 

sua principal encarnação) e os colcos (personificados em Medeia). Nesta seção, 

discutirei primeiramente alguns dos principais aspectos e elementos da trilogia para, 

em seguida, apresentar a problemática de particular interesse para este trabalho: o 

uso de uma tensão formal do metro como elemento central para a composição das 

peças. 
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2.1 Aspectos gerais da obra 

 

A peça que abre a trilogia é O Amigo Hóspede. O fio condutor da trama é a 

chegada de refugiados gregos nas estranhas terras da Cólquida, onde Eetes é rei. O 

líder dos gregos, Frixo, acredita estar sendo guiado e protegido por um deus 

desconhecido. Ao chegar às terras colcas, pede aos soldados para conversar com o 

rei e pedir-lhe asilo. Eetes se revela e conversa com o estrangeiro, desconfiado. 

Apesar de aceitar sua presença na Cólquida, Eetes diz à filha, Medeia, que não 

deveria confiar nos estrangeiros, e acusa Frixo de heresia. Eetes planeja, então, a 

morte do que ele considera um intruso, apesar dos protestos de Medeia, mas é 

amaldiçoado pelo próprio Frixo, que morre em suas mãos, causando tremor a todos. 

Essa tragédia de ato único aborda algumas temáticas que serão 

destrinchadas ao longo das seguintes. Quase todas elas são, em princípio, geradas 

a partir da ideia de conflito de poder. A forma como se dá o encontro de Frixo e 

Eetes é uma personificação do conflito entre uma cultura hegemônica que pretende 

manter a própria autonomia contra outra de caráter imperialista que se vê acima das 

demais. Esse conflito entre colcos e gregos permeia toda a obra e é um dos 

primeiros aspectos a serem apresentados ao espectador. Eetes, ao conversar com 

Medeia sobre o estrangeiro que havia chegado, considera Frixo não um acolhido, 

mas um invasor: 

 

Medeia. 
Queres matar o estrangeiro, o hóspede? 
Eetes. 
Hóspede? 
Eu o convidei à minha casa? 
Dei a ele, ao entrar, pão e sal 
E lugar quente à minha mesa? 
Não ofereci a ele hospitalidade, 
Ele a tomou já nos portões! (versos 379-385

3
) 

 

Um dos motivos para Eetes ver Frixo como um invasor e planejar matá-lo é 

o roubo do velo de ouro, que o grego afirma ter realizado no templo de Apolo, em 

Delfos. Ao final da peça, quando Frixo já foi enganado, acreditando estar protegido 

nas terras da Cólquida, Eetes rouba para si e para a Cólquida o velo de ouro, as 

_______________  
 
3
 A tradução se baseou em Grillparzer (2015). Todas as traduções da obra dramática de Grillparzer 
serão de minha autoria. 
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riquezas que os gregos carregavam consigo e a vida do estrangeiro. A reação de 

Frixo é amaldiçoar, por meio do velo, toda a estirpe de Eetes. A peça se encerra 

com Medeia, uma feiticeira, tendo uma visão e narrando de forma mística a horrenda 

maldição que caía sobre eles: 

 

Medeia. 
Pai! Que fizeste! Mataste o amigo hóspede! 
Ai de ti! Ai de nós todos! – Ah! – 
Das névoas do submundo elevam-se 
Três cabeças, cabeças sangrentas, 
Cabelos serpentes, 
Olhos labaredas, 
Os olhos sardônicos! 
Mais alto! Mais alto! – Elas se alçam! 
Braços descarnados, tochas nas mãos, 
Tochas! – Adagas! 
Ouve! Elas abrem os lábios murchos, 
Resmungam, cantam 
Cânticos demandantes: 
Nós guardamos o juramento 
Nós executamos a maldição! 
Maldito seja o que matou o amigo hóspede! 
Maldito seja! Maldito seja mil vezes! 
Elas vêm, elas se aproximam, 
Elas me entrelaçam, 
Entrelaçam a mim, a ti, a todos nós! 
Ai de ti! 
Eetes. 

Medeia! 
Medeia. 
Ai de ti, ai de nós! 
Ai, ai! 
(Ela foge) 
Eetes. (Estendendo o braço a ela) 
Medeia! Medeia! (versos 495-520) 

 

A segunda peça da trilogia, Os Argonautas, narra a história do herói Jasão ao 

chegar na Cólquida na missão de recuperar o velo. Jasão é caracterizado da mesma 

forma que Frixo: são dois personagens que manifestam de diversas formas 

arrogância e galantaria. No entanto, o que em Frixo causa repulsa a Medeia - ―Ele 

fala e fala, / Tedioso! (versos 366-367) -, diz quando perguntada pelo pai sobre o 

que acha do grego), em Jasão é atraente. O primeiro encontro dos dois se dá em 

uma câmara escura, quando Jasão está escondido e Medeia realiza ritos de 

proteção contra os novos invasores da Grécia. Sem enxergá-la, Jasão a golpeia com 

a espada, mas se surpreende ao vê-la e fica encantado com a beleza da moça. 
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Jasão. 

Meus olhos mentem? És a feiticeira 
Que maldições ali esconjurou? 
Um feminino ser fraco aos meus pés, 
Está segura pela liberdade, 
Não há feitiçaria, além da graça. 
És tu? – Mas sim! O braço branco sangra, 
Ferido pela minha espada atroz! 
O que fizeste? Pensas por acaso 
Que eu não te mataria, ó belo quadro, 
Tão logo te encontrasse em meio à noite? 
Seria triste diante deste encanto! 
Quem és, criatura ambígua? Tu pareces 
Ao mesmo tempo bela e demoníaca, 
Amável, mas também abominosa. (versos 427-440) 

 

O longo discurso de Jasão é uma mistura de ameaça e corte diante de uma 

Medeia enfraquecida e silente. Ao justificar tê-la machucado, o grego busca colocar 

a culpa na feiticeira, tendo ela uma vez cruzado seu caminho durante a noite. 

Complementa, ainda, dizendo quão pesaroso seria isso, ―diante deste encanto‖. 

Essa fórmula de Jasão (se eximir de qualquer culpa em meio a elogios) é repetida 

com Medeia ao longo das três peças, como veremos mais à frente. Conforme o 

monólogo de Jasão no primeiro encontro dos dois avança, o herói deixa claro seu 

desejo pela princesa: ―Suspiras! – Fala! – Entoe tuas palavras; / Entrega-las aos 

ares mensageiros / Ou com meus lábios buscarei eu mesmo.‖ (versos 464-466) 

Antes que ele possa beijá-la, no entanto, ouvem-se ruídos de um grupo se 

aproximando. Absirto, irmão de Medeia, entra no cômodo junto a guerreiros colcos, 

mas quando tenta prender Jasão, Medeia o impede, permitindo que Jasão fuja – 

mas não antes que este a beije. O primeiro ato se encerra com os colcos indo atrás 

do invasor, enquanto Medeia se lamenta aos deuses em meio às suas criadas. 

Medeia parece entender, ao fim do ato, o que a aguarda. ―O beijo transformou a 

feiticeira em mulher‖, aponta Gollner (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019, p. 275). 

O conflito, agora, se configura também dentro da própria Medeia. Por um 

lado, está apaixonada por Jasão; por outro, é princesa da Cólquida, que está em 

guerra contra os gregos. A solução que encontra é enfrentar, ela própria, Jasão. 

―Morra ou mate!‖ (verso 1149), diz para seu amante, que facilmente consegue 

vencê-la de forma erótica. ―Se fores tu capaz, me mate, então!‖ (verso 1152), replica 

o herói. Medeia, sem esperanças de vencê-lo em combate e compreendendo que 

ele não a poupará de um destino maldito, pede que ele lhe deixe. Contudo, trata-se 

de um pedido retórico e desesperado. 
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Ao longo de Os Argonautas, o universo matriarcal de Medeia é destruído pelo 

patriarcado. Antes uma poderosa feiticeira, agora se submete ao amor, sendo 

emocionalmente obrigada a ajudar seu amante. Para tanto, deve abandonar sua 

individualidade, sua identidade, sua ancestralidade – e, com isso, suas práticas que 

a faziam uma feiticeira. A partir do fim do primeiro ato da peça, o embate de gêneros 

se acentua cada vez mais. Medeia não se torna submissa tão logo se apaixona, 

ainda há resistência, que só se encerra quando implora que Eetes não mate Jasão, 

pois ela o ama. O episódio resulta na expulsão dela de sua terra natal. Contudo, 

Jasão ainda pretende roubar o velo de ouro e Medeia o ajuda. Em um jogo simbólico 

de erotismo no quarto ato, Medeia tenta impedir Jasão de entrar na caverna onde o 

velo se encontra protegido por uma serpente. No entanto, Jasão não é convencido, 

e entra assim mesmo na caverna. 

 

Medeia. 
Jasão! 
Jasão. 
 Estou entrando! 
Medeia. 
   Jasão! 
Jasão. 
    Estou entrando! 
(Ele entra, os portões se fecham atrás dele) 
Medeia. (grita e desaba diante dos portões agora fechados) (verso 1555) 

 

Em Medeia, após o roubo com sucesso do velo, os dois, agora com dois 

filhos, chegam a Corinto, onde reina Creonte, um antigo amigo de Jasão e de seus 

pais. Medeia está decidida a abandonar sua identidade colca e a se integrar à 

cultura grega. Tão logo chega à cidade, enterra seus pertences mágicos, junto ao 

velo, fora dos limites da cidade. No entanto, tendo Jasão atingido seus objetivos, seu 

interesse pela mulher diminui, e a fórmula de se eximir de culpa em meio a palavras 

encantadoras retorna. Questionado sobre se Creonte aceitará os quatro em seus 

domínios, responde: 

 

Jasão 

(...) Sei bem que eu sou bem-vindo aqui, 
Bem como minha prole, pois são meus, 
Mas tu... 
Medeia 

  Se são bem-vindas as crianças, 
Também serei aceita como tua. 
Jasão 
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(...) 
Nem todos te conhecem tal como eu, 
Nem todos veem em ti a esposa e a mãe, 
Nem todos estiveram em tua pátria. 
Medeia 

Aonde levam tão cruéis dizeres? 
(...) 
Jasão. 
Irei até Creonte pleiteá-lo 
E me limpar da imagem que nos ronda; 
Porém, tu fica e cuida das crianças 
Oculta da cidade, até... 
Medeia 

    Até...? 
Jasão 

Até... Por que te cobres? 
Medeia 

    Já entendi. 
Jasão 

Por que distorces tudo o que eu te disse?!‖ (versos 247-250; 256-259; 264-
269) 

 

O diálogo entre o casal, já no primeiro ato da peça, denuncia o caráter 

persuasivo de Jasão como negativo. Impaciente com a agora esposa, Jasão deseja 

se desvencilhar dela a fim de poder manter-se em Corinto. O desenvolvimento das 

personagens ao longo da trilogia, especialmente de Jasão, parece um exemplo da 

influência de Rousseau para a composição da obra, como aponta Politzer (1990): 

 

Depois da estreia, Grillparzer anotou em seu diário: "Como mote para o 
Velo, a passagem das Confessions de Rousseau, L. IX p. 226: L'on a 
remarqué que la plupart des hommes sont dans le cour de leur vie souvent 
dissemblables à eux même, et semblent se transformer en des hommes tout 
différens" [Observou-se que a maioria das pessoas parecem mudar ao 
longo da vida e se transformar em pessoas completamente diferentes]. (...) 
Quanto mais a trilogia avança, mais ansiosamente as protagonistas 
embarcam em uma busca du temps perdu. Memórias são evocadas e se 
esquivam das pessoas quando voltam. Assim, o passar do tempo se torna o 
herói dessa tragédia.

4
 (p. 127) 

 

Jasão não se reencontra apenas com Creonte, como também com a princesa 

da cidade, Creúsa, que fora seu interesse e que o ajuda a chegar ao rei para 

convencê-lo a abrigar o argonauta. O encontro é atrapalhado pela chegada de 

_______________  
 
4
 Nach der Aufführung notiert Grillparzer dann im Tagebuch: „Als Motto zum Vließ; die Stelle aus 
Rousseaus Confessions L. IX p 226: L'on a remarqué que la plupart des hommes sont dans le cour 
de leur vie souvent dissemblables à eux même, et semblent se transformer en des hommes tout 
différens―. (...) Je weiter die Trilogie fortschreitet, desto dringlicher begeben sich ihre Protagonisten 
auf eine recherche du temps perdu. Erinnerungen werden beschworen und entziehen sich gerade in 
ihrer Wiederkunft den Menschen. So wird der Fluß der Zeit zum Helden dieses Trauerspiels. 
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Medeia e a reação dos gregos não deixa dúvidas de como será a recepção da colca, 

ou mesmo a de Jasão: 

 

Creúsa. 
(...) 
Oh, se soubesses como te execravam... 
Tão vis, tão maus. Chorei pelas pessoas 
Serem assim horríveis, caluniosas. 
Mal foste, já espalhavam pela Grécia 
Histórias de atos torpes e selvagens 
E abomináveis práticas na Cólquida, 
Contaram que casaste, no final, 
Com uma venenosa patricida, 
Como era o nome dela? – Um nome bárbaro – 
Medeia. (dando passos à frente com as crianças) 

      Medeia! 
Sou eu! 
Rei 
  É ela? 
Jasão (irritado) 
   É ela. 
Creusa (agarrada ao pai) 
    Que terror! (versos 323-332) 

 

Jasão percebe logo que enquanto casado com uma feiticeira, uma não grega, 

uma bárbara, jamais será visto como aquele que recuperou o velo de ouro. Seu 

destino é encarado como motivo de pena pelos gregos. Isso se concretiza com a 

reação de Creonte diante da história que Jasão lhe conta: 

 

Rei 

E ela é tua esposa? 
Jasão 

   Sim. 
Rei 

    E os pequeninos... 
Jasão 

São meus filhos. 
Rei 

   Que infausto és tu, Jasão! (versos 339-340) 

 

Apesar dos conflitos, a família é acolhida na casa real, onde Medeia vê a 

oportunidade de se integrar à sociedade grega, passando a aprender os costumes 

com Creúsa. Diante de sua incapacidade de reconquistar o coração de Jasão, que já 

não se importa de cortejar a princesa de Corinto, Medeia quebra a lira que Creúsa 

usava para ensiná-la a tocar música grega. A reação de Jasão é violenta e suas 

palavras são a concretização do status de Medeia como uma estrangeira, uma 
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bárbara – por maiores que sejam seus esforços para agradar o marido e o povo 

grego. Sobre a quebra da lira, Mingjun (2013) comenta: 

 

Poder e violência entram em cena. Correspondendo aos movimentos 
agressivos das personagens, a violência é expressada por meio da 
linguagem, caacterizada por curtas exclamações. Jasão demanda a lira com 
o imperativo "Dá-me", mas Medeia desobedece a ordem e segura o 
instrumento nas mãos como se tivesse o futuro de volta às suas mãos. 
Nessa luta, o instrumento termina destruído. Com a destruição do 
instrumento, chega ao fim a inclusão de Medeia à cultura grega (...). Assim 
como a lira se quebra, também a ligação entre Medeia e Jasão é rompida. 
No final, ela permanece estarrecida, o que expressa o dano psíquico que 
ela sofrera no momento.

5
 (p. 73) 

 

Jasão. 

Retorna para a selva, para o berço, 

Para o sangrento povo ao qual pertences. 

Mas antes me devolve o que tomaste, 

Devolve-me Jasão, ó pecadora!‖ (versos 1051-1054) 

 

A forma como Medeia é tratada desperta pena em Creúsa, que percebe a 

situação na qual a antiga princesa da Cólquida se encontra. Ao dar sua confiança a 

Medeia, esta lhe conta seus pensamentos sobre Jasão e o relacionamento entre 

eles: 

 

Medeia. 

(...) 
E lá ficou, em força e encanto, um deus, 
Herói, e então tentou, tentou, tentou, 
Até tentada a vítima, e humilhada, 
E então jogou-a ao chão, desamparada. 
(...) 
Só Ele está lá, Ele, em todo o mundo, 
E o resto é só matéria para ações. 
(...) 
E penso sobre as coisas que acontecem, 
Eu posso ver sua morte e dela rir. (versos 624-627; 630-631; 639-640) 

 

_______________  
 
5
 Macht und Gewalt kommen ins Spiel. Den kämpferischen Bewegungen der Personen entsprechend, 
wird durch die Sprache, die sich durch kurze Ausrufe auszeichnet, die Gewalttätigkeit ausgedrückt. 
Jason fordert die Leier mit dem Imperativ „Gib―, aber Medea gehorcht der Aufforderung nicht und 
hält das Zupfinstrument in ihren Händen, so wie sie ihr eigenes Schicksal wieder selbst in die Hand 
nimmt. Bei diesem Kampf geht das Instrument letzlich zu Bruch. Mit diesem Bruch des Instruments 
endet für Medea ihre Anpassung an die griechische Kultur (...). So wie die Leier zerbricht, reißt auch 
die Bindung Medeas zu Jason. Am Ende bleibt sie erstarrt stehen, was Ausdruck ihrer psychischen 
Verletzung in diesem Moment ist. 
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Após ser banida de Corinto, Medeia coloca em execução seu plano de 

vingança de todos os que se aproveitaram dela: desenterra seus pertences mágicos, 

usa o velo para incendiar Creúsa e o palácio, mata os próprios filhos e abandona 

Jasão. No quarto ato, Medeia volta a evocar o mundo matriarcal do qual se 

desprendeu, ao retraçar sua origem à deusa Hécate. A personagem, neste 

momento, deixa de ser esposa no mundo patriarcal e volta a ser uma poderosa 

bruxa como no início da trilogia: 

 

Medeia 

O poder que me foi dado por minha mãe, 
A severa princesa colca Hécate, 
Que me atou ao serviço dos deuses obscuros. (versos 1869-1871) 

 

O nome de bruxa Hécate, no entanto - um nome grego, por sinal, não um 
nome colco - aponta de volta para o reino lunar do matriarcado. Medeia é de 
fato uma criatura ctônica e, novamente, ela está sendo literal ao falar com a 
"mãe" terra, cujo colo se mantém como vínculo entre ela e sua mãe.

6
 

(Politzer 1990, p. 129) 
 

Diante da destruição causada pela chegada do argonauta, Creonte também 

o bane, acusando-o de ter levado Creúsa embora. A peça se encerra com Jasão, 

um andarilho desamparado, reencontrando Medeia no campo. Aqui, a feiticeira se 

mostra outra vez madura, poderosa e determinada: outra vez uma feiticeira, não 

mais uma esposa, trata Jasão com alguma frieza. 

 

Medeia. 

(...) Tu deves suportar 
A tua própria carga. Nada mais. 
Caída como tu, sobre o chão sujo, 
Pedi-te proteção em minha pátria, 
Mas tu não a me deste! Preferiste 
Levar as mãos ao prêmio, mesmo diante 
Dos protestos que fiz a ti, Jasão. 
Agora, tens aquilo que querias: 
Morte. Porém, eu parto. Para sempre. (versos 2326-2334) 

 

A peça se encerra melancólica e inconclusiva. O destino de Medeia, apesar 

de revelados seus planos de devolver o velo ao templo de Apolo, é desconhecido. 

_______________  
 
6
 Der Hexenname Hekate aber - ein griechischer, nebenbei gesagt, kein kolchischer Name - weist in 
das lunare Reich des Matriarchats zurück. Medea ist durchaus ein chthonisches Geschöpf, und 
wiederum ist sie ganz wörtlich zu verstehen, wenn sie von der „mütterlichen― Erde spricht, an deren 
Schoß sie durch ihre Mutter gebunden bleibt. 
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Jasão, outrora se vendo como um poderoso herói, agora não passa de um mero 

homem desamparado e apátrida com pena de si mesmo – ―Pobre de mim!‖ (verso 

2326), ―Abandonado! Só!‖ (verso 2373), ―Perdido!‖ (verso 2374). 

 

2.2 A xenofobia habita o verso 

 

Cerca de quinze anos após finalizar O Velo de Ouro, Franz Grillparzer relata 

em sua autobiografia o processo de composição da obra, explicitando algumas de 

suas intenções com a versificação utilizada. Aos colcos, o autor atribuiu um verso 

livre. Aos gregos, o iambo – especialmente o pentâmetro iâmbico, verso mais 

tradicional nos palcos de língua alemã. O resultado pretendido é o de simulação de 

bilinguismo dentro da própria língua alemã: os gregos e os colcos se compreendem, 

mas não falam a mesma língua. 

 

Acrescento apenas que com a mistura do romântico com o clássico 
mencionada acima não pretendi fazer uma imitação simiesca de 
Shakespeare ou qualquer outro poeta medieval, mas sim a melhor forma 
possível de distinção entre Cólquida e Grécia, distinção essa que dá base à 
essência do trágico na peça. Daí o uso do verso livre e do iambo como se 
fossem línguas distintas aqui e ali.

7
 (Grillparzer, 1853, on-line, tradução 

minha) 
 

Ao empregar o iambo nas falas dos gregos, Grillparzer os insere dentro da 

tradição, configurando, assim, o status de poder dos gregos por meio do lógos. Da 

mesma forma, o verso livre funciona como uma alusão a uma suposta barbárie por 

parte dos colcos diante de um povo que se expressaria de forma padronizada – são, 

portanto, barbaróphōnos. Essa medida sugere ao público a relação de poder e de 

dissonância entre os dois povos no âmbito sensorial, pois busca causar incômodo 

pela quebra de padrão durante os diálogos. É possível, dessa forma, criar o efeito de 

alteridade linguística sem o uso de uma segunda língua. 

Ainda que possa se argumentar que essa alteridade linguística é, no fundo, 

mais semelhante a uma dialetação, uma vez que há inteligibilidade entre os dois 

povos, trata-se de um marcador cultural que determina estruturas sociais sólidas 
_______________  
 
7
 „Ich trage hier nur noch nach, daß ich bei der oben erwähnten Vermengung des Romantischen mit 
dem Klassichen nicht eine läppische Nachäfferei Shakespeares oder eines sonstigen Dichters der 
Mittelzeit im Sinne hatt, sondern die möglichste Unterscheidung von Kolchis und Griechenland, 
welcher Unterschied die Grundlage der Tragik in diesem Stücke ausmacht, weshalb auch der freie 
Vers und der Jambus, gleichsam als verschiedene Sprachen hier und dort in Anwendung kommen.― 
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dentro do contexto da obra. Isso é especialmente evidenciado na figura de Medeia, 

que ao chegar nas terras gregas decide se desvincular do passado colco e se tornar 

uma grega. Ao longo da última peça, sua fala se torna cada vez mais próxima da 

dos gregos, o que demonstra seu esforço para ser assimilada entre eles. Ainda 

assim, vez ou outra comete desvios da norma, marcando, até o fim da peça, o não 

pertencimento a essa cultura. Ao incorporar a fala dos gregos, Medeia também 

rejeita sua terra original, tornando-se desterrada. O conflito emocional é manifestado 

linguisticamente. Nos versos 1192-1993 de Medeia, a criada da protagonista afirma: 

 

Estas terras não são para nós 
Os gregos, eles te odeiam, te matam. 

 

Essa passagem, dita logo que o grupo chega às terras de Corinto, marca 

desde o início da estadia o destino dos colcos na Grécia. O conflito é 

essencialmente violento, não havendo espaço para soluções pacíficas: um deve 

matar o outro, pois não há forma de sobreviverem no mesmo espaço. Weissmann 

(2017) comenta: 

 

Em O Velo de Ouro, etnocentrismo, xenofobia e violência assassina são de 
fato intrinsecamente interligados, formando um continuum. É digno de nota 
que a relação de Grillparzer com a Antiguidade difere substancialmente da 
visão idealista, universalista e cosmopolita característica do classicismo de 
Weimar, que prefere negligenciar essas questões políticas, sociais e étnicas 
(ver Winkler 2009, p. 74). (Weissmann 2017, p. 57)

8
 

 

Por outro lado, em determinadas cenas, os gregos também quebram a própria 

norma linguística. Em Os Argonautas (v. 1505-1556), Jasão se depara com o 

cenário ―bárbaro‖ que protege o velo de ouro – isto é, o próprio universo da Cólquida 

– e, embebido pela atmosfera selvagem e pelo simbólico erotismo da cena, oscila 

sua métrica. Com isso, Grillparzer não parece estar estabelecendo padrões para 

serem seguidos, mas sim para serem quebrados. É no rompimento com essa norma 

linguística que se encontra o lugar de interesse deste trabalho. 

 

_______________  
 
8
 ―In the Golden Fleece, ethnocentrism, xenophobia and murderous violence are indeed inextricably 
intertwined, and together form a continuum. It is important to note that Grillparzer's relation to 
Antiquity differs substantially from the idealistic, universalist and cosmopolitan vision characteristic of 
Weimar Classicism, which rather neglects these political, social and ethnic issues (see Winkler 
2009: 74).‖ 
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3. A proposta de tradução 

 

3.1 Alguma teoria: tradução, teatro e verso 

 

Esta seção se propõe a investigar as questões da forma do texto dramático e 

seus desdobramentos nos projetos tradutórios na tentativa de compreender não 

apenas o funcionamento do texto na leitura silenciosa, mas nos diversos níveis de 

concretização cênica de obras dramáticas. Não será o intuito dela corroborar ou se 

opor a quaisquer linhas teóricas que lidam com essa problemática, mas, antes, de 

uma tentativa de mapeamento crítico de diversas perspectivas e argumentações que 

se ocupem do tema. Foram selecionados textos que discutissem questões formais 

de textos dramáticos, a relação entre forma e tradução e, também, a recepção de 

traduções de obras dramáticas em virtude de rupturas ou manutenção de tradições 

formais. 

Em ―Lição socrática‖, Vieira (2012) discorre sobre temas caros aos estudos 

clássicos: a literatura grega antiga e a forma como ela tem sido traduzida. O texto se 

inicia com o exemplo de Fédon em que Sócrates, durante seu tempo de cárcere, 

poetiza a partir das fábulas em prosa de Esopo, distanciando-se, assim, de sua 

produção recorrente na perspectiva do lógos a fim de ―elaborar poemas tais como 

eram entendidos pela maioria das pessoas‖ (VIEIRA, 2012, p. 101). O episódio abre 

espaço para que Vieira proponha um projeto de tradução poética, especialmente no 

âmbito dos estudos clássicos, que parta do princípio de que a execução da poesia 

se sobreponha à sua exegese. Nas páginas seguintes, o classicista acusa um 

engessamento de seu campo de estudos que teria impedido esse tipo de projeto de 

ser executado graças a uma filologia de viés positivista (p. 102). O que o autor 

parece querer colocar em discussão é o tradutor que enfrenta a obra se atendo a 

uma extensa fortuna crítico-filológica em detrimento das possibilidades de invenção 

literária. Segundo ele, esse modo de tradução causaria uma situação em que o 

processo tradutório se veria repleto de entraves para uma efetiva criação poética, 

gerando, assim, um produto pouco preocupado com dimensões estéticas por se 

limitar demasiadamente à sua tradição crítica. Após uma breve incursão por nomes 

muito caros à sua proposta de tradução por meio da invenção, como Ezra Pound e 

Haroldo de Campos, Vieira se detém especialmente nos seus projetos pessoais de 
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tradução da tragédia grega Os Persas, de Ésquilo, e da comédia As Rãs, de 

Aristófanes. Ao fazê-lo, contudo, o autor discorre única e exclusivamente sobre 

aspectos poéticos e literários dessas obras, sem se preocupar com qualquer 

elemento especificamente dramático ou cênico. Toda a discussão acerca da forma 

nas obras dramáticas se concentra em suas dimensões de leitura. O resto parece 

não interessar ao texto. 

De um lado completamente oposto, isto é, dos estudos teatrais e da efetiva 

criação cênica, se encontra o texto de Fátima Saadi (2007), ―Traduzindo teatro‖. 

Nele, a autora começa com uma breve incursão na transição, ao longo do século 

XVIII, do paradigma cartesiano para o newtoniano e o impacto dessa mudança no 

teatro. Se no primeiro a abstração era valorizada, no segundo é a observação que 

domina a cena. Com isso, toda a materialidade do teatro (o corpo dos atores, as 

novas possibilidades do espaço cênico, como a tridimensionalidade, os objetos da 

cena etc.) ganha papel importante para a constituição das obras e de suas 

encenações. A autora baliza essa discussão moderna da natureza e da função do 

teatro com o texto ―Le fils naturel et Les entretiens sur le Fils naturel‖, de Diderot. 

Nele, o conceito de mimese é reestruturado, passando seu eixo central para o 

verdadeiro em vez do verossímil, já que o referente do verdadeiro ―é o real 

extracênico, e não a estrutura interna da obra teatral, como ocorria com a 

verossimilhança‖ (p. 68). O que Saadi quer pontuar é que, neste momento, a 

declamação e a retórica, nas quais se pautava o teatro até então, especialmente na 

antiguidade clássica, são suplantadas pelo material, pelo ―lugar olhado das coisas‖ 

(Barthes apud Saadi, p. 68). Aqui, há um enfoque no qual podemos identificar um 

enfrentamento direto com o tipo de abordagem exemplificada pelo texto de Trajano 

Vieira: Saadi, ao tratar do texto dramático, acentua sua relação com o palco. Ao 

tratar da tradução de drama, a autora define o texto como ―não-definitivo‖ (p. 69), 

uma vez que o fulcro em seus projetos é sempre a encenação da obra. Para a 

autora, portanto, o tradutor deveria procurar a comunicabilidade (a não ser quando a 

intenção do texto seja o oposto dela), mesmo que por meio de construções poéticas 

mais sofisticadas. 

Um enfoque que parece buscar um (difícil) equilíbrio entre o palco e o texto é 

apresentado em ―Notas sobre o uso do alexandrino na tradução do drama 

shakespeariano‖, de Lawrence Flores Pereira (2008). Nele, o autor se propõe a 
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comentar o uso do verso dodecassílabo em sua tradução de Hamlet. Pereira aponta 

que o pentâmetro iâmbico das obras de Shakespeare não é rígido, pelo contrário: 

ainda que inserido numa tradição sólida, há de se notar sua maleabilidade e 

flexibilidade, o emprego de enjambements, alterações acentuais, pontuações 

inseridas no interior do verso etc. (p. 145-146). Uma dificuldade a ser enfrentada no 

ato tradutório, então, seria justamente a escolha de uma metrificação capaz de 

satisfazer essas questões de ordem formal importantes para a construção das obras 

shakespearianas. Pereira comenta que tradicionalmente emprega-se o decassílabo 

heroico, como no caso de Ivo Barroso traduzindo os Sonetos. Apesar de elogiar 

essa tradução, o autor também tem suas ressalvas, especialmente pelo uso de 

rimas nos sonetos, o que inexiste nos dramas, nos quais o verso empregado é o 

verso branco. O decassílabo parece ter algumas vantagens na encenação, como por 

exemplo, na elocução, corresponder a um único fôlego verbal. Além disso, no campo 

do texto, haveria também uma suposta correspondência silábico-numérica do 

pentâmetro iâmbico com o decassílabo – ainda que essa aparente correspondência 

seja, em grande medida, ilusória, pois esse paralelo numérico não corresponde a um 

paralelismo formal. O autor também pontua que o uso do decassílabo costuma 

desembocar em dois cenários: 1) suprimir o texto a fim de manter o número de 

versos do original; 2) refundir o texto, aumentando o número de versos do original a 

fim de manter o conteúdo. Não necessariamente esses cenários se excluiriam, mas 

causariam perdas que fogem de questões meramente versificatórias, como a do 

realce expressivo nas falas das personagens.  

A discussão sobre o decassílabo leva Flores Pereira ao verso dodecassílabo 

e ao alexandrino. O alexandrino, segundo a discussão, se diferenciaria do 

decassílabo (e suas variações, como o heroico e o martelo galopado) e do 

pentâmetro iâmbico principalmente pelo seu regime cesural e pela associação 

tradicional dessa metrificação aos dísticos rimados a partir do teatro clássico 

francês. Isso leva o autor a apontar que, ao inserir o alexandrino em um sistema que 

usa o verso branco, o tradutor deve se valer de vários procedimentos abertos, como 

o uso de assonâncias internas, uso moderado de jogos consonantais e afins para 

compensar uma perda sonora e rítmica. Após apresentar a diferença entre ritmo 

superficial (o ritmo da leitura padrão, da declamação) e ritmo profundo (uma notação 

forçada comparada ao metrônomo) e exemplificá-los no Spleen LXXVII de 
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Baudelaire, Lawrence Flores Pereira também comenta o papel do nível acentual 

para a resolução de problemas acentuais. A combinação de acento + cesura na 6ª 

sílaba, por exemplo, pode gerar complicações. Se a palavra que encerra o 

hemistíquio for oxítona, não há grandes problemas. Contudo, se for uma paroxítona, 

deve-se elidir a última sílaba da palavra com a primeira sílaba da palavra seguinte. 

Pereira aponta que esse processo, muito comum e natural para o francês, encontra 

problemas no português, e busca alternativas a ele. Uma delas seria o uso de 

alexandrinos românticos (dodecassílabos com acentuação na 4ª, 8ª e 12ª sílabas), 

outra seria um alexandrino puramente acentual (mantendo a acentuação na 6ª 

sílaba, mas dispensando o uso da oxítona e da sinalefa, gerando um verso de fôlego 

único, resolvendo o problema da tradução do pentâmetro iâmbico de fôlego único 

para o alexandrino de dois fôlegos separados pela cesura). 

Soluções muito sofisticadas podem, no entanto, naufragar, como a adaptação 

do Tartufo de Molière por Muhammad Uthman Jalal para o Egito do século XIX, 

comentada por Carol Bardenstein (1989) em ―The role of the target-system in 

theatrical adaptation: Jalâl's Egyptian-Arabic adaptation of Tartuffe‖. Em uma espécie 

de Renascença no país, uma série de traduções e adaptações de peças canônicas 

europeias era realizada com o intuito de fundar uma tradição cultural egípcia. No 

contexto de Jalal, não havia normas consolidadas para o teatro. A solução 

encontrada pelo tradutor foi de emprestar a forma de outra área: Jalal se valeu de 

uma forma de um dialeto coloquial da língua árabe muito utilizada em farsas, peças 

de teatro de sombras de Qaragoz, trupes de teatro de improviso etc. A maioria das 

comédias, no entanto, era traduzida em árabe literário formal, muitas vezes em 

prosa rimada. Foi o uso dessa forma, um verso coloquial rimado e metrificado (zéjel) 

que garantiu um caráter inovador à adaptação de Jalal. Ao fazê-lo, estava tentando 

romper barreiras entre o canônico e o não canônico nas formas de arte do sistema 

literário egípcio, tornando o teatro acessível ao público geral. Comparando a 

metrificação do original francês e da adaptação em árabe, o verso alexandrino em 

dísticos rimados foi traduzido pelo rajaz, um verso também dodecassílabo com um 

sistema rímico semelhante já tradicional em algumas vertentes da poesia egípcia. 

As escolhas de Jalal levaram a adaptação a romper com uma convenção 

prosódica existente na tradição poética egípcia de então: o verso único como 

unidade indivisível. Por vezes, em diálogos, uma personagem enuncia um 
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hemistíquio que será completado pelo segundo hemistíquio na voz de outra 

personagem. Jalal também faz uso, por vezes, de esticomitia. Ele pode não ter sido 

o pioneiro dessas inovações, mas tê-lo feito nas condições de deslocamento de 

lugar dessas convenções tornou sua adaptação única. Carol Bardenstein também 

ressalta, no entanto, que a dimensão do projeto trouxe consigo problemas, como o 

uso ocasional de palavras muito rebuscadas para manter a métrica, causando ruído 

no sistema proposto. A autora menciona que outras possibilidades seriam o uso de 

prosa coloquial, como feito por Ya‘qub Sanu‘ e ‗Abdallah al-Nadim em suas obras 

(que mais tarde se tornaria a convenção na maior parte da comédia teatral egípcia) 

ou o uso de prosa coloquial rimada, e que o sistema de Jalal, inserido num projeto 

de criação de tradição teatral em dialeto coloquial a ser publicado em livro, e não 

encenado, não se tornou norma e provavelmente não foi reproduzido por outros 

tradutores. 

O texto de Werner Habicht (1989), ―Shakespeare and theatre politics in the 

Third Reich‖, se distancia dos demais textos discutidos até aqui por ter seu foco 

voltado para questões externas à obra, como a recepção da tradução e as relações 

entre obra e ideologia. O autor situa as peças de Shakespeare como parte do 

projeto de construção ideológica do governo nazista, elevando-os à condição de 

modelo de uma nova tragédia heroica völkisch. Observa-se que nem todos os 

teóricos e especialistas concordavam com essa visão. Curt Langenbeck, por 

exemplo, propôs uma volta à tragédia grega por vias neoclássicas – como Paul 

Ernst e o classicismo de Weimar – em lugar de um ―individualismo shakespeariano‖. 

Contudo, a obra de Shakespeare já era vista como parte da formação de um espírito 

germânico, em grande medida pelo influente livro de Friedrich Gundolf ―Shakespeare 

und der Deutsche Geist‖ [Shakespeare e o espírito alemão], de 1911, que propunha 

o drama shakespeariano como catalisador da formação de uma literatura nacional 

alemã a partir do século XIX. Habicht aponta que nem mesmo o fato de Gundolf ter 

sido judeu impediu a força dessa visão, já consolidada como um dogma na época. 

Assim, proposições contrárias eram rechaçadas pela elite intelectual da Alemanha 

Nazista. Com isso, no geral, as peças de Shakespeare foram de grande sucesso no 

período.  

Após algumas polêmicas acerca de como se traduzir idealmente as peças, 

Goebbels determinou em 1936 que a tradução a ser utilizada deveria ser 
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obrigatoriamente a de Schlegel-Tieck, com o intuito de canonizar não apenas 

Shakespeare na ideologia nazista, mas também uma tradição shakespeariana 

dentro da literatura alemã. Contudo, chamam a atenção as alterações no âmbito das 

produções. Habicht comenta, por exemplo, a produção realizada por Lothar Müthel 

em 1935, que trazia Gustaf Gründgens como Hamlet usando uma peruca loira. Essa 

adaptação, aclamada pela crítica, foi um grande exemplo do uso da personagem 

como um modelo de figura heroica. Por outro lado, a produção experimental de 

Hamlet por Leopold Jessner – que, além de judeu, era também socialista e parte do 

movimento expressionista – foi considerada ―arte degenerada‖. Por motivos 

antissemitas, muitos elementos foram alterados ou modificados. A música de 

Mendelssohn foi removida da peça A Midsummer Night’s Dream. A personagem 

Shylock, da peça The Merchant of Venice, sofreu uma elevação de cunho 

antissemita entre 1933 e 1944 – é digna de nota a atuação de Werner Krauss no 

papel de Shylock em outra produção de Müthel, de 1943, uma vez que o ator havia 

estrelado um o filme de propaganda nazista Jud Süss. No entanto, o princípio da 

Werktreue abriu espaço para que os críticos e especialistas mais conservadores 

criticassem os excessos de propaganda nazista, o que fez com que o interesse do 

governo pela obra de Shakespeare diminuísse com o tempo. Algumas peças foram 

posteriormente proibidas – Troilus and Cressida foi considerada demasiadamente 

não heroica; Antony and Cleopatra, perversa e afeminada; Othello, racialmente 

inaceitável – até que Shakespeare parasse de ser produzido mesmo antes do 

fechamento dos teatros em 1944. 

O texto de Patrice Pavis (2008), ―Para uma especificidade da tradução teatral: 

a tradução intergestual e intercultural‖, é essencial para a reflexão sobre a 

enunciação do texto pelos atores, concretizando-o. A partir de uma abordagem 

intersemiótica, Pavis apresenta uma série de conceitos e questões pertinentes aos 

diversos níveis de concretização de um texto, afirmando que os textos dramáticos 

não devem ser considerados apenas em um desses níveis, mas em todos eles – isto 

é, a leitura silenciosa, a enunciação em palco, a recepção do público no teatro etc. O 

autor aponta uma série de concretizações de T0 a T4: T0 é, de acordo com ele, o 

texto em seu contexto/ambiente/língua original. T1 é a primeira concretização, a ser 

desdobrada nos níveis seguintes, em que o tradutor exerce a posição de leitor e 

dramaturgo, devendo efetuar uma tradução macrotextual – reconstituir toda a obra 
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em seus mais diversos aspectos, como o enredo, o espaço, o tempo, os valores 

ideológicos, entre outros, mas sem deixar de tornar a obra legível. A seguir, em T2, 

o tradutor atuará como um tradutor dramaturgo encenador, lendo o T1 com o intuito 

de prepará-lo para a concretização em palco, modificando o texto a fim de torná-lo 

claro para o público. Em T3, o texto é testado no palco: é a concretização da 

enunciação cênica. Por fim, T3 resulta em T4, que nada mais é do que a 

apropriação do texto por parte do público – a concretização receptiva –, tornando-se, 

também, um novo T0. 

 

 

FIGURA 1: Série de concretizações conforme Pavis (2008, p. 126) 

 

Para além dessa discussão inicial, Pavis também comenta algumas possíveis 

abordagens teóricas para a ação tradutória ou que sirvam de ferramentas para que 

ela seja possível. Uma delas é uma adaptação da teoria freudiana para a tradução a 

partir dos conceitos de Wortvorstellung/Klangbild [representação de palavra/imagem 

acústica] e Objektvorstellung/Sachvorstellung [representação de objeto/coisa]. No 

nível da Objektvorstellung – que é o equivalente ao nível inconsciente da coisa – 

estamos em um momento pré-verbal no qual não se pode prever a recepção do 

trabalho que está sendo feito. Há uma série de conjecturas sendo feitas para o 

momento da enunciação. No nível da Wortvorstellung, o plano verbal – inconsciente 

gestual e também pré-consciente –, temos a impossibilidade da passagem direta da 

verbalização do texto-fonte para a verbalização do texto-alvo. Portanto, é importante 
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mergulhar na relação entre eles, o antetexto (o texto traduzido ainda não pronto para 

a concretização no palco) e o pós-texto (as situações de enunciação propriamente 

ditas). Assim, o ideal seria a busca da aliança verbo-corpo, isto é, da representação 

de coisa com a representação de palavra. Ao mesmo tempo, tem-se ação falada e 

palavra em ação. Pavis cita exemplos da discussão da teoria do verbo-corpo: 

Barthes defende que a ―conversação‖ passa por todo o corpo, não sendo limitada 

pela linguagem e pela voz; Brecht, em sua teoria do gestus, propõe uma norma de 

reconstituição ideológica do discurso do texto-fonte, que se imporia ao tradutor, 

precisando ser evidenciada no texto-alvo. Ao final, compreende-se que palavra e 

gesto são, no teatro, uma unidade dialética indivisível. A divisão do verbo-corpo 

resultaria no desmantelamento do texto dramático e da possibilidade de traduzi-lo. 

Outra discussão abordada por Pavis é a tradução intercultural. O ponto de 

partida é o conceito semiótico de cultura proposto por Lotman e Uspênski, que tem a 

―cultura‖ como a memória não hereditária da comunidade. Se a cultura é, como 

propõe esse conceito, uma apropriação semiótica de uma realidade social, a 

tradução seria outro sistema semiótico que, subjacente a uma proposta de 

interpretância, não apresentará problemas. O problema jaz, na verdade, na 

avaliação da distância entre cultura-fonte (CF) e cultura-alvo (CA) e na adoção de 

uma atitude por parte do tradutor. Pavis cita as seguintes possibilidades de atitudes: 

(a) Preservar as alusões à CF, evitando adaptações no ato tradutório, 

sujeitando-se ao risco de rejeição por parte da CA por tornar o texto-alvo (TA) 

ilegível; 

(b) Adaptar a CF, aplainando as diferenças, eliminando a estranheza do 

desconhecido em prol da familiaridade, sujeitando-se ao risco de rejeição por uma 

postura ―colonizadora‖ do texto e/ou pelo apagamento da CF; 

(c) Situar-se entre as duas culturas, respeitando tanto a proximidade quanto o 

afastamento. 

Para Pavis, a estratégia (c) é ingênua, ideológica e tecnocrática. Ao discutir a 

adaptação do Mahabharata por Carrière, que aproximou o público por meio de um 

narrador de língua e tradição francesa ao mesmo tempo que manteve as 

particularidades da CF, Pavis conclui que o conteúdo filosófico e moral da obra é 

obliterado pela ausência de teatralidade. Isso acontece porque a adaptação de 

Carrière realiza uma significação da cultura indiana por meio de escolhas muitas 
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vezes estereotipadas, resultando em uma estrutura narrativa que, apesar de simples 

e compreensível, aborrece o público. Assim, trata-se de um discurso 

humanista/universalista que reduz e esteriliza as particularidades e finezas da 

cultura indiana, tornando-a palatável ao Ocidente por meio do apagamento. 

Portanto, seria necessário conceber cultura como ―condição e consequência da ação 

social e de interações com a sociedade global‖ (Pavis 2008, p. 149). 

Ao falar de reapropriações e transcodificações culturais, Pavis aponta que a 

dificuldade para o tradutor reside justamente na análise das reinterpretações 

culturais e as transcodificações entre subgrupos de uma cultura plural. Numa obra 

como O Parque, de Botho Strauss, traduzida por Claude Porcell, é possível 

facilmente encontrar uma transposição direta das alusões aos particularismos 

históricos e socioculturais do original. Porém, é quase intransferível a mixagem 

infinita de microesculturas e microlinguagens. No caso dessa tradução, o resultado 

foi limitado a uma espécie de bricolagem étnica, mas não houve a transcodificação 

dos subgrupos da peça. Aqui, onde há a necessidade de uma transcodificação 

interna de diversos subgrupos, é preciso que o tradutor, mais do que transponha 

essa bricolagem, recorra ao encenador, que lhe ajudará a arrolar as estratégias 

cênicas e lúdicas devidas. 

O‘Shea (2009) retoma Pavis em seu texto ―Inter(ação), performance e 

tradução de/para teatro. Alguma teoria e alguma prática‖, especialmente pela ideia 

de situação de enunciação. Partindo tanto de Pavis quanto de Zumthor, que propõe 

que o texto tem, em relação à performance, uma autonomia relativa, O‘Shea se 

concentra nas situações de diálogo do teatro – ainda que reconheça que o diálogo 

não é indispensável nem onipresente no vasto universo de obras da literatura 

dramática. O autor aponta que, no teatro, há uma máscara que cobre a visão do 

autor. Essa máscara é fruto do diálogo entre emissores e destinatários – não apenas 

os personagens, como também o próprio público, que é um destinatário indireto. É 

importante que o tradutor se atente, portanto, para as diversas formas e ferramentas 

pelas quais esse diálogo se dá. Partindo da frase de Ryngaert que se trataria de 

―pessoas que se movem em cena empregando palavras‖, O‘Shea discute o que 

seria cada um desses elementos. Pessoa retoma toda a dinâmica teatral realizada 

pelo ator, pelo corpo, pela presença no palco. O movimento em cena é a marcação, 

os jogos de cena, a sinalização do subtexto, a cinestesia. Por fim, a palavra é a teia 
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de modalidade da expressão teatral. Daqui, depreende-se a retomada de Pavis: é 

impossível dividir essa composição, pois é somente pela interação delas que 

podemos fechar o circuito da obra. 

O longo percurso teórico trilhado permitiu observar que não é possível – nem 

desejável – existir um consenso absoluto e um enfoque rígido quanto à postura a ser 

tomada diante da tradução de drama. É necessário fazer uma medição dos ganhos 

e perdas de cada atitude para que dado projeto de tradução seja mais coeso e bem-

sucedido. E a flexibilidade também parece o mais recomendável quanto aos 

conceitos e métodos. Para alguns teóricos, a discussão da concretização no palco 

não é essencial, sendo possível tratar o texto como um texto poético. Outros, no 

entanto, apontam a incoerência desse discurso, afirmando que textos dramáticos 

não são pensados para a leitura silenciosa, mas sim para a enunciação concreta 

diante de um público no teatro. A discussão é interminável, pois cada lado aponta 

para um aspecto diferente: o primeiro, para o fato de que se deve julgar uma 

tradução dentro de seu projeto, e se o projeto não inclui justificadamente o nível de 

enunciação, é injusto cobrá-lo da tradução; o segundo, para o fato de que é 

irrelevante se essa questão está ou não de acordo com o projeto, uma vez que se 

trata de um erro do projeto mesmo, e não de sua execução. 

Apesar dessa problemática, é possível de qualquer modo analisar os 

impactos da tradução na performance da montagem. Ainda que o texto se mostre 

muito sofisticado, é possível utilizar elementos como intertextualidade, repetição e 

ritmo para que a compreensão não seja prejudicada. Além disso, em casos de 

montagens cênicas, é possível contar com elementos visuais, como gestos, 

figurinos, maquiagens, máscaras e cenários, bem como auditivos, como música e 

jogos de vozes. Por outro lado, traduções propostas para a publicação em livro 

podem parecer deficientes justamente pela falta de tais recursos. Saídas possíveis 

são os usos de paratextos, especialmente prefácios, posfácios e notas de rodapé, 

que podem tornar o texto mais compreensível e também chamar a atenção para os 

mais diversos aspectos da obra, tanto literários, quanto cênicos, até mesmo 

apontando para escolhas tradutórias alternativas. Esses paratextos podem ser úteis 

tanto para um leitor comum quanto para equipes de teatro que pretendam montar a 

peça a partir da tradução. 
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3.2 Traduzindo o metro 

 

Com base nas reflexões proporcionadas pelas leituras dos textos da seção 

anterior, mostrou-se necessário decidir como tentar reproduzir em língua portuguesa 

os efeitos suscitados pelo texto de Grillparzer. O primeiro critério foi buscar, na 

língua portuguesa, um padrão de verso que evocasse aquilo que o verso branco (ou 

pentâmetro iâmbico) evoca no teatro de língua alemã. O decassílabo heroico parece 

cumprir bem a função, uma vez que se trata de um verso utilizado em diversas 

tradições de língua portuguesa. Mantendo em mente a crítica elaborada por Pereira 

(2008), o projeto aqui apresentado se propôs a manter o mesmo número de versos 

do original, ainda que isso resultasse em determinadas perdas que em outros 

projetos fosse indesejada. Isso porque o foco da nossa discussão está no 

funcionamento do verso, sendo, portanto, a recriação dos seus efeitos o critério mais 

importante. 

O uso do decassílabo heroico serve como baliza, mas não impede que mais 

elementos sejam colocados ao lado dele. É possível construí-lo de pelo menos 

quatro formas: 

 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª (11ª) 

Heroico padrão            

Martelo agalopado            

Heroico + Sáfico 

ou pentâmetro 

iâmbico 

           

Heroico + Sáfico 

(variante) 

           

 

O martelo agalopado, por estar inscrito em tradições muito diferentes da que 

os gregos representam na peça de Grillparzer, foi descartado como possibilidade 

para eles. Para os colcos, no entanto, parece uma solução interessante. Mesmo ao 

obedecer a norma do decassílabo heroico marcando as tônicas na 6ª e 10ª sílabas, 

provocariam um desvio pouco perceptível ao marcar a 3ª sílaba, o que os gregos 

não fariam. Enquanto isso, para os gregos foram eleitas as combinações de heroico 
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com o sáfico em suas duas variações, dando preferência para a reconstrução do 

pentâmetro iâmbico em português, que torna o jogo rítmico proposto pela tradução 

mais facilmente legível na situação de concretização do texto em palco e mais fácil a 

assimilação por parte do público – nos termos de Pavis, T3 e T4. Para as situações 

em que não há tentativa por parte dos colcos de falar em iambos, não foi escolhida 

nenhuma padronização em português, sendo empregado o verso livre. 

  

O exemplo a seguir (Medeia, ato I, versos 166-167) mostra como funciona o 

verso no original e como a tradução busca recriar o efeito: 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 

Ver pes te ter Ge mein schaft weicht man aus. 

Du weißt ja doch, daß al le Welt uns flieht 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª (11ª) 

Nin guém de se ja com pa nhi a po dre. 

Tu já não sa bes ser mos e vi ta dos? 

 

Aqui, temos a fala de um grego (Jasão) traduzida em pentâmetro iâmbico, 

sendo a 11ª sílaba átona e, portanto, não contada. O recurso de átonas valorizadas 

– isto é, sílabas que não são tônicas verdadeiras, mas que podem ser ressaltadas, 

como a sexta do primeiro verso e a oitava do segundo – também foi utilizado 

amplamente como substituição de tônicas verdadeiras. Contudo, em alguns casos 

não se encontrou solução para a inserção de sílabas tônicas em todas as sílabas 

poéticas pares. Nesses casos, optou-se pelo uso de uma mistura do decassílabo 

heroico com o decassílabo sáfico, como no seguinte exemplo do mesmo ato (v. 

272): 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 

So ste hen wir dem Sturm, bis er uns bricht. 
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1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª (11ª) 

No o lho do fu ra cão, a té mor rer mos. 

 

As únicas soluções possíveis para as falas dos gregos foram as duas 

comentadas acima, com exceção de algumas poucas ocorrências de ausência de 

uma tônica na 4ª ou na 8ª sílaba, mas mantendo as demais tônicas previstas – 

casos em que não encontrei soluções mais satisfatórias. Por vezes, as falas dos 

gregos são mais extensas e atingem a 12ª sílaba. Quando houve ocorrências desse 

tipo – que estão dentro da tradição do iambo, ainda que não em um pentâmetro –, 

mantive as mesmas estratégias aqui apresentadas, mas adicionando uma 12ª sílaba 

tônica, como no verso a seguir (v. 345): 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª (13ª) 

Noch eins! An rei chem Schmuck und köst li chen Ge fä ßen, 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª (13ª) 

Mais u ma coi sa! A lém de joi as, va sos ri cos, 

 

 

No caso dos colcos, porém, vez ou outra foi empregado o martelo agalopado, 

como na fala de Gora, criada de Medeia, que se segue (Medeia, ato V, v. 2235-

2236): 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª (11ª) 

Sie woll te sie vor dei nem Na schaun ret ten, 

Und da dir nichts zu hei lig auf der Er de 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª (11ª) 

E la quis que não vis sem mais teu ros to 

E que a ti não hou ves se qual quer luz  

 

Um recurso comum ao longo da obra é a manutenção do ritmo por meio de 

falas de personagens diferentes – ou, em menor recorrência, da mesma 
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personagem, após uma pausa. Nesses casos, quando a última sílaba de alguma das 

falas era átona (em português), ela foi considerada na contagem de sílabas total, por 

entender-se que se trata de um só verso, uma vez que a contagem de versos da 

obra se dá dessa forma. O exemplo a seguir é dos versos 171-172 do ato I de 

Medeia: 

 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 

Jason Weißt du es nicht?       

Medea     Ich weiß.     

Jason 
      Wohl Grunds ge nug, 

Zu wan deln und zu wa chen in der Nacht! 

 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª (11ª) 

Jasão Já sa bes dis so?       

Medeia      Sei.      

Jasão 
      Não é mo ti vo 

Pa ra a cor dar e er rar du ran te a noi te? 

 

Manter o verso dessa forma, contudo, provocou um uso frequente de 

inversões sintáticas. Outro fator foi o uso recorrente, no original, de arcaísmos, 

palavras rebuscadas e regionalismos, elementos que o projeto de tradução tentou 

recuperar. Dessa forma, o texto ficou com, em determinados momentos, pouca 

fluência. Com o intuito de facilitar a compreensão do texto especialmente com vista 

ao momento de execução no palco, foram inseridas intertextualidades ora mais 

comuns ao público brasileiro, ora mais comuns a públicos restritos. No ato V de 

Medeia, Gora, em um enfrentamento com Creonte, diz (versos 2175-2180): 

 

Achas que tua pena me assusta? 
Eu vi coisas com estes mesmos olhos: 

As crianças jazendo em próprio sangue, 
Esganadas por quem as criou, 
Por quem criei, Medeia, 
São, desde então, os horrores só piada. 

 

Houve, aqui, a tentativa de criar uma intertextualidade com o monólogo de 

Roy Batty no filme Blade Runner (1982), iniciado com ―eu vi coisas que vocês não 
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imaginariam‖. Na mesma cena, Gora (verso 2226), ao ser perguntada sobre o 

paradeiro de Medeia, responde: ―Não sei e tenho raiva de quem sabe!‖. A frase 

popular, que também é um pentâmetro iâmbico, não apenas dá leveza à cena de um 

interrogatório que indica a sentença de morte de Gora – a peça não apresenta a 

cena de sua execução, ficando apenas implícita –, como também cumpre a 

importante função de deixar clara a irreverência da personagem diante de um rei 

que ela não reconhece como seu. 

No mesmo ato, Jasão se encontra abandonado por todos os cidadãos de 

Corinto. Banido das terras, nem mesmo um camponês aceita dar um copo de água 

ao argonauta. Diante da dor do abandono, da morte de seus filhos e da perda de 

seu prestígio, Jasão evoca no verso 2302 a morte, no que na tradução foi inserida 

uma intertextualidade com o famoso poema Hora de Delírio, do poeta romântico 

brasileiro Junqueira Freire: 

 

Jasão. 

Ele se foi, deixando-me sozinho! 
Em solo pisoteado por pés vários! 
Amiga morte, leve-me aos meus filhos! 
(Desaba) 

 

Espero, com essas estratégias e discussões teóricas, ter alcançado o objetivo 

de criar em português um texto capaz de criar efeitos semelhantes aos observados e 

descritos ao longo deste trabalho.  A seção a seguir apresentará os resultados 

obtidos no processo de tradução de quatro partes: dois excertos de Der Gastfreund, 

um do primeiro ato de Die Argonauten, um do primeiro ato de Medea e um do último 

ato dessa mesma peça. 
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4. Das goldene Vließ e O Velo de Ouro: tradução 

 

4.1 Der Gastfreund | O Amigo Hóspede (versos 201-403, 497–520) 

 

 Der Gastfreund O Amigo Hóspede9 

201 
Phryxus 

Kann ich den Augen traun? – Er ist's, er ist's! 

Frixo 

Meus olhos mentem para mim? – É ele! 

 Sei mir gegrüßt, du freundliche Gestalt, Eu te
10

 saúdo, ó forma amiga minha, 

 
Die mich durch Wogensturm und 

Unglücksnacht 
Que por marés irosas, noites trágicas 

 Hierher geführt an diese ferne Küste, Guiou-me até esta costa tão distante, 

205 Wo Sicherheit und einfach stille Ruh Em que resguardo e simples, calma paz 

 Mit Kindesblicken mir entgegen lächeln. Sorriem para mim com olhos puros. 

 
Dies Zeichen, das du mir als Pfand der 

Rettung 
Esse sinal de salvação que deste 

 In jener unheilvollen Stunde gabst Naquela hora sobrenatural, 

 Und das, wie der Polarstern vor mir leuchtend, Que brilha para mim tal qual Polaris, 

210 Mich in den Hafen eingeführt des Glücks, Levou-me ao porto da felicidade, 

 Ich pflanz' es dankbar auf vor deinem Altar Eu planto-a, grato, em frente ao teu altar 

 Und beuge betend dir ein frommes Knie, E me ajoelho a ti com devoção, 

 Der du ein Gott mir warest in der Tat Pois fostes para mim um deus leal, 

 

Wenn gleich dem Namen nach, mir Fremden, 

nicht! 

(Er knieet.) 

Ainda que eu te fosse um estrangeiro
11

! 

(ele se ajoelha) 

215 
Aietes (im Vorgrunde) 

Was ist das? 

Eetes (no primeiro plano) 

O que é isto? 

 Er beugt sein Knie dem Gott meiner Väter! Ele se curva ao deus de meus pais! 

_______________  
 
9
 O título original tem efeito de estranhamento por se tratar de uma combinação rara de Gast 
[hóspede] e Freund [amigo]. A primeira solução utilizada foi O Hóspede, mas ela parece insuficiente 
diante da relação ácida entre Eetes e Frixo: apesar de Frixo ser aceito na Cólquida, não o é de 
forma amigável e Eetes sequer o considera um hóspede. Ao matar Frixo, Eetes quebra as regras 
de hospitalidade e tem sua linhagem amaldiçoada. 

10
 O uso dos pronomes na antiga segunda pessoa (tu e vós) com marcação verbal também na 
segunda pessoa foi um risco corrido com o objetivo de manter na mente do público que se trata de 
uma peça do século XIX situada na Grécia antiga. Essa estratégia pareceu menos ousada do que 
arriscar um arcabouço lexical oitocentista, o que poderia gerar mais estranhamento do que o 
desejado. 

11
 A palavra Fremde aparece inúmeras vezes ao longo da trilogia. Foi traduzida, na maioria das 
vezes, como estrangeiro para recuperar o aspecto xenófobo em que ela costuma ser empregada. 
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 Denk' der Opfer, die ich dir gebracht, Pensa na oferenda que eu te trouxe, 

 Hör' ihn nicht Peronto, Não o ouças, Peronto, 

 Höre den Fremden nicht! Não ouças o estrangeiro! 

220 
Phryxus (aufstehend) 

Erfüllet ist des Dankens süße Pflicht. 

Frixo (se levantando) 

Com gratidão foi satisfeito o múnus. 

 

Nun führt zu eurem König mich! Wo weilt er? 

 

(Die Kolcher weichen schweigend und scheu 

zu beiden Seiten aus dem Wege.) 

Agora, peço que levai-me ao rei. 

 

(Os colcos, calados e tímidos, abrem caminho 

para ambos os lados) 

 

Phryxus (erblickt den König, auf ihn 

zugehend) 

In dir grüß' ich den Herrn wohl dieses Landes? 

Frixo (fita o rei, indo na direção dele) 

Em ti saúdo o rei das terras colcas? 

 
Aietes 

Ich bin der Kolcher Fürst! 

Eetes 

Sou delas soberano! 

 
Phryxus 

Sei mir gegrüßt! 

Frixo 

   Saudações!
12

 

 Es führte Göttermacht mich in dein Reich, Divinas forças me trouxeram cá, 

225 So ehr' in mir den Gott, der mich beschützt. O deus que me protege deu-me a honra. 

 Der Mann, der dort auf jenem Altar thront, O homem que senta sobre aquele altar 

 ist er das Bildnis eines der da lebte? É o ídolo de alguém que aqui viveu? 

 Wie, oder ehrt ihr ihn als einen Himmlischen? Ele é honrado como divindade? 

 
Aietes 

Es ist Peronto, der Kolcher Gott. 

Eetes 

É Peronto, o deus dos colcos. 

230 
Phryxus 

Peronto! Rauher Laut dem Ohr des Fremden, 

Frixo 

Peronto! Um som estranho a estrangeiros, 

 Wohltönend aber dem Geretteten. Contudo, poderoso aos amparados. 

 Verehrst du jenen dort als deinen Schützer Se tendes em Peronto um protetor, 

 So liegt ein Bruder jetzt in deinem Arm, Tendes então em mim um novo irmão, 

 Denn Brüder sind ja Eines Vaters Söhne. Pois são irmãos os filhos de um só pai.
13

 

235 
Aietes (der Umarmung ausweichend) 

Schützer er dir? 

Eetes (evitando o abraço) 

Ele o protege?
14

 

 Phryxus Frixo 

_______________  
 
12

 Este é o primeiro caso na trilogia de um verso único composto por duas falas. Como descrito na 
seção 3.2 deste trabalho, a última sílaba dos versos do meio é contabilizada e não ocorre elisão 
com a primeira sílaba do verso seguinte. 

13
 Enquanto Frixo indica que há a possibilidade de união entre os gregos e os colcos – implicitamente 
com interesses –, Eetes em seguida evita seu abraço, marcando o distanciamento que haverá entre 
os dois povos, sofrido especialmente por Medeia e Gora em Medeia. 

14
 Eetes parece incrédulo de que o deus dos colcos tenha ajudado um estrangeiro. Isso se 
intensificará após ouvir a história do roubo do velo de ouro. 
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Ja, du sollst noch hören.   Sim, te contarei, 

 

Doch laß mich bringen erst mein 

Weihgeschenk. 

(Er geht zum Altar und stößt vor demselben 

sein Panier in den Boden.) 

Mas deixe-me antes realizar meus ritos. 

(Vai até o altar e crava na frente dele seu 

estandarte) 

 Medea kommt mit einem Becher. Medeia entra com um copo. 

 
Medea (laut) 

Hier Vater ist der Trank! 

Medeia (falando alto) 

Pai, aqui a poção! 

 

Aietes (sie gewaltsam auf die Seite ziehend, 

leise) 

Schweig Törichte! 

Eetes (empurrando-a com força para o lado de 

forma quieta) 

   Quieta, sua tola! 

 Siehst du denn nicht? Não estás vendo? 

 
Medea 

Was? 

Medeia 

  O quê? 

 

Aietes 

Den Becher gib 

der Sklavin 

Eetes 

Entrega o copo à 

escrava. 

 Und schweig! E cala-te! 

 
Medea 

Wer ist der Mann? 

Medeia 

Quem é ele? 

 

Aietes 

Der Fremden 

Führer, schweig! 

Eetes 

Um estrangeiro, 

quieta! 

240 
Phryxus (vom Altare zurückkommend) 

Jetzt tret' ich leicht erst in dein gastlich Haus! 

Frixo (voltando do altar)
15

 

Tranquilo agora aceito ser teu hóspede! 

 Doch wer ist dieses blühend holde Wesen, Mas quem é este ser florido e amável 

 Das, wie der goldne Saum der Wetterwolke Que, como a borda d‘ouro de uma nuvem, 

 Sich schmiegt an deine krieg'rische Gestalt? Se aninha à tua figura pelejante? 

 Die roten Lippen und der Wange Licht Os lábios e as bochechas escarlates 

245 Sie scheinen Huld und Liebe zu verheißen, Parecem prometer amor e graça, 

 Streng widersprochen von dem finstern Aug, Contrastam, entretanto, com os olhos, 

 Das blitzend wie ein drohender Komet Que brilham como um lúgubre cometa, 

 
Hervorstrahlt aus der Locken schwarzem 

Dunkel. 
E emana de seus cachos um negrume. 

 Halb Charis steht sie da und halb Mänade, Cárites e Bacantes te habitam
16

, 

_______________  
 
15

 A partir desta fala, Frixo apresenta o mesmo comportamento que Jasão nas peças seguintes: tenta 
se valer da sedução para conseguir atingir seus objetivos. 
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250 Entflammt von ihres Gottes heil'ger Glut. Ardente pelo brilho de seu deus. 

 Wer bist du, holdes Mädchen? Quem és, graciosa moça? 

 
Aietes 

Sprich Medea! 

Eetes 

Diz, Medeia! 

 
Medea (trocken) 

Medea bin ich, dieses Königs Kind! 

Medeia (seca) 

Medeia, eu sou, a filha deste rei! 

 
Phryxus 

Fürwahr ein Kind und eine Königin! 

Frixo 

És mesmo majestade juvenil! 

 Ich nehm' dich an als gute Vorbedeutung Eu vejo em ti, Medeia, um bom presságio 

255 Für eine Zukunft, die uns noch verhüllt. De eventos que não foram revelados. 

 O lächle Mädchenbild auf meinen Eintritt! Oh, próspera pintura à minha entrada! 

 Vielleicht, wer weiß, ob nicht dein Vater, Talvez, quem sabe, não dará teu pai, 

 Von dem ich Zuflucht nur und Schutz verlangt, A quem apenas peço abrigo e amparo, 

 Mir einst noch mehr gibt, mehr noch, o Medea! A mim mais uma coisa, só mais uma!
17

 

260 
Aietes 

Was also, Fremdling, ist dein Begehr? 

Eetes 

E o que desejas, estrangeiro? 

 
Phryxus 

So höre denn was mich hierher geführt, 

Frixo 

Escuta, então, o que me trouxe aqui, 

 Was ich verloren, Herr, und was ich suche. O que perdi, senhor, e o que procuro. 

 Geboren bin ich in dem schönen Hellas, Na graciosa Hélade eu nasci, 

 Von Griechen, ich ein Grieche, reinen Bluts. Dos gregos, eu, um grego, sangue puro.
18

 

265 Es lebet niemand, der sich höhrer Abkunft, Não há ninguém que possa se gabar 

 Sich edlern Stammes rühmen kann als ich, De mais faustoso e nobre berço que eu, 

 Denn Hellas' Götter nenn' ich meine Väter Pois os helenos deuses são meus pais 

 Und meines Hauses Ahn regiert die Welt. E nossos ancestrais regem o mundo. 

 
Medea (sich abwendend) 

Ich gehe Vater um – 

Medeia (se virando) 

Pai, vou ali... – 

 
Aietes 

Bleib hier und schweig! 

Eetes 

  Calada! Fica aqui! 

270 
Phryxus 

Von Göttern also zieh' ich mein Geschlecht! 

Frixo. 

Meu clã, assim, provém das divindades! 

 Allein mein Vater, alten Ruhms vergessend Porém, meu pai, alheio à glória antiga 

 Und jung-erzeugter Kinder Recht und Glück, Um jovem com direito e sorte em mãos, 

 Erkor zur zweiten Eh' ein niedrig Weib, Tem como esposa agora uma plebeia, 

 Das, neidisch auf des ersten Bettes Sprossen Que, com inveja do primeiro leito 

                                                                                                                                       
16

 Frixo usa a cosmologia grega para elogiar Medeia, o que parece falhar, considerado o 
comportamento de Medeia em seguida. Talvez possa se dizer que, da mesma forma que Frixo não 
conhecia Peronto, Medeia não conhece as Cárites e as Bacantes. 

17
 Assim como Jasão, Frixo tenta se valer de Medeia para conseguir o que deseja. 

18
 Esse verso deixa claro o posicionamento de Frixo em relação à miscigenação. 
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275 Und üb'rall Vorwurf sehend, weil sie selbst E arquitetando repressão, sendo ela 

 Sich Vorwurf zu verdienen war bewußt, Mesma merecedora de censura, 

 Den Zorn des Vaters reizte gegen mich. Pôs contra mim a ira de meu pai. 

 
Die Zwietracht wuchs und Häscher sandt' er 

aus 
Crescendo nosso atrito, seus capangas 

 Den Sohn zu fahn, vielleicht zu töten ihn. Mandou para trair, matar seu filho. 

280 Da ging ich aus der Väter Haus und floh Assim, fugi da casa de meus pais, 

 In fremden Land zu suchen heimisch Glück. Entrando no estrangeiro atrás de abrigo. 

 Umirrend kam ich in die Delpherstadt Na rica Delfos aportei, errante, 

 Und trat, beim Gotte Rat und Hilfe suchend E com divino auxílio, atrás de ajuda, 

 In Phöbos' reiches, weitberühmtes Haus. Entrei na ilustre casa do deus Febo. 

285 Da stand ich in des Tempels weiten Hallen, Estive em vastas câmaras do templo, 

 Mit Bildern rings umstellt und Opfergaben, Repletas de pinturas e oferendas 

 Erglühend in der Abendsonne Strahl. Luzindo sob a luz crepuscular. 

 Vom Schauen matt und von des Weges Last Do peso da visão e da viagem 

 
Schloß sich mein Aug und meine Glieder 

sanken; 
Meus olhos se fecharam e eu caí; 

290 Dem Zug erliegend schlummerte ich ein. Rendi-me ao abalo, adormecendo. 

 Da fand ich mich im Traum im selben Tempel No sonho estava ali, no mesmo templo 

 In dem ich schlief, doch wachend und allein No qual dormi, mas acordado e só, 

 Und betend zu dem Gott um Rat. Urplötzlich Pedindo ajuda ao deus. E de repente 

 Umflammt mich heller Glanz und einen Mann Uma brilhante flama me cercou 

295 In nackter Kraft, die Keule in der Rechten, E um homem nu, a clava na mão destra, 

 Mit langem Bart und Haar, ein Widderfell Com barbas e cabelo longo, um velo 

 Um seine mächt'gen Schultern, stand vor mir Cobrindo o ombro atlético, surgiu 

 Und lächelte mit milder Huld mich an. Sorrindo para mim com grande graça. 

 
»Nimm Sieg und Rache hin!« sprach er, und 

löste 
―Tomai vingança e glória!

19
‖, ele me disse, 

300 Das reiche Vließ von seinen Schultern ab Tirando o rico velo de seus ombros, 

 
Und reichte mir's; da, schütternd, wacht' ich 

auf. 
E mo entregou. Então, despertei trêmulo. 

 Und siehe! von dem Morgenstrahl beleuchtet E vê! Sendo aclarada pela aurora 

 Stand eine Blende schimmernd vor mir da Se revelou uma porta ao meu olhar 

 Und drin aus Marmor künstlich ausgehaun E por trás dela, em mármore esculpido, 

305 Derselbe Mann, der eben mir erschienen O mesmo homem que se revelara, 

_______________  
 
19

 A fórmula Sieg und Rache (na tradução, vingança e glória) é repetida mais algumas vezes na peça. 
Ela é importante por delimitar uma temática que será seguida pelo resto da trilogia: a busca pela 
vingança – em especial, mas não apenas, com Medeia – e pela glória – em especial, mas não 
apenas, com Jasão. 
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 Mit Haar und Bart und Fell, wie ich's gesehn. Com barbas, lã, cabelos, como o vi. 

 

Aietes (auf die Bildsäule im Hintergrunde 

zeigend) 

Der dort? 

Eetes. (apontando para a estátua ao fundo) 

Aquele? 

 
Phryxus 

Ihm glich er wie ich mir. 

Frixo. 

 Se eu sou eu, aquele é ele. 

 So stand er da in Götterkraft und Würde, E ali ele ficou
20

, em honra e força, 

 Vergleichbar dem Herakles, doch nicht er. Em semelhança a Héracles, sem sê-lo. 

310 Und an dem Fußgestell des Bildes war No pedestal da imagem encontrei 

 Der Name Kolchis golden eingegraben. O nome Cólquida entalhado em ouro. 

 Ich aber deutete des Gottes Rat; Contudo, interpretei o seu conselho; 

 Und nehmend was er rätselhaft mir bot E consentindo o que me oferecera, 

 Löst' ich, ich war allein, den goldnen Schmuck Soltei, sozinho estava, o adorno d‘ouro 

315 Vom Hals des Bildes, und in Eile fort. Do seu pescoço, e então fugi depressa. 

 Des Vaters Häscher fand ich vor den Toren À porta, vi os capangas de meu pai 

 Sie wichen scheu des Gottes Goldpanier Recuarem, temerosos do estandarte, 

 
Die Priester neigten sich, das Volk lag auf den 

Knieen 
O povo e os sacerdotes se curvaram 

 Und vor mir her es auf der Lanze tragend E carregando o velo à minha frente 

320 Kam ich durch tausend Feinde bis ans Meer. Cruzei com mil imigos até o mar. 

 
Ein schifft' ich mich und hoch als goldne 

Wimpel 
Eu embarquei, e como um galhardete 

 Flog mir das Vließ am sturmumtobten Mast Voava o velo sobre mim no mastro 

 
Und wie die Wogen schäumten, Donner 

brüllten 
Conforme nuvens e trovões surgiam 

 
Und Meer und Wind und Hölle sich 

verschworen 
E mar e ar e inferno conspiravam 

325 Mich zu versenken in das nasse Grab Para afogar-me em túmulo marino, 

 Versehrt ward mir kein Haar und unverletzt Nenhum fio de cabelo foi ferido. 

 Kam ich hierher an diese Rettungsküste Cheguei aqui, na costa hospitaleira 

 Die vor mir noch kein griech'scher Fuß betrat. Jamais pisada pelos pés dos gregos. 

 Und jetzo geht an dich mein bittend Flehn E agora a ti dirijo minha súplica: 

330 Nimm auf mich und die Meinen in dein Land, Aceita a mim e aos meus em tua terra 

 Wo nicht so fass' ich selber Sitz und Stätte Para que nós tenhamos um abrigo, 

 Vertrauend auf der Götter Beistand, die Confiando na divina ajuda, que 

_______________  
 
20

 Essa fórmula – So stand er da in ____ und ____ – é repetida por Medeia ao denunciar para Creúsa 
a negligência de Jasão, comentada na seção 2.1. A cena em que há a repetição não se encontra 
nas traduções apresentadas aqui. 
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 Mir Sieg und Rache durch dies Pfand verliehn! Vingança e glória me concederá. 

 – Du schweigst? – Te calas? 

 
Aietes 

Was willst du, daß ich sage? 

Eetes 

  E o que queres que eu te 

diga? 

335 
Phryxus 

Gewährst du mir ein Dach, ein gastlich Haus? 

Frixo 

Um teto e hospitalidade, dá-me? 

 
Aietes 

Tritt ein, wenn dir's gutdünkt, Vorrat ist 

Eetes 

Se te parece bom, pois entra, 

 
Von Speis' und Trank genug. Dort nimm und 

iß! 
Há muito o que comer e beber. Vá! 

 
Phryxus 

So rauh übst du des Wirtes gastlich Amt? 

Frixo 

Exerces rude o ofício de hospedeiro
21

? 

 
Aietes 

Wie du dich gibst so nehm' ich dich. 

Eetes 

Acolho-te tal qual te encontras. 

340 Wer in des Krieges Kleidung Gabe heischt Quem vem pedir presente em meio à guerra 

 Erwarte nicht sie aus des Friedens Hand. Deve saber que não virá da paz. 

 
Phryxus 

Den Schild hab' ich, die Lanze abgelegt. 

Frixo 

O escudo e a lança foram já deixados. 

 
Aietes 

Das Schwert ist, denkst du gegen uns genug? 

Eetes 

A espada contra nós é suficiente? 

 
Doch halt' es wie du willst. (Leise zu 

Medea) Begehr' sein Schwert! 

Mas, se quiseres, guarda-a. (Baixo para 

Medeia) Pede a espada! 

345 

Phryxus 

Noch eins! An reichem Schmuck und 

köstlichen Gefäßen 

Frixo 

Mais uma coisa! Além de joias, vasos ricos, 

 
Bring' ich so manches, was ich sichern 

möchte. 
Trago uma coisa que me é importante 

 Du nimmst es doch in deines Hauses Hut? Posso também trazê-la para dentro? 

 

Aietes 

Tu, wie du willst! (Zu Medea) Sein Schwert 

sag' ich begehr'! 

Eetes 

Faz como queres! (Para Medeia) Pede a 

espada, eu disse! 

 
Phryxus 

Nun denn, Gefährten, was wir hergebracht 

Frixo 

Bem, companheiros, tudo o que trouxemos 

350 Gerettet aus des Glückes grausem Até aqui a salvo do naufrágio 

_______________  
 
21

 Aqui, há uma brecha para discussão do que significa a hospedagem para os gregos e para os 
colcos. Não apenas nessa peça o papel de hospedeiro é importante: em Medeia, Jasão vai até 
Corinto, onde já fora outrora um hóspede, bem como seu pai, pois essa relação lhe garante 
segurança.  
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Schiffbruch, 

 Bringt es hierher in dieser Mauern Umfang Será trazido para muro adentro. 

 Als Grundstein eines neuen, festern Glücks. A fundação de nova e firme sorte! 

 
Aietes (Zu Medea) 

Des Fremden Schwert! 

Eetes (para Medeia) 

A espada! 

 
Medea 

Wozu? 

Medeia 

Para quê? 

 

Aietes 

Sein Schwert sag' 

ich! 

Eetes 

   A espada, eu disse! 

 
Medea (Zu Phryxus) 

Gib mir dein Schwert! 

Medeia (para Frixo) 

Entrega a espada! 

 

Phryxus 

Was sagst du holdes 

Kind? 

Frixo 

   Quê, criança amável? 

355 
Aietes 

Fremd ist dem Mädchen eurer Waffen Anblick 

Eetes 

Tuas armas são estranhas à menina. 

 Bei uns geht nicht der Friedliche bewehrt. A paz não se mantém por terras colcas. 

 Auch ist's euch lästig. Conheces isso.
22

 

 
Phryxus (Zu Medeen) 

Sorgest du um mich? 

Frixo (Para Medeia) 

Tens de mim receio? 

 (Medea wendet sich ab) (Medeia se vira) 

 Sei mir nicht bös! Ich weigr' es dir ja nicht! Não fica brava! Não me oponho a ti! 

 (Er gibt ihr das Schwert) (Ele lhe entrega a espada) 

 Den Himmlischen vertrau' ich mich und dir! Confio em ti e nos céus! Onde estiveres, 

360 Wo du bist da ist Frieden. Hier mein Schwert! Encontrarás a paz. Aqui, meu xiphos
23

. 

 Und jetzo in dein Haus, mein edler Wirt! E agora, meu anfitrião, entremos! 

 
Aietes 

Geht nur, ich folg' euch bald! 

Eetes 

Vá em frente, logo vou! 

 
Phryxus 

Und du Medea? 

Frixo 

   E tu, Medeia? 

 Laß mich auch dich am frohen Tische sehn! Permita que eu te veja junto à mesa! 

 Kommt Freunde teilt die Lust wie ehmals die Amigos, vinde, dividamos riso e dor! 

_______________  
 
22

 Eetes, aqui, faz uma discreta crítica às terras gregas, deixando subentendido que, diferente do que 
pressupõem os gregos, eles próprios também seriam bárbaros. 

23
 Com o intuito de manter o jogo rítmico, optei por traduzir Schwert por xiphos, palavra grega para 
―espada‖. A palavra aparece em várias obras da Antiguidade, como Prometeu Acorrentado (v. 863), 
Ilíada (canto I, v. 194; canto IV, v. 530; canto VII, v. 303; canto XIX, v. 372; canto XXI, v. 118) e 
Odisseia (canto X, v. 294; canto XI, v. 48, canto XVI, v. 80). 
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Gefahr! 

(Ab mit seinen Gefährten) 

(Vai-se com seus companheiros) 

 

(Medea setzt sich auf eine Felsenbank im 

Vorgrunde und beschäftigt sich mit ihrem 

Bogen, den sie von der Erde aufgehoben hat. 

Aietes steht auf der andern Seite des 

Vorgrundes und verfolgt mit den Augen die 

Diener des Phryxus, die Gold und reiche 

Gefäße ins Haus tragen. – Lange Pause.) 

(Medeia sentada em um banco de pedra no 

primeiro plano, mexendo em seu arco, que 

acabou de pegar do chão. Eetes está parado 

do outro lado e segue com os olhos os servos 

de Frixo, que trazem para dentro da casa ouro 

e vasos caros. – Longa pausa.) 

365 
Aietes. 

Medea! 

Eetes 

Medeia! 

 
Medea 

Vater! 

Medeia 

 Pai! 

 
Aietes 

Was denkst du? 

Eetes 

  Que pensas? 

 
Medea 

Ich? Nichts! 

Medeia 

    Eu? Nada! 

 
Aietes 

Vom Fremden mein' ich, 

Eetes 

Do estrangeiro. 

 
Medea 

Er spricht und spricht; 

Medeia 

  Ele fala e fala, 

 Mir widert's! Tedioso! 

 
Aietes (rasch auf sie zugehend) 

Nicht wahr? Spricht und gleißt 

Eetes (Correndo até ela) 

 Não é? Fala e lucila, 

 Und ist ein Bösewicht, E é um facínora, 

 Ein Gottverächter, ein Tempelräuber! Um herege, um ladrão de templos! 

370 Ich töt' ihn! Eu vou matá-lo! 

 
Medea 

Vater! 

Medeia 

  Pai! 

 
Aietes 

Ich tu's! 

Eetes 

   Juro! 

 Soll er davon tragen all den Reichtum Deve ele portar toda a riqueza 

 Den er geraubt, dem Himmel geraubt? Que roubou, roubou do céu? 

 Erzählt' er nicht selbst, wie er im Tempel Ele não contou como no templo 

 Das Vließ gelöst von der Schulter des Gottes, Soltou o velo do ombro do deus, 

375 Des Donnerers, Perontos, Do trovejante, de Peronto, 

 Der Kolchis beschützt. Que protege a Cólquida? 

 Ich will dir ihn schlachten Peronto! Quero matá-lo por ti, Peronto! 

 Rache sei dir, Rache! Vingado serás, vingado! 
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Medea 

Töten willst du, den Fremden, den Gast? 

Medeia 

Queres matar o hóspede estrangeiro? 

380 
Aietes 

Gast? 

Eetes 

Hóspede? 

 Hab' ich ihn geladen in mein Haus? Eu o convidei à minha casa? 

 Ihm beim Eintritt Brot und Salz gereicht Dei a ele, ao entrar, pão e sal 

 Und geheißen sitzen auf meinem Stuhl? E lugar quente à minha mesa? 

 Ich hab' ihm nicht Gastrecht geboten, Não ofereci a ele hospitalidade, 

385 Er nahm sich's, büß' er's der Tor! Ele a tomou e pagará por isso!  

 
Medea 

Vater! Peronto rächet den Mord! 

Medeia 

Pai! Peronto condena o assassinato! 

 
Aietes 

Peronto gebeut ihn. 

Eetes 

Peronto a ordena. 

 Hat der Freche nicht an ihm gefrevelt? O insolente não o profanou? 

 Sein Bild beraubt in der Delpherstadt? Roubando de sua imagem em Delfos? 

390 Führt der Erzürnte ihn nicht selbst her O próprio maldito não me obriga 

 Daß ich ihn strafe, daß ich räche A puni-lo, a vingar-me  

 Des Gottes Schmach und meine? Pela desonra ao deus e a mim? 

 Das Vließ dort am glänzenden Speer, Pode o velo na lança brilhante, 

 Des Gottes Kleid, der Kolcher Heiligtum O traje do deus, da fé colca, 

395 Soll's ein Fremder, ein Frevler entweihn? Ser roubado por um estrangeiro? 

 Mein ist's, mein! Mir sendet's der Gott Será meu! O deus o envia a mim 

 Und Sieg und Rache geknüpft an dies Pfand E a vingança e glória deste símbolo 

 Den Unsern werd' es zu Teil! Serão divididas entre nós! 

 Tragt nur zu des kostbaren Guts! Contribuís só aos bens preciosos! 

400 Ihr führet die Ernte mir ein! Vós me guiareis à colheita!
24

 

 
Sprich nicht und komm! daß er uns nicht 

vermißt 
Vem! Ele pode dar por nossa falta, 

 Gefahrlos sei die Rach' und ganz! Que a vingança nos seja plena!
25

 

 Komm, sag' ich, komm! Vem, eu disse! Vem! 

   

497 
Medea 

Vater! Was hast du getan! Den Gastfreund 

Medeia 

Pai! Que fizeste! Mataste o amigo hóspede! 

_______________  
 
24

 Ao usar ihr, Eetes está se dirigindo a Peronto. Essa é uma forma arcaica da segunda pessoa do 
singular no formal. Optou-se por traduzir por vós como se faz em algumas tradições religiosas em 
português. 

25
 Intertextualidade com a famosa frase ―A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena‖, do 
seriado mexicano Chaves (1971-1980). O objetivo é, também, antecipar a que fim levará a vingança 
de Eetes. 
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erschlagen 

 Weh dir! Weh uns allen! – Hah! – Ai de ti! Ai de nós todos! – Ah! – 

500 Aufsteigt's aus den Nebeln der Unterwelt Das névoas do submundo elevam-se 

 Drei Häupter, blut'ge Häupter Três cabeças, cabeças sangrentas, 

 Schlangen die Haare, Cabelos serpentes, 

 Flammen die Blicke Olhos labaredas, 

 Die hohnlachenden Blicke! Os olhos sardônicos! 

505 Höher! höher! – Empor steigen sie! Mais alto! Mais alto! – Elas se alçam! 

 Entfleischte Arme, Fackeln in Händen Braços descarnados, tochas nas mãos, 

 Fackeln! – Dolche! Tochas! – Adagas! 

 Horch! Sie öffnen die welken Lippen Ouve! Elas abrem os lábios secos, 

 Sie murren, sie singen Resmungam, cantam 

510 Heischern Gesangs: Cânticos suplicantes: 

 Wir hüten den Eid Nós guardamos o juramento 

 Wir vollstrecken den Fluch! Nós executamos a maldição! 

 Fluch dem, der den Gastfreund schlug! Maldito seja o que matou o amigo hóspede! 

 Fluch ihm, tausendfachen Fluch! Maldito seja! Maldito seja mil vezes! 

515 Sie kommen, sie nahen Elas vêm, elas se aproximam, 

 Sie umschlingen mich, Elas me entrelaçam, 

 Mich, dich, uns alle! Entrelaçam a mim, a ti, a todos nós! 

 Weh über dich! Ai de ti! 

 
Aietes 

Medea! 

Eetes 

 Medeia! 

 
Medea 

Über dich, über uns! 

Medeia 

Ai de ti, ai de nós! 

520 Weh, weh! Ai, ai!
26

 

 (Sie entflieht.) (Ela foge) 

 
Aietes (ihr die Arme nachstreckend). 

Medea! Medea! 

Eetes (estendendo o braço a ela) 

Medeia! Medeia! 

 

  

_______________  
 
26

 Intertextualidade com o lamento de Ájax da peça homônima de Sófocles. 
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4.2 Die Argonauten 1. Aufzug | Os Argonautas Ato I (versos 366–484) 

 

  
Die Argonauten Os Argonautas 

1. Aufzug Ato I 

  

Ein düsteres Gewölbe im Innern des Turms. 
Links im Hintergrunde die Bildsäule eines Gottes 
auf hohem Fußgestell, im Vorgrunde rechts eine 

Felsenbank. 
  

Jungfrauen mit Fackeln bringen einen kleinen 
Altar und Opfergefäße und stellen alles ordnend 

umher. 
  

Eine Jungfrau tritt ein und spricht an der 
Türe: 

Uma câmara abobadada sombria no interior 
da torre. À esquerda, no cenário, a estátua de 

um deus num pedestal alto. No primeiro 
plano, à direita, um banco feito de pedra. 

  
Criadas com tochas trazem um pequeno altar 

e recipientes ritualísticos e os colocam 
ordenadamente ao redor. 

  
Uma criada entra e fala à porta: 

 366 
Jungfrau. Criada. 

Genug! Es naht Medea! Stört sie nicht! Basta! Medeia vem! Não perturbemos! 

  (Alle ab mit den Lichtern.) (Todas apagam as velas) 

  
Jason tritt durch einen Seiteneingang links auf 

mit bloßem Schwerte. 
Jasão entra por uma entrada lateral à 
esquerda com a espada empunhada. 

  
Jason. Jasão. 

Ein finsteres Gewölb'. – Ich bin im Innern! Um cômodo sombrio. – Que escondem nele? 

  
Mehr Menschen faßt das Haus, scheint's, als ich 
glaubte, 

Há mais pessoas que eu previ na casa, 

  Doch immerhin! wird nur mein Ziel erreicht. Mas minha meta cumprirei! Avante! 

 370 Behutsam späh ich, bis ein Einzelner Atento-me: se alguém tentar o ataque, 

  Mir aufstößt, dann das Schwert ihm auf die Brust O peito lhe atravesso com a espada 

  Und mit mir soll er, will er nicht den Tod. E ele há de me implorar misericórdia. 

  (Er späht mit vorgehaltenem Schwerte umher.) (observa ao redor, a espada empunhada) 

  
Ist da kein Ausgang? – Halt! – Ein Block von 
Stein 

Não há saída? – Espere! – Um bloco pétreo 

  Das Fußgestell wohl eines Götterbildes. De pedestal para um fetiche sacro. 

 375 Ehrt man hier Götter und verhöhnt das Recht? Um povo que, sem lei, venera deuses?
27

 

  Doch horch! – ein Fußtritt! – Bleiche Helle gleitet Mas ouço passos vindo, e um clarão 

  Fortschreitend an des Ganges engen Bogen. Avança pelos arcos de onde vim. 

  
Man kommt! – Wohin – ? – Verbirg mich dunkler 
Gott! 

Esconde-me de quem vier, deus turvo! 

  (Er versteckt sich hinter die Bildsäule.) (Ele se esconde atrás da estátua.) 

  
Medea kommt, einen schwarzen Stab in der 

Rechten, eine Lampe in der Linken. 
Medeia se aproxima, um cetro preto na mão 

direita, um lampião na esquerda. 

  
Medea. Medeia. 

Es ist so schwül hier, so dumpf! Aqui está muito quente e abafado! 

 380 Feuchter Qualm drückt die Flamme der Lampe, O vapor comprime a chama da vela, 

_______________  
 
27

 No original, ―Aqui se cultuam deuses e desdenha da lei?‖. A visão de Jasão sobre os colcos é 
completamente alheia e xenófoba. 
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  Sie brennt ohne zu leuchten. Ela queima sem iluminar. 

  (Sie setzt die Lampe hin.) (Ela põe o lampião no chão) 

  – Horch! – Es ist mein eignes Herz, Ouve! É meu próprio coração 

  Das gegen die Brust pocht mit starken Schlägen! Que bate forte contra o meu peito! 

  Wie schwach, wie töricht! – Auf Medea! Tão fraca, tão tola! Acorda, Medeia! 

 385 Es gilt des Vaters Sache, der Götter! Pensa em teu pai, pensa nos deuses! 

  Sollen die Fremden siegen, Kolchis untergehn? Devem os estrangeiros tomar a Cólquida?  

  Nimmermehr! Nimmermehr! Nunca mais, nunca mais! 

  Ans Werk denn! Ao trabalho, então! 

  Seid mir gewärtig Götter, höret mich, Ó, poderosos deuses, escutai,
28

 

 390 Und gebt Antwort meiner Frage! E respondei à minha pergunta. 

  (Mit dem Stabe Zeichen in die Luft machend.) (Faz sinais no ar com o cetro) 

  Die ihr einhergeht im Gewande der Nacht Ó, vós que vindes nas roupagens da noite 

  Und auf des Sturmes Fittigen wandelt E que caminham nas asas da tempestade 

  Furchtbare Fürsten der Tiefe, Terríveis príncipes abissais, 

  Denen der Entschluß gefällt A quem agrada o julgamento, 

 395 Und die beflügelte Tat, E o ato alado, 

  Die ihr bei Leichen weilt Vós que habitais junto aos cadáveres 

  Und euch labt am Blut der Erschlagnen, E festejam no sangue dos assassinados, 

  Die ihr das Herz kennt und lenkt den Willen, Que sabeis do coração, guiais a vontade, 

  Die ihr zählt die Halme der Gegenwart Que contais os caules do presente, 

 400 Sorglich bewahrt des Vergangenen Ähren Com zelo preservai as espigas do passado, 

  Und durchblickt der Zukunft sprossende Saat, E vedes brotando as sementes do futuro, 

  Euch ruf' ich an! Eu vos convoco! 

  Gebt mir Kunde, sichere Kunde Dai-me um sinal, um sinal seguro 

  Von dem was uns droht, von dem was uns lacht! Do que nos ameaça, do que ri de nós! 

 405 Bei der Macht, die mir ward, Pelo poder que vós me destes, 

  Bei dem Dienst, den ich tat, Pelo serviço que prestei, 

  Bei dem Wort, das ihr kennt Pela palavra que conheceis, 

  Ruf' ich euch, Eu vos convoco, 

  Erscheinet, erscheint! Aparecei, aparecei! 

  (Pause.) (Pausa) 

 410 Was ist das? – Alles schweigt! O que houve? – Silêncio! 

  Sie zeigen sich nicht? Não surgireis? 

  Zürnt ihr mir, oder betrat ein Fuß, Estais bravos comigo, ou pisa aqui um pé, 

  Eines Frevlers Fuß Um pé herege, 

  Die heilige Stätte? Em terra sagrada? 

 415 Angst befällt mich, Schauer faßt mich! 
O medo me consome, calafrios me 
encobrem! 

  (Mit steigender Stimme.) (Aumentando o tom de voz) 

_______________  
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 Da mesma forma que Eetes, Medeia se refere às suas divindades no formal, aqui traduzido por 
vós. Ver nota 22. 
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  Allgewaltige! Lauscht meinem Rufen, Todo-poderosos! Ouvi meu chamado, 

  Hört Medeens Stimme! Ouvi a voz de Medeia! 

  Eure Freundin ist's die ruft. É vossa amiga que chama. 

  Ich fleh' ich verlang' es Eu pleiteio, eu demando! 

 420 Erscheinet, erscheint! Aparecei, aparecei! 

  Jason springt hinter der Bildsäule hervor. Jasão salta de trás da estátua 

  
Medea (zurückfahrend). Medeia. (recuando) 

Ha! Ah! 

  
Jason. Jasão. 

Verfluchte Zauberin, du bist am Ende, Maldita feiticeira, este é seu fim, 

  Erschienen ist, der dich vernichten wird. Quem aparece é teu executor. 

  
(Indem er mit vorgehaltenem Schwerte 
hervorspringt verwundet er Medeen am Arme.) 

(No que ele salta com a espada empunhada, 
ele fere o braço de Medeia) 

  

Medea (den verwundeten rechten Arm mit der 

linken Hand fassend). 

Medeia (levando a mão esquerda ao braço 
direito machucado). 

Weh mir! Ai de mim! 

  
(Stürzt auf den Felsensitz hin, wo sie schwer 
atmend leise ächzt.) 

(despenca sobre o trono de pedra, onde 
ofega baixo com dificuldade) 

  
Jason. Jasão. 

Du fliehst? Mein Arm wird dich ereilen! Tu foges? Minha mão te alcançará! 

  (Im Dunkeln herum blickend.) (Olhando em torno, no escuro) 

  Wo ist sie hin! Aonde foi? 

  (Er nimmt die Lampe und leuchtet vor sich hin.) (Ele pega o lampião e ilumina seu entorno) 

  Dort! – Du entgehst mir nicht! Lá! Tu não escaparás! 

  (Hinzutretend.) (Se aproximando) 

 425 Verruchte! Hedionda! 

  
Medea (stöhnend). Medeia (gemendo). 

Ah! Ah! 

  Jason. Jasão. 

  Stöhnst du? Ja zittre nur! Tu gemes? Treme, então! 

  Mein Schwert soll deine dunkeln Netze lösen! Com minha espada desfarei tuas redes! 

  (Sie mit der Lampe beleuchtend). (Iluminando-a com o lampião) 

  Doch seh' ich recht? Bist du die Zauberin, Meus olhos mentem? És a feiticeira 

  Die dort erst heischre Flüche murmelte? Que maldições ali esconjurou? 

  Ein weiblich Wesen liegt zu meinen Füßen, Um feminino ser fraco aos meus pés, 

 430 Verteidigt durch der Anmut Freiheitsbrief, Está segura pela liberdade, 

  Nichts zauberhaft an ihr, als ihre Schönheit. Não há feitiçaria, além da graça. 

  Bist du's? – Doch ja! Der weiße Arm, er blutet, És tu? – Mas sim! O braço branco sangra, 

  Verletzt von meinem mitleidslosen Schwert! Ferido pela minha espada atroz! 

  Was hast du angerichtet? Weißt du wohl, O que fizeste? Pensas por acaso 

 435 Ich hätt' dich töten können, holdes Bild, Que eu não te mataria, ó belo quadro
29

, 

_______________  
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 Da mesma forma que Frixo, Jasão chama Medeia de Bild [quadro]. 
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  Beim ersten Anfall in der dunkeln Nacht? Tão logo te encontrasse em meio à noite? 

  Und Schade wär's, fürwahr, um so viel Reiz! Seria triste diante deste encanto! 

  Wer bist du, doppeldeutiges Geschöpf? Quem és, criatura ambígua? Tu pareces 

  Scheinst du so schön und bist so arg, zugleich Ao mesmo tempo bela e demoníaca, 

 440 So liebenswürdig und so hassenswert, Amável, mas também abominosa.
30

 

  Was konnte dich bewegen, diesen Mund, Que faz tua boca se movimentar, 

  Der, eine Rose, wie die Rose auch Teus lábios róseos, que tal como as rosas 

  Nur hauchen sollte süßer Worte Duft, Exalariam só palavras doces, 

  Mit schwarzer Sprüche Greuel zu entweihn? Mas enunciam maldições obscuras? 

 445 Als die Natur dich dachte, schrieb sie: Milde A natureza, ao te criar, talhou 

  Mit holden Lettern auf das erste Blatt ―Benevolente‖ na primeira página. 

  Wer malte Zauberformeln auf die andern? Pintaram, nas demais, formas bruxólicas! 

  O geh! ich hasse deine Schönheit, weil sie Oh, vai! Odeio tua beleza, pois 

  Mich hindert deine Tücke recht zu hassen! Não posso odiar tua perversão assim! 

 450 
Du atmest schwer. Schmerzt dich dein Arm? Ja, 
siehst du 

Respiras mal... Teu braço dói? Sim, vês, 

  Das sind die Früchte deines argen Treibens! Tais são os frutos de teus atos vis! 

  
Es blutet! Laß doch sehn! Teu sangue! Vamos ver! 

(Nimmt ihre Hand.)  Du zitterst, Mädchen, (Pega a mão dela)  Tu tremes, moça, 

  Die Pulse klopfen, jede Fiber zuckt. Ainda há pulso, o sangue ainda corre. 

  Vielleicht bist du so arg nicht, als du scheinst, Talvez, enfim, não sejas tão terrível, 

 455 Nur angesteckt von dieses Landes Wildheit, Só estejas corrompida pela terra,
31

 

  Und Reue wohnt in dir und fromme Scheu. E mora em ti remorso acobertado. 

  Heb auf das Aug und blicke mir ins Antlitz, Levanta os olhos, mira-me no rosto, 

  Daß ich die dunkeln Rätsel deines Handelns Pois quero ver que enigmas turvos guardam, 

  Erläutert seh' in deinem klaren Blick. – E compreendê-los em teu claro olhar. 

 460 
Du schweigst! – O wärst du stumm, und jene 
Laute, 

Estás calada! – Fosses muda, e sons 

  Die mir ertönten, fluchenswerten Inhalts, Malditos como aqueles que disseste 

  Gesprochen hätte sie ein andrer Mund, Tivessem vindo de uma boca alheia, 

  Der minder lieblich, Mädchen, als der deine. De alguém não tão amável como tu. 

  Du seufzest! – Sprich! – Laß deine Worte tönen; Suspiras! – Fala! – Entoa tuas palavras; 

 465 Vertrau' den Lüften sie, als Boten, an, Entrega-las aos ares mensageiros  

  Sonst holt mein Mund sie ab von deinen Lippen. Ou com meus lábios buscarei eu mesmo. 

  (Er beugt sich gegen sie.) (Ele se curva na direção dela) 

  
(Man hört Waffengeklirr und Stimmen in der 
Ferne.) 

(Ruídos de armas e vozes vindo de longe) 

  Horch! – Stimmen! Escuta! – Vozes! 

  (Er läßt sie los.)         Näher! (Ele a solta)  Perto! 

_______________  
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 Jasão novamente faz o mesmo que Frixo: se vale de antônimos para qualificar Medeia. 
31

 A fala de Jasão remete ao pensamento de Rousseau sobre o bom selvagem. A tradução buscou a 
intertextualidade com a célebre frase ―o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe‖. A 
relação entre a obra e o pensamento de Rousseau é discutida na seção 2.1. 
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(Medea steht auf.)                 Deine Freunde 
kommen 

(Medeia se levanta)  São dos teus. 

  
Und ich muß fort. Des freuest du dich wohl? Eu devo ir. Alegra-te por isso? 

Allein ich seh' dich wieder, glaube mir! Mas nos reencontraremos, acredita! 

 470 Ich muß dich sprechen hören, gütig sprechen, Preciso ouvir de ti palavras boas, 

  Und kostet' es mein Leben! – Doch man naht. Daria minha vida! – Alguém vem lá. 

  Glaub' nicht, daß ich Gefahr und Waffen scheue, Não pensa que perigos e armas temo, 

  Doch auch ein Tapfrer weicht der Überzahl, Mas mesmo um bravo evita a desvantagem, 

  Und meiner harren Freunde. – Leb' denn wohl. E meu retorno é aguardado. – Adeus. 

  

Er geht dem Seiteneingange zu, durch den er 
gekommen ist. Aus diesem, so wie aus dem 

Haupteingange stürzen Bewaffnete herein, mit 
ihnen Absyrtus. 

Ele vai para a saída lateral, de onde veio. 
Dela, assim como da entrada principal, 
entram homens armados. Junto deles, 

Absirto
32

. 

  Absyrtus. Absirto. 

 475 Zurück! Parado! 

  
Jason. Jasão. 

        So gilt's zu fechten! – Gebet Raum! Não sem luta! – Afastai-vos! 

  Absyrtus. Absirto. 

  Dein Schwert! Entrega a espada! 

  
Jason. Jasão. 

Dir in die Brust, nicht in die Hand! Só cravada em ti! 

  
Absyrtus. Absirto. 

Fangt ihn! Segurem-no! 

  Jason (sich in Stellung werfend). Jasão. (posicionando-se) 

          Kommt an! Ihr alle schreckt mich nicht! Pois vinde! Não vos temo! 

  
Absyrtus. Absirto. 

Laß uns versuchen denn! Veremos! 

  

(Stürzt auf Jason los.) (Se joga na direção de Jasão) 

Medea (macht eine abhaltende Bewegung gegen 

ihn). 

Medeia. (Faz um movimento contra ele, 

segurando-o) 

  Absyrtus (zurücktretend). Absirto. (Recuando) 

  
Was hältst du mich 

Schwester? 
Por que me impedes, irmã? 

  

Jason. Jasão. 

Du sorgst um mich? Hab' Dank, du holdes 
Wesen, 

Preocupas-te comigo? Agradeço, 

 480 Nicht für die Hilfe, ich bedarf sie nicht, Não pela ajuda, dela não preciso, 

 
Für diese Sorge Dank. Leb' wohl, o Mädchen, Mas por se preocupar. Adeus, oh, moça! 

  (Sie bei der Hand fassend und rasch küssend.) 
(Segurando sua mão, Jasão a beija 
rapidamente) 

  Und dieser Kuß sei dir ein sichres Pfand, Dou-te esse beijo como garantia 

  Daß wir uns wiedersehn! – Gebt Raum! De que hemos de nos reencontrar! 

  (Er schlägt sich durch.) (Ele atravessa) 

_______________  
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 Na trilogia de Grillparzer, o irmão de Medeia não é morto por ela, mas sim comete suicídio no final 
da segunda peça. 
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  Absyrtus. Absirto. 

  Auf ihn! 
Detenham-

no! 

  
(Jason durch die Seitentüre fechtend ab.) (Jasão abre combate para atravessar a porta) 

Absyrtus. Absirto. 

  Ihm nach! Er soll uns nicht entrinnen! Andem! Não o deixem escapar! 

  

(Eilt Jason nach mit den Bewaffneten.) 
(Vai atrás de Jasão com os homens 
armados) 

Medea (die unbeweglich mit gesenktem Haupt 
gestanden, hebt jetzt Kopf und Augen empor). 

Medeia. (Parada e cabisbaixa, levanta a 
cabeça e os olhos) 

  Götter! Oh, deuses! 

  (Ihre Jungfrauen stehen um sie.) (As criadas à sua volta) 

  Der Vorhang fällt. Cai o pano. 

 

 

4.3 Medea 1. Aufzug | Medeia Ato I (versos 160–272) 

 

  
Medea Medeia 

1. Aufzug Ato I 

  Medea. Medeia
33

 

 160 Du schliefst nicht heute nacht, du gingst hinaus Ontem tu não dormiste, tu saíste 

 
Und walltest einsam durch die Finsternis. E vagaste sozinho pela noite. 

  Jason. Jasão 

  Ich lieb die Nacht, der Tag verletzt mein Aug'. Eu amo a noite, o dia fere os olhos. 

 
Medea. Medeia 

  Auch sandtest Boten du zum König hin; Mandaste mensageiros para o rei? 

  Nimmt er uns auf? Ele nos aceitou? 

 
Jason. Jasão  

  Erwartend weil ich hier. Devo esperar. 

  Medea. Medeia 

165 Er ist dir freund. É teu amigo. 

  Jason. Jasão 

 
Er war's. Era. 

  Medea. Medeia 

_______________  
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 Nesta cena, Medeia acabara de enterrar seus pertences mágicos, incluindo o velo de ouro, com o 
intuito de se integrar à comunidade grega. Jasão, que não vê a cena completa, a questiona a partir 
do verso 174 sobre o que ela estaria fazendo. 
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Willfahren wird er. E o será. 

  Jason. Jasão 

 Verpesteter Gemeinschaft weicht man aus. – Ninguém deseja companhia podre. 

  Du weißt ja doch, daß alle Welt uns flieht Tu já não sabes sermos evitados? 

 

Daß selbst des falschen Pelias, meines Oheims, 
Tod, 

Que até a morte de meu tio, o herege 

  Des Frevlers, den ein Gott im Grimm erwürgte, Pelias, por um deus estrangulado, 

 170 Daß mir das Volk ihn Schuld gibt, deinem Gatten, É imposta pelo povo a mim, teu noivo, 

  Dem Heimgekehrtem aus dem Zauberlande? De terras feiticeiras regressado? 

  Weißt du es nicht? Já sabes disso? 

  Medea. Medeia 

  Ich weiß. Sei. 

  Jason. Jasão 

 
Wohl Grunds genug, Não é motivo 

  Zu wandeln und zu wachen in der Nacht! – Para acordar e errar durante a noite? – 

 
Doch was trieb dich schon vor der Sonn' empor? Mas que tu fazes antes do sol vir? 

 175 Was suchst du in der Finsternis? – Ei ja! O que nas trevas buscas? – Mas é claro! 

  Riefst alte Freund' aus Kolchis? Os teus amigos colcos? 

  Medea. Medeia 

  Nein. Não. 

  Jason. Jasão 

 
Gewiß nicht? Tu juras? 

  Medea. Medeia 

 
Ich sagte: nein. Já disse: não. 

  Jason. Jasão 

 
Ich aber sage dir, Mas digo-te uma coisa, 

  Du tust sehr wohl wenn du es unterläßt! Farias muito bem em omiti-lo! 

 
Brau nicht aus Kräutern Säfte, Schlummertrank, Não faz chás de ervas ou poções do sono, 

 180 Sprich nicht zum Mond, stör nicht die Toten, Não fala com a lua, nem com mortos, 

  Man haßt das hier und ich – ich haß es auch! O povo aqui odeia  isso – e eu também! 

  In Kolchis sind wir nicht, in Griechenland, Aqui não é a Cólquida, é a Grécia. 

  Nicht unter Ungeheuern, unter Menschen! 
Não mais em meio a monstros; entre os 
homens! 

  Allein ich weiß, du tust's von nun nicht mehr, Mas sei que tu não fazes mais tais coisas, 
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 185 Du hast's versprochen und du hältst es auch. Tu prometeste a mim e cumprirás. 

  Der rote Schleier da auf deinem Haupt, O véu vermelho aí, na tua cabeça, 

  Er rief vergangne Bilder mir zurück. Ele me traz lembranças do passado. 

  
Warum nimmst du die Tracht nicht unsers 
Landes? 

Por que não usas trajes como os nossos? 

  Wie ich ein Kolcher war auf Kolchis' Grund, Tal qual eu fui um colco em terras colcas, 

 190 Sei eine Griechin du in Griechenland. Sê tu, também, aqui na Grécia, grega. 

  Wozu Erinnrung suchen des Vergangnen? Por que buscar lembranças do passado? 

  Von selbst erinnert es sich schon genug! Quando ele próprio já se faz lembrar? 

  
(Medea nimmt schweigend den Schleier ab und 

gibt ihn Goran.) 
(Medeia tira, quieta, o véu e o entrega a 

Gora) 

  Gora (halbleise). Gora (falando baixo) 

  Verachtest du dein Land um seinetwillen? Desprezas teu país por causa dele?
34

 

  Jason (erblickt Gora). Jasão (olhando para Gora) 

 Du auch hier? – Dich haß ich vor allen, Weib! Mas tu também aqui? Mulher ignóbil! 

 195 Beim Anblick dieses Augs und dieser Stirn, Só de eu mirar teus olhos e semblante 

  Steigt Kolchis' Küste dämmernd vor mir auf. Surge-me a costa colca tenebrosa. 

 
Was drängst du dich in meines Weibes Nähe? Que queres perseguindo minha esposa? 

  Geh fort! Vai já! 

  Gora (murrend). Gora (resmungando) 

  Warum? Por quê? 

  Jason. Jasão 

  Geh fort! Vai já! 

  Medea. Medeia 

 
Ich bitt dich, geh! Gora, te imploro! 

  Gora (dumpf). Gora (irritada) 

 Hast mich gekauft? daß du mir sprichst als Herr? Tu me compraste, foi? É o que parece. 

  Jason. Jasão 

200 
Die Hand zuckt nach dem Schwert. Geh weil's 
noch Zeit ist; 

Vá logo, pois a mão me pede a espada. 

  Mich hat's schon oft gelüstet, zu versuchen, Já me pergunto há muito tempo, Gora, 

 
Ob deine Stirn so hart ist, als sie scheint. Se teu rosto é tão duro quanto exibes. 

_______________  
 
34

 Gora é, ao longo da trilogia inteira, uma personificação patriótica da Cólquida. Durante a terceira 
peça, é ela quem confronta diretamente as principais personagens gregas: Jasão e Creonte. 
Apesar de assimilar, em algum nível, a métrica grega, Gora o faz em menor medida do que Medeia.  
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(Medea führt die Widerstrebende begütigend 

fort.) 
(Medeia conduz Gora para longe, 

consolando-a) 

 

Jason (der sich auf einen Rasensitz 

niedergeworfen hat, auf die Brust schlagend). 

Jasão (sentando-se num trono de grama, 

batendo no seu próprio peito) 

  
Zerspreng dein Haus, und mach dir brechend 
Luft! 

Fragmente tua casa! Inspira o ar! 

  Da liegen sie, die Türme von Korinth, Ali se veem as torres de Corinto! 

 205 Am Meeresufer üppig hingelagert, À beira-mar erguidas, tão formosas, 

  Die Wiege meiner goldnen Jugendzeit! O berço de minha áurea juventude! 

 
Dieselben, von derselben Sonn' erleuchtet, O mesmo, pelo mesmo sol clareado, 

  Nur ich ein andrer, ich in mir verwandelt. Só eu estou mudado, nada mais. 

  Ihr Götter! warum war so schön mein Morgen, Oh, deuses! Por que destes belos dias 

 210 Wenn ihr den Abend mir so schwarz bestimmt. A quem aguardam tardes tão escuras? 

  O wär' es Nacht! Ah, fosse noite! 

  
(Medea hat die Kinder aus dem Zelte geholt und 

führt sie an der Hand vor Jason.) 
(Medeia vem da tenda trazendo as crianças 
pelas mãos até Jasão) 

  Medea. Medeia 

  Hier sind zwei Kinder, Lá vêm duas crias 

  
Die ihren Vater grüßen. (Zu dem Knaben.) Gib 
die Hand! 

Cumprimentar o pai. (para as crianças) A 
mão, crianças! 

  Hörst du? Die Hand! Ouviram? Dai a mão! 

  (Die Kinder stehen scheu seitwärts.) (As crianças permanecem de lado, tímidas) 

 

Jason (die Hand schmerzlich nach der Gruppe 

hinbreitend). 

Jasão (estendendo dolorosamente as mãos 

na direção do grupo) 

  Das also wär' das Ende? Será meu fim? 

  Von trotz'gen Wilden Vater und Gemahl! Pai e marido rígido e selvagem! 

  Medea (zu dem Kinde). Medeia. (para as crianças) 

215 Geh hin! Vamos! 

  Knabe. Criança
35

 

  Bist du ein Grieche, Vater? Tu és um grego, pai? 

 
Jason. Jasão. 

  Und warum? 
Por que 

perguntas? 

 
Knabe. Criança 

  Es schilt dich Gora einen Griechen! A Gora te xingou disso. 

 
Jason. Jasão 

_______________  
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 O termo em alemão, Knabe, designa um garoto. Contudo, como não se sabe o gênero das duas 
crianças, uma vez que em alemão o plural não é marcado em gênero, para evitar confusões preferi 
traduzir apenas como ―criança‖. 



 

 

61 
 

  Schilt? Xingou? 

 
Knabe. Criança 

  Es sind betrügerische Leut' und feig. Gregos são mentirosos e covardes. 

 
Jason (zu Medea). Jasão. (Para Medeia) 

  Hörst du? Estás ouvindo? 

 
Medea. Medeia 

  Es macht sie Gora wild. Verzeih ihm! Ele diz bobagens! 

 

(Sie kniet bei den Kindern nieder und spricht 
ihnen wechselweise ins Ohr.) 

(Ela se ajoelha perto das crianças e conversa 
com elas em voz baixa nos ouvidos) 

  Jason. Jasão 

220 
Gut! Gut! (Er ist aufgestanden.) Da kniet sie, die 
Unselige 

Bem! Bem! (se levanta) A miserável se 
ajoelha 

  Und trägt an ihrer Last und an der meinen. E em si carrega um fardo meu e dela. 

  (Auf und ab gehend.) (Ele anda para cima e para baixo) 

 Die Kinder; laß sie jetzt und komm zu mir! Deixa as crianças; vem com teu esposo! 

  Medea. Medeia 

  Geht nur und seid verträglich. Hört ihr? Ide e sede bondosas, sim? 

  (Die Kinder gehen.) (As crianças vão) 

 
Jason. Jasão 

  Halt mich für hart und grausam nicht, Medea! Não quero que me vejas como um monstro! 

  Glaub mir, ich fühl dein Leid so tief als meines. Tua dor é tão profunda quanto a minha. 

225 Getreulich wälzest du den schweren Stein, Graciosamente carregaste a pedra 

  Der rück sich rollend immer wiederkehrt Que eternamente rolará de volta 

  Und jeden Pfad versperrt und jeden Ausweg. Bloqueando todos os caminhos e saídas. 

  Hast du's getan? hab' ich's? – Es ist geschehn. Foi culpa tua ou minha? – Não há culpa! 

  
(Eine ihrer Hände fassend und mit der andern 
über ihre Stirne streichend.) 

(Segura uma das mãos dela e com a outra 
contorna a testa dela) 

  Du liebst mich. Ich verkenn es nicht Medea; Medeia, eu sei que tu me amas. Sei. 

 230 Nach deiner Art zwar – dennoch liebst du mich, À tua maneira – mas me amas, mesmo. 

  Nicht bloß der Blick, mir sagt's so manche Tat. Sei não só pelo olhar, mas pelos feitos. 

  (Medea lehnt ihre Stirn an seine Schulter.) (Medeia encosta a cabeça no ombro dele) 

  
Ich weiß, dein Haupt ist schwer von manchem 
Leid 

Eu sei que tua cabeça muito pesa, 

  Und Mitleid regt sich treulich hier im Busen. E sei dos mil pesares em teu peito. 

  Drum laß uns reif und sorglich überlegen Pensemos, pois, de forma equilibrada 
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 235 Wie wir entfernen, was so nah uns droht. Como afastar as ameaças próximas. 

  Die Stadt hier ist Korinth. In frührer Zeit, Estamos em Corinto. Em outros tempos, 

  Als ich, ein halb gereifter Jüngling noch, Quando eu, ainda um jovem imaturo, 

  Vor meines Oheims wildem Grimme floh, Fugi da ira de meu tio Pelias, 

  Nahm mich der König dieses Landes auf, Fui acolhido pelo rei daqui, 

 240 Ein Gastfreund noch von meinen Vätern her Como ele fora por meus pais, um hóspede,
36

 

  Und wahrte mein, wie eines teuern Sohns. Vivi tal qual um filho caro a ele, 

  In seinem Hause lebt' ich sicher manches Jahr. Por anos incontáveis em sua casa. 

  Nun auch – Agora... 

  Medea. Medeia 

  Du schweigst? Que te aflige? 

  Jason. Jasão 

 

Nun auch, da mich die 
Welt, 

Todo o mundo 

  Verstößt, verläßt, in blindem Grimm verfolgt, Me deprecia, larga, cerca iroso, 

245 Nun auch hoff ich von diesem König Schutz: E novamente peço asilo ao rei: 

  Nur eines fürcht ich und nicht ohne Grund. Só uma coisa eu temo, e não sem causa. 

  Medea. Medeia 

  Was ist's? O quê? 

  Jason. Jasão 

 Mich nimmt er auf, ich weiß es wohl, Sei bem que eu sou bem-vindo aqui, 

  Und auch die Kinder, denn sie sind die Meinen, Bem como minha prole, pois são meus, 

 
Nur dich – Mas tu... 

  Medea. Medeia 

  Nimmt er die Kinder, weil sie dein, Se são bem-vindas as crianças, 

 250 Behält er als die Deine wohl auch mich. Também serei aceita como Tua. 

 
Jason. Jasão 

  Hast du vergessen, wie's daheim erging, Não lembras como foi em minha casa, 

  In meiner Väter Land, bei meinem Ohm, Na terra de meus pais, com o meu tio, 

 
Als ich zuerst von Kolchis dich gebracht? Quando eu cheguei da Cólquida contigo? 

  Vergessen jenen Hohn, mit dem der Grieche De como foste mira de gracejos? 

_______________  
 
36

 No original: ein Gastfreund. Novamente a hospitalidade tem um papel essencial para as relações 
entre os gregos. 
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 255 Herab auf die Barbarin sieht, auf – dich? ―Vejam, como ela é bárbara, olhem só!‖ 

  Nicht jedem ist wie mir bekannt dein Wesen, Nem todos te conhecem tal como eu, 

  
Nicht jedem bist du Weib und Mutter seiner 
Kinder, 

Nem todos veem em ti a esposa e mãe, 

  Nicht jeder war in Kolchis, so wie ich. Nem todos estiveram em tua pátria. 

  Medea. Medeia 

  Der Schluß der herben Rede, welcher ist's? Aonde levam tão cruéis dizeres? 

  Jason. Jasão 

260 Es ist des Menschen höchstes Unglück dies: Tal é a maior tristeza de um humano: 

  Daß er bei allem was ihn trifft im Leben 
Manter-se calmo e em paz durante a vida 
toda 

 
Sich still und ruhig hält, bis es geschehn Diante de tudo até vivenciá-lo, 

  
Und wenn's geschehen, nicht. Das laß uns 
meiden. 

E, ao vivenciá-lo, não. Cuidemos. 

  Ich geh zum König, wahre meines Rechts Irei até Creonte pleiteá-lo 

 265 Und rein'ge vom Verdacht mich, der uns trifft; E me limpar da imagem que nos ronda; 

  Du aber mit den Kindern bleib indes Tu, porém, fica e cuida das crianças 

  Fern von der Stadt verborgen, bis – Oculta da cidade, até – 

  Medea. Medeia 

  Bis wann? Até...? 

  Jason. Jasão 

 
Bis – Was verhüllst du dich? Até... – Por que te cobres? 

  Medea. Medeia 

 
Ich weiß genug. Já entendi. 

  Jason. Jasão 

 
Wie deutest du so falsch, was ich gesagt! Por que distorces tudo o que eu te disse?! 

  Medea. Medeia 

270 Beweise mir, daß ich es falsch gedeutet. Prova que eu distorci o que disseste. 

  
Der König naht – sprich, wie dein Herz dir's 
heißt. 

O rei vem lá. Diz como manda o peito. 

 
Jason. Jasão 

  So stehen wir dem Sturm, bis er uns bricht. No olho do furacão, até morrermos. 

 

 

4.4 Medea 5. Aufzug | Medeia Ato V (versos 2169–2375) 
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  Medea Medeia 

  5. Aufzug Ato V 

  

Vorhof von Kreons Burg wie im vorigen 
Aufzuge. Die Wohnung des Königs im 

Hintergrunde ausgebrannt und noch rauchend. 
Mannigfach beschäftigtes Volk füllt den 

Schauplatz. Morgendämmerung. 

Pátio do castelo de Creonte como no ato 
anterior. A morada do rei ao fundo incendiada, 

a fumaça ainda subindo. Diversas pessoas 
atarefadas percorrem o palco. Amanhecer. 

      

  
Der König schleppt Gora aus dem Palaste. 

Mehrere Dienerinnen Kreusas hinter ihm her. 
O rei arrasta Gora para fora do palácio. Atrás 

dele vêm criadas de Creúsa. 

  König. Rei 

 2169 Heraus mit dir! Du warst's, die meiner Tochter Fora daqui! Trouxeste à minha filha 

  Das Blutgeschenk gebracht, das sie verdarb! Uma sangrenta oferta que a matou! 

  O Tochter! O Kreusa, du mein Kind! Meu bem, Creúsa! Minha filha amada! 

  (Gegen die Dienerinnen.) (para as criadas) 

  Die war's? Foi ela? 

  Gora. Gora 

  Ich war's. Unbewußt Sim, fui eu. Sem saber, 

  Trug ich den Tod in dein Haus. Trouxe a morte à tua casa.
37

 

  König. Rei 

  Unbewußt? Sem saber? 

  O glaube nicht, der Strafe zu entgehn! Não penses que tu fugirás da pena! 

  Gora. Gora 

 2175 Meinst du, mich schrecket deine Strafe? Achas que tua pena me assusta? 

  Ich hab gesehn mit diesen meinen Augen Eu vi coisas com estes mesmos olhos
38

: 

  Die Kinder liegen tot in ihrem Blut, As crianças jazendo em próprio sangue, 

  Erwürgt von der, die sie gebar, Esganadas por quem as criou, 

  Von der, die ich erzog, Medea, Por quem eu criei, Medeia, 

 2180 Seitdem dünkt Scherz mir jeder andre Greu'l! São, desde então, os horrores só piada. 

  König. Rei 

  Kreusa! Oh, mein Kind! Du Reine! Treue! – Creúsa, minha filha, pura, honesta! 

  Erbebte dir die Hand nicht, Ungeheuer? Tua mão não treme, bruxa horripilante? 

  Als du den Tod hintrugst in ihre Nähe. Pois à tua volta vem a morte alheia? 

  Gora. Gora 

  
Um deine Tochter klag ich nicht. Ihr ward ihr 
Recht! 

Não chorarei por tua filha. Ela merece! 

 2185 Was griff sie nach des Unglücks letzter Habe? Tirou o pouco que restava à outra. 

  Ich klag um meine Kinder, meine Lieben, Eu choro pelos filhos, meus amores, 

_______________  
 
37

 A fala de Gora, no original, está fora do padrão grego, ainda que Creonte complete o verso com 
iambos. Na tradução, há mais de uma possibilidade de entonação na fala de Gora, sendo possível 
tanto encaixá-la em iambos quanto romper com o decassílabo heroico. 

Possibilidade 1: Trou | xe a | mor | te à | tua | ca | sa | 
Possibilidade 2: Trou | xe a | mor | te à | tu | a | ca | sa | 
38

 Intertextualidade com o monólogo final de Roy Batty em Blade Runner (1982). 
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  Die ich gesehn, von Mutterhänden tot. Que vi morrerem pelas mãos da mãe. 

  Ich wollt', ihr läget allesamt im Grab Desejo ver-vos todos enterrados 

  Mit dem Verräter, der sich Jason nennt, Com Jasão, o mais pérfido traidor, 

 2190 Ich aber wär' in Kolchis mit der Tochter Enquanto eu estivesse com a filha 

  Und ihren Kindern; hätt' euch nie gesehn, E as crianças na Cólquida; tivesse 

  Nie eure Stadt, die Unheil trifft mit Recht. Nunca eu visto Corinto, terra herege. 

  König. Rei 

  
Du legst den Trotz wohl ab, wenn ich dich 
treffe! 

Veremos quanto tempo dura a troça! 

  Allein ist's auch gewiß, daß tot mein Kind? Mas é certeza que ela está finada? 

 2195 So viele sagen's; keine hat's gesehn! Muitos o dizem, mas não viram nada! 

  Kann man dem Feuer nicht entrinnen? Não é possível escapar do fogo? 

  
Wächst Flamme denn so schnell? Nur 
langsam, 

As chamas sobem rápido, assim? Lentas, 

  Nur zögernd kriecht sie an den Sparren fort. Hesitam quando escalam pelas vigas. 

  Wer weiß das nicht? Und dennoch wär' sie tot? Todos o sabem! Mesmo assim, finada? 

 2200 Stand erst so blühend, lebend vor mir da, Estava florescente quando a vi, 

  
Und wär' nun tot? Ich kann's, ich darf's nicht 
glauben! 

E agora está finada? Não, não creio! 

  Die Augen wend ich unwillkürlich hin Desvio, involuntário, o meu olhar, 

  Und immer glaub ich, jetzt und jetzt und jetzt Acreditando agora, agora, agora, 

  Muß sie sich zeigen, weiß in ihrer Schönheit Que ela aparecerá, singela e alva, 

 2205 
Herniedergleitend durch die schwarzen 
Trümmer. 

Pairando em meio aos escombros lúgubres. 

  
Wer war dabei? Wer sah es? – Du? – So 
sprich! 

Quem presenciou? Quem viu? Tu? Pois relata! 

  Dreh nicht die Augen so im Kopf herum! Não vira o teu olhar assim, criada!  

  Mit Worten töte mich! – Ist sie dahin? Mata-me com palavras! – Ela vive? 

  Magd. Criada 

  Dahin! Não! 

  König. Rei 

  Du sahst's? Viste? 

  Magd. Criada 

  
Ich sah's. Sah wie die 

Flamme, 
Vi. Vi como as labaredas 

 2210 Hervor sich wälzend aus dem Goldgefäß, Voltearam do recipiente d‘ouro 

  Nach ihr – Até Creúsa – 

  König. Rei 

  
Genug! – Sie sah's! – Sie ist nicht 

mehr! 
Basta! – Está finada! 

  Kreusa! O mein Kind! O meine Tochter! – Creúsa! Minha filha! Minha filha! 

  
Einst – noch als Kind – verbrannte sie die 
Hand 

Ela queimou, um dia, a mão na infância, 

  Am Opferherd und qualvoll schrie sie auf. No altar e, agonizante, se esgoelou. 

 2215 Hin stürz ich, fasse sie in meinen Arm Fui socorrê-la, tive-a em meus braços, 

  Die heißen Finger mit den Lippen hauchend. Os dedos latejando em meio a sopros. 
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  Da lächelt sie, trotz ihren bittern Tränen E me sorriu, embora as acres lágrimas 

  
Und leise schluchzend spricht sie: 's ist nicht 
viel 

E soluçando disse: ―Mal doeu, 

  
Was tut der Schmerz? Nur 
brennen, brennen nicht! 

Que faz a dor? Apenas queima, apenas!‖ 

 2220 
Und nun – (Zu Gora.) Wenn ich das Schwert 
hier zwanzigmal 

E agora (para Gora) se eu te atravessar o 
corpo 

  Dir stoß in deinen Leib – was ist's dagegen? Com minha espada vinte vezes? Venço? 

  Und wenn ich sie, die Gräßliche! – Wo ist sie, Ou ela, aquela horrenda! – Onde estará 

  Die mir mein Kind geraubt? Quem minha filha arrebatou? 

  ich schüttle dir Erínias!
39

 

  Die Antwort mit der Seel' aus deinem Mund Se não disseres já, terei eu mesmo 

 2225 Wenn du mir nicht gestehst: wo ist sie hin? Que te arrancar respostas junto à alma! 

  Gora. Gora 

  
Ich weiß es nicht und mag es auch nicht 
wissen! 

Não sei e tenho raiva de quem sabe! 

  Geh' unbegleitet sie in ihr Verderben. Deixa-a vagar até sua destruição. 

  Was weilt ihr? Tötet mich! Ich mag nicht leben! Que esperas? Tira a minha vida logo! 

  König. Rei 

  Das findet sich; doch eher noch gestehst du! Em breve; deves, antes, confessar! 

  Jason (hinter der Szene). Jasão (atrás da cena) 

 2230 Wo ist sie? Gebt sie mir heraus! Medea Onde ela está? Meus filhos, onde estão? 

  
(mit dem bloßen Schwerte in der Hand 
auftretend) 

(entrando com a espada na mão) 

  Man sagt mir, sie ward eingeholt! Wo ist sie? Contaram-me que fora capturada! 

  Du hier? Und wo ist deine Herrin? Estás aqui? Medeia! Onde está? 

  Gora. Gora 

  Fort! Longe! 

  Jason. Jasão 

  Hat sie die Kinder? Com as crianças? 

  Gora. Gora 

  Nein! Não! 

  Jason. Jasão 

  So sind sie? – Onde estão? 

  Gora. Gora 

  Tot! Mortas! 

  Ja tot! du heuchelnder Verräter! – Tot! Sim, seu traidor dissimulado! – Mortas! 

 2235 Sie wollte sie vor deinem Anschaun retten, Ela quis que não vissem mais teu rosto, 

  Und da dir nichts zu heilig auf der Erde E que a ti não houvesse qualquer luz, 

  Hat sie hinabgeflüchtet sie ins Grab. Então as escondeu de ti na terra. 

  Steh nur und starre nur den Boden an! Fica aí cravando os olhos no chão! 

  Du rufst es nicht herauf das liebe Paar. Tu não podes jamais voltar a vê-los. 

_______________  
 
39

 A evocação às Erínias não está no original, mas na tradução procura cumprir um resgate da perda 
parcial da ira que Creonte sente em relação a Gora e Medeia, sendo também uma ameaça a Gora. 
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 2240 Sie sind dahin und dessen freu ich mich! Fico feliz por terem ido embora! 

  
Nein dessen nicht! – Doch daß du drob 
verzweifelst 

Não, não por isso, e sim por tua angústia! 

  Des freu ich mich! – Du heuchelnder Verräter, Por isso! – Seu traidor dissimulado! 

  Hast du sie nicht dahin gebracht? Und du, Foste tu que a levaste a isto, não? 

  Du falscher König, mit der Gleisnermiene? – E tu, rei torpe, e tua hipocrisia? 

 2245 Habt ihr es nicht umstellt mit Jägernetzen Dirás não ter emaranhado em redes 

  Des schändlichen Verrats, das edle Wild, Traiçoeiras a selvagem caça nobre 

  Bis ohne Ausweg, in Verzweiflungswut Até que ela se visse sem saída 

  Es, überspringend euer Garn, die Krone, E rasgasse-as, saltando sobre ti, 

  Des hohen Hauptes königlichen Schmuck Sobre o símbolo-mor real: a coroa, 

 2250 
Mißbraucht zum Werkzeug ungewohnten 
Mords. 

Ferramenta de morte nas mãos dela. 

  Ringt nur die Hände, ringt sie ob euch selbst! Preocupai-vos consigo mesmos, ímpios! 

  (Zum König.) (para o rei) 

  Dein Kind, was sucht' es einer andern Bett? Por que tua filha desejou do próximo? 

  (Zu Jason.) (para Jasão) 

  Was stahlst du sie, hast du sie nicht geliebt? Por que roubaste dela, não a amaste? 

  Und liebtest du sie, was verstößt du sie? Se sim, por que razão magoá-la tanto? 

 2255 Laßt andre, mich laßt ihre Tat verdammen Deixai-nos, eu e os outros, condená-la, 

  Euch beiden widerfuhr nur euer Recht. Vós tendes nada mais que o merecido. 

  Ihr spottet nun nicht mehr der Kolcherin. – Nunca mais caçoarão da mulher colca. – 

  Ich mag nicht länger leben auf der Erde Não quero mais viver sobre este mundo. 

  Zwei Kinder tot, das dritte hassenswert. Duas crianças mortas, outra odiada. 

 2260 Führt mich nur fort und, wollt ihr, tötet mich. Guiai-me, se quiserdes, para a morte. 

  Auf etwas Jenseits hoff ich nun gewiß, Creio que irei para um lugar melhor, 

  Hab ich gesehn doch, daß Vergeltung ist. Agora que eu conheço a punição. 

  (Sie geht ab von einigen begleitet.) (ela se vai acompanhada por alguns) 

  (Pause.) (pausa) 

  König. Rei 

  Tat ich ihr Unrecht – bei den hohen Göttern Não fui com ela justo... – Pelos deuses! 

 

Ich hab es nicht gewollt! – Nun hin zu jenen 
Trümmern, 

Não foi minha intenção! – Em cada escombro 

 2265 Daß wir die Reste suchen meines Kindes Busquemos o que resta da princesa 

  
Und sie bestatten in der Erde Schoß. (Zu 
Jason.) 

Para que os rituais sejam cumpridos. (Para 
Jasão) 

  Du aber geh, wohin dein Fuß dich trägt. No entanto, tu, retira-te daqui. 

  Befleckter Nähe, merk ich, ist gefährlich. Há muitos riscos num convívio torpe. 

  Hätt' ich dich nie gesehn, dich nie genommen Tivesse eu nunca o visto ou hospedado 

 2270 Mit Freundestreue in mein gastlich Haus. Com confiança amiga em minha casa. 

  Du hast die Tochter mir genommen! Geh Levaste minha filha! Vá, também! 

  Daß du nicht auch der Klage Trost mir nimmst! Antes que leves meu lamento fúnebre. 

  Jason. Jasão 

  Du stößt mich fort? Estou expulso? 
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  König. Rei 

  Ich weise dich von mir. Mais! Eu te renego! 

  Jason. Jasão 

  Was soll ich tun? Que faço, então? 

  König. Rei 

  Das wird ein Gott dir sagen! Só um deus que te dirá! 

  Jason. Jasão 

 2275 Wer leitet meinen Tritt? Wer unterstützt mich? Por quem serei guiado e apoiado? 

  Mein Haupt ist wund, verletzt von Brandes Fall! Minha cabeça pesa pelo incêndio! 

  
Wie, alles schweigt? Kein Führer, kein 
Geleitet? 

Silêncio? Quê? Sem guia, sem guiados? 

  Folgt niemand mir, dem einst so viele folgten? Sem seguidores como outrora tive? 

  Geht, Schatten meiner Kinder denn voran Ó, sombras de meus filhos, norteai, 

 2280 Und leitet mich zum Grab, das meiner harrt. Mostrai-me a estrada até o meu sepulcro. 

  (Er geht.) (Ele se vai) 

  König. Rei 

  Nun auf, ans Werk! Dann Trauer ewiglich! Depois de trabalharmos, pranto eterno! 

  (Nach der andern Seite ab.) (Sai pelo outro lado) 

  

Wilde, einsame Gegend von Wald und Felsen 
umschlossen, mit einer Hütte. Der Landmann 

auftretend. 

(Região silvestre e isolada, cercada por 
floresta e pedras, com uma tenda. O 

camponês surge.) 

  Landmann. Camponês 

  
Wie schön der Morgen aufsteigt. Güt'ge 
Götter! 

Que lindo dia nasce. Grandes deuses! 

  Nach all den Stürmen dieser finstern Nacht Depois das tempestades dessa noite, 

  Hebt eure Sonne sich in neuer Schönheit. O sol se eleva em mais perfeita graça. 

  (Er geht in die Hütte.) (Ele entra na cabana) 

  
(Jason kommt wankend, auf sein Schwert 

gestützt.) 
(Jasão entra cambaleante, apoiando-se na 

espada) 

  Jason. Jasão 

 2285 
Ich kann nicht weiter! Weh! Mein Haupt – es 
brennt – 

Este é o limite! Como dói-me o crânio!  

  
Es glüht das Blut – am Gaumen klebt die 
Zunge! 

Queima a cabeça, o sangue ferve, basta! 

  Ist niemand da? Soll ich allein verschmachten? Alguém? Definharei sem companhia? 

  Hier ist die Hütte, die mir Obdach bot Outrora me acolheram nesta casa, 

  Als ich, ein reicher Mann, ein reicher Vater Eu era então um pai rico, um homem rico, 

 2290 Hierherkam, neuerwachter Hoffnung voll! Com esperanças frescas em meu peito! 

  (Anpochend.) (bate à porta) 

  Nur einen Trunk! Nur einen Ort zum Sterben! Só um gole! Só um lugar para morrer! 

  (Der Landmann kommt heraus.) (O camponês abre a porta) 

  Landmann. Camponês 

  Wer pocht? – Wer bist du Armer? todesmatt? 
Quem bate? – Quem és tu, meu pobre 
homem? 

  Jason. Jasão 

  Nur Wasser! Einen Trunk! – Ich bin der Jason! Água! Só peço um gole! – Sou Jasão, 
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Des Wunder-Vlieses Held! Ein Fürst! Ein 
König! 

Herói do velo de ouro! Um rei! Um príncipe! 

 2295 Der Argonauten Führer Jason, ich! O capitão dos argonautas, eu! 

  Landmann. Camponês 

  Bist du der Jason? so heb dich von hinnen. Tu és Jasão? Pois parte já daqui. 

  Beflecke nicht mein Haus, da du's betrittst. Não mancha minha casa com teus pés. 

  Hast meines Königs Tochter du getötet A morte da princesa é culpa tua. 

  Nicht fordre Schutz vor seines Volkes Tür. Não peças teto para nosso povo. 

  (Er geht hinein, die Türe schließend.) (Ele entra, fechando a porta) 

  Jason. Jasão 

 2300 Er geht und läßt mich liegen hier am Weg! Ele se foi, deixando-me sozinho! 

  Im Staub, getreten von des Wandrers Füßen! Em solo pisoteado por pés vários! 

  Dich ruf ich: Tod, führ mich zu meinen Kindern! Amiga morte
40

, leva-me aos meus filhos! 

  (Er sinkt nieder.) (Ele desaba) 

  

(Medea tritt hinter einem Felsenstück hervor 
und steht mit einemmal vor ihm, das Vlies wie 

einen Mantel um ihre Schultern tragend.) 

(Medeia surge atrás das pedras e fica frente a 
frente com Jasão. Em seus ombros está o velo 

de ouro, vestido como um manto) 

  Medea. Medeia 

  Jason! Jasão! 

  Jason (halb emporgerichtet). Jasão (quase de pé) 

  
Wer ruft? – Ha! seh ich recht? Bist 

du's? 
Quem chama? Rá! És tu, Medeia? 

  Entsetzliche! Du trittst noch vor mich hin? Ainda tens coragem de enfrentar 

 2305 Mein Schwert! Mein Schwert! Jasão e sua espada? 

  (Er will aufspringen, sinkt aber wieder zurück.) (tenta se levantar, mas cai de novo) 

  
O weh mir! 

Meine Glieder 
Ai de mim! 

  Versagen mir den Dienst! – Gebrochen! – Hin! Meus membros já desistem! Oh, meu fim! 

  Medea. Medeia 

  Laß ab! Du triffst mich nicht! Ich bin ein Opfer Já chega! Tu não podes me alcançar! 

  Für eines andern Hand als für die deine! Tu não deténs a foice de Medeia! 

  Jason. Jasão 

  Wo hast du meine Kinder? Meus filhos! Onde estão? 

  Medea. Medeia 

  Meine sind's! São meus, não teus! 

  Jason. Jasão 

 2310 Wo hast du sie? Levaste-os. Onde estão? 

  Medea. Medeia 

  Sie sind an einem Ort  Alhures, onde 

  Wo ihnen besser ist, als mir und dir. Estão melhores que eu ou tu na vida! 

  Jason. Jasão 

  Tot sind sie, tot! Meus filhos! Mortos! 

_______________  
 
40

 Intertextualidade com o poema Hora de Delírio, de Junqueira Freire (1832-1855). 
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  Medea. Medeia 

  
Dir scheint der Tod das 

Schlimmste; 
Achas isso ruim? 

  Ich kenn ein noch viel Ärgres: elend sein. Conheço coisa pior: ser miserável. 

  Hätt'st du das Leben höher nicht geachtet Se não tivesses ânsia por poder, 

 2315 Als es zu achten ist, uns wär' nun anders. Seria diferente para nós. 

  Drum tragen wir! Den Kindern ist's erspart! Assim, sofremos! Eles foram salvos! 

  Jason. Jasão 

  Das sagst du und stehst ruhig? Falas assim, tão calma? 

  Medea. Medeia 

  Ruhig? Ruhig? Calma? Calma? 

  
Wär' dir mein Busen nicht auch jetzt 
verschlossen, 

Estivesse meu peito aberto a ti, 

  Wie er dir's immer war, du sähst den Schmerz Tal como eu o mantive, tu verias 

 2320 Der endlos wallend wie ein brandend Meer O eterno e oceânico pesar 

  Die einzeln Trümmer meines Leids verschlingt Que inunda cada escombro do meu luto 

  Und sie, verhüllt im Greuel der Verwüstung, E envolto no abomínio das ruínas 

  Mit sich wälzt in das Unermeßliche. Jorra e no imensurável desemboca. 

  Nicht traur' ich, daß die Kinder nicht mehr sind Não choro por meus filhos terem ido. 

 2325 Ich traure, daß sie waren und daß wir sind. Choro por terem ido e nós ficado! 

  Jason. Jasão 

  O weh mir, weh! Pobre de mim! 

  Medea. Medeia 

  Du trage, was dich trifft, Tu deves suportar 

  Denn wahrlich, unverdient trifft es dich nicht! A tua própria carga. Nada mais. 

  Wie du vor mir liegst auf der nackten Erde, Caída como tu, sobre o chão sujo, 

  So lag ich auch in Kolchis einst vor dir, Pedi-te proteção em minha pátria, 

 2330 
Und bat um Schonung, doch du schontest 
nicht! 

Mas tu não a me deste! Preferiste 

  Mit blindem Frevel griffst du nach den Losen, Levar as mãos ao prêmio, mesmo diante 

  Ob ich dir zurief gleich: du greifst den Tod. Dos protestos que fiz a ti, Jasão. 

  So habe denn was trotzend du gewollt: Agora, tens aquilo que querias: 

  Den Tod. Ich aber scheide jetzt von dir; Morte. Porém, eu parto. Para sempre. 

 2335 Auf immerdar. Es ist das letztemal Pela última vez em todo o sempre, 

  In alle Ewigkeit das letztemal Todo o sempre, direi a ti palavras, 

  Daß ich zu dir nun rede mein Gemahl. Meu noivo. Digo adeus. Após o júbilo 

  Leb wohl. Nach all den Freuden frührer Tage, Dos dias que se foram, na dor toda 

  In all den Schmerzen, die uns jetzt umnachten, Que nos cerca, por toda nossa angústia 

 2340 Zu all dem Jammer, der noch künftig droht Que o futuro nos traz, te digo adeus. 

  Sag ich dir Lebewohl, mein Gatte. Digo adeus, meu marido. Vem 

  Ein kummervolles Dasein bricht dir an, Uma vida terrível para ti, 

  Doch was auch kommen mag: Halt aus! Mas venha o que vier, Jasão, resiste! 

  Und sei im Tragen stärker als im Handeln. E sê mais forte ao resistir, do que 

 2345 
Willst du im Schmerz vergehn, so denk an 
mich 

Ao agir! Se quiseres perecer 
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  Und tröste dich an meinem größern Jammer, Pensa na dor que eu levo e te consola 

  Die ich getan, wo du nur unterlassen. Com a angústia que eu mesma me causei. 

  Ich geh hinweg, den ungeheuern Schmerz Eu me vou carregando a imensa dor 

  Fort mit mir tragend in die weite Welt. Comigo pelo vasto mundo, só. 

 2350 Ein Dolchstoß wäre Labsal, doch nicht so! Há menos dor no golpe de uma espada, 

  Medea soll nicht durch Medeen sterben, Mas Medeia matar Medeia? Nunca! 

  Mein frühres Leben, eines bessern Richters Minha vida na Cólquida é juíza 

  Macht es mich würdig, als Medea ist. Cabal de meu destino, do que sou. 

  Nach Delphi geh ich. An des Gottes Altar Eu devo ir até Delfos devolver 

 2355 
Von wo das Vlies einst Phryxus 
weggenommen 

O que Frixo levou do altar do deus. 

  
Häng ich, dem dunkeln Gott das Seine 
gebend, 

Devolverei o velo ao deus obscuro – 

  Es auf, das selbst die Flamme nicht verletzt Só ele resistiu à ardente chama 

  Und das hervorging ganz und unversehrt Que transformou em cinza, pó e sangue 

  Aus der Korintherfürstin blut'gem Brande; A pobre princesinha de Corinto; 

 2360 
Dort stell ich mich den Priestern dar, sie 
fragend, 

Lá, me apresentarei aos sacerdotes: 

  Ob sie mein Haupt zum Opfer nehmen an, ―Poderíeis cortar minha cabeça 

  Ob sie mich senden in die ferne Wüste Como meu sacrifício? Ou mandar 

  In längerm Leben findend längre Qual. Vagar eternamente por desertos?‖ 

  Erkennst das Zeichen du, um das du rangst? Discernes os sinais dos teus temores? 

 2365 
Das dir ein Ruhm war und ein Glück dir 
schien? 

Do que pareceu sorte ou foi tua glória? 

  Was ist der Erde Glück? – Ein Schatten! O que é a sorte terrena? – Uma sombra! 

  Was ist der Erde Ruhm? – Ein Traum! O que é a glória terrena? – Um sonho! 

  Du Armer! der von Schatten du geträumt! Pobre de ti! Sonhaste com as sombras! 

  Der Traum ist aus, allein die Nacht noch nicht. O sonho já se foi; a noite, não. 

 2370 Ich scheide nun, leb wohl, mein Gatte! Estou indo... Adeus, oh, meu marido! 

  Die wir zum Unglück uns gefunden, Nos encontramos míseros, assim 

  Im Unglück scheiden wir. Leb wohl! Também devemos ir. Adeus, Jasão! 

  Jason. Jasão 

  Verwaist! Allein! O meine Kinder! Abandonado! Só! Meus filhos! 

  Medea. Medeia 

  Trage!     Sente! 

  Jason. Jasão 

  Verloren! Perdido! 

  Medea. Medeia 

  Dulde! Força! 

  Jason. Jasão 

  Könnt' ich sterben! Venha, morte! 

  Medea. Medeia 

  Büße! Sofre! 

2375 
Ich geh und niemals sieht dein Aug' mich 
wieder! 

E eu, parto. Nunca mais tu me verás! 
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(Indem sie sich zum Fortgehen wendet fällt der 
Vorhang.) 

(No que ela se vira para partir, cai o pano) 
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5. Considerações finais 

 

Os objetivos deste trabalho foram explorar o papel da versificação na trilogia 

trágica Das goldene Vließ, de Franz Grillparzer, e buscar modos de reproduzir seus 

efeitos na tradução em língua portuguesa. Enquanto em língua alemã o iambo – em 

especial o pentâmetro iâmbico – utilizado pelo autor nas falas dos gregos retoma 

uma tradição dramática canônica, o uso de versos livres para os colcos ressalta as 

enormes distâncias existentes entre os dois povos. A assimilação gradual do iambo 

por parte de alguns colcos, em especial Medeia, parece fruto de uma tentativa de 

inserção cultural frustrada. Em língua portuguesa, o uso do decassílabo heroico e 

suas variantes parece uma solução que não apenas satisfaz o requisito de um metro 

canônico, como também flexível o suficiente para inserir aproximações e 

distanciamento entre os dois povos. 

Espera-se que o trabalho tenha contribuído para as discussões sobre a 

tradução de drama em verso, em especial de padrões métricos tradicionais em 

língua alemã e em língua portuguesa. Também espera-se que o trabalho tenha sido 

uma boa introdução de um escritor austríaco de peso ainda inédito no Brasil, 

contribuindo para a área da literatura austríaca e do teatro austríaco, bem como para 

os estudos sobre obras baseadas nos mitos dos Argonautas e de Medeia, em 

especial nas suas relações com questões de xenofobia, racismo e imperialismo. 
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ANEXO 1: ESCANSÃO DE DER GASTFREUND 
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Kann ich den Au gen traun? Er ist's, er ist's! 

   

 
Sei mir ge grußt, du freund li che Ge stalt, 

   

 
die mich durch Wo gen sturm und Un glücks nacht 

   

 
Hier her ge führt an die se fer ne Küs te, 

  

 
Wo Si cher heit und ein fach stil le Ruh 

   

 
Mit Kin des bli cken mir ent ge gen lä 

cheln
. 

  

 
Dies Zei chen, das du mir als Pfand der Ret tung 

  

 
In je ner un heil vol len Stun de gabst 

   

 
Und das, wie der Po lar stern von mir leuch tend, 

  

 
Mich in den Ha fen ein ge führt des Glücks, 

   

 
Ich pflanz' es dank bar auf vor dei nem Al tar 

  

 
Und beu ge be tend dir ein from mes Knie, 

   

 
Der du ein Gott mir wa rest in der Tat 

   

 
Wenn gleich dem Na men nach, mir Frem den, nicht! 

   

 
Was ist das? 

          

 
Er beugt sein Knie dem Gott mei ner Vä ter! 
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Denk' der Op fer, die ich dir ge 

bracht
, 

    

 
Hör' ihn nicht, Pe ron to, 

       

 
Hö re den Frem den nicht! 

       

 
Er fül let ist des Dan kens sü ße Pflicht. 

   

 
Nun führt zu eu rem Kö nig mich! Wo weilt er? 

  

 
In dir grüß' ich den Herrn wohl die ses Lan des? 

  

 
Ich bin der Kol cher Fürst! 

       

       
Sei mir ge grüßt! 

   

 
Es führ te Göt ter macht mich in dein Reich, 

   

 
So ehr' in mir den Gott, der mich be schützt. 

   

 
Der Mann, der dort auf je nem Al tar thront, 

   

 
ist er das Bild nis ei nes der da leb te? 

  

 
Wie, o der ehrt ihr ihn als ei nem Himm li schen? 

 

 
Es ist Pe ron to, der Kol cher Gott. 

    

 
Pe ron to! Rau her Laut dem Ohr des Frem den, 

  

 
Wohl tö nend a ber dem Ge ret te ten. 

   

 
Ver ehrst du je nen dort als dei nen Schüt zer 

  

 
So liegt ein Bru der jetzt in dei nem Arm, 

   

 
Denn Brü der sind ja Ei nes Va ters Söh ne. 

  

 
Schüt zer er dir? 

         

     
Ja, du sollst noch hö ren. 

   

 
Doch laß mich brin gen erst mein Weih ge schenk. 

   

 
Hi er Va ter ist der Trank! 

      

        

Schwei
g Tö rich te! 

  

 
Siehst du denn nicht? 

         

     
Was? 

        

      
Den Be cher gib der Skla vin 

 

 
Und schweig! 

           

   
Wer ist der Mann? 

       

       
Der Frem den Füh rer, schweig! 

 

 
Jetzt tret' ich leicht erst in dein gast lich Haus! 

   

 
Doch wer ist die ses blü hend hol de We sen, 

  

 
Das, wie der gold ne Saum der Wet ter wol ke 

  

 
Sich schmiegt an dei ne krie g'ri sche Ge stalt? 

   

 
Die ro ten Lip pen und der Wan ge Licht 

   

 
Sie schei nen Huld und Lie be zu ver hei ßen, 

  

 
Streng wi der spro chen von dem fins tern Aug, 

   

 
Das blit zend wie ein dro hen der Ko met 

   

 
Her vor strahlt aus der Lo cken schwar zem Dun kel. 

  

 
Halb Cha ris steht sie da und halb Mä na de, 

  

 
Ent flammt von ih res Got tes heil' ger' Glut. 

   

 
Wer bist du, hol des Mäd chen? 

      

        
Sprich, Me de a! 
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Me de a bin ich, die ses Kö nigs Kind! 

   

 
Für wahr ein Kind und ei ne Kö ni gin! 

   

 
Ich nehm' dich an als gu te Vor be deu tung 

  

 
Für ei ne Zu kunft, die uns noch ver hüllt. 

   

 
O läch le Mäd chen bild auf mei nen Ein tritt! 

  

 
Viel leicht, wer weiß, ob nicht dein Va ter, 

    

 
Von dem ich Zu flucht nur und Schutz ver langt, 

   

 
Mir einst noch mehr gibt, mehr noch, o Me de a! 

  

 
Was al so, Fremd ling, ist dein Be gehr? 

    

 
So hö re denn was mich hier her ge führt, 

   

 
Was ich ver lo ren, Herr, und was ich su che. 

  

 
Ge bo ren bin ich in dem schö nen Hel las, 

  

 
Von Grie chen, ich ein Grie che, rei nen Bluts. 

   

 
Es le bet nie mand, der sich höh rer Ab kunft, 

  

 
Sich ed lern Stam mes rüh men kann als ich, 

   

 
Denn Hel las' Göt ter nenn' ich mei ne Vä ter 

  

 
Und mei nes Hau ses Ahn re giert die Welt. 

   

 
Ich ge he Va ter um 

       

       
Bleib hier und 

schweig
! 

   

 
Von Göt tern al so zieh' ich mein Ge 

schlecht
! 

   

 
Al lein mein Va ter, al ten Ruhms ver ges send 

  

 
Und jung- er zeug ter Kin der Recht und Glück, 

   

 
Er kor zur zwei ten Eh' ein nied rig Weib, 

   

 
Das, nei disch auf des ers ten Bet tes Spros sen 

  

 
Und üb' rall Vor wurf se hend weil sie selbst 

   

 
Sich Vor wurf zu ver die nen war be wußt, 

   

 
Den Zorn des Va ters reiz te ge gen mich. 

   

 
Die Zwie tracht wuchs und Hä scher sandt' er aus 

   

 
Den Sohn zu fahn, viel leicht zu tö ten ihn. 

   

 
Da ging ich aus der Vä ter Haus und floh 

   

 
In frem den Land zu su chen hei misch Glück. 

   

 
Um ir rend kam ich in die Del pher stadt 

   

 
Und trat, beim Got te Rat und Hil fe su 

chen
d 

  

 
In Phö bos' rei ches, weit be rühm tes Haus. 

   

 
Da stand ich in des Tem pels wei ten Hal len, 

  

 
Mit Bil dern rings um stellt und Op fer ga ben, 

  

 
Er glü hend in der A bend son ne Strahl. 

   

 
Vom Schau en matt und von des We ges Last 

   

 
Schloß sich mein Aug und mei ne Glie der san ken; 

  

 
Dem Zug er lie gend schlum mer te ich ein. 

   

 
Da fand ich mich im Traum im sel ben Tem pel 

  

 
In dem ich schlief, doch wa chend und al lein 

   

 
Und be tend zu dem Gott um Rat. Ur plötz lich 

  

 
Um flammt mich hel ler Glanz und ei nen Mann 
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In nack ter Kraft, die Keu le in der Rech ten, 

  

 
Mit lan gem Bart und Haar, ein Wid der fell 

   

 
Um sei ne mächt' gen Schul tern, stand vor mir 

   

 
Und lä chel te mit mil der Huld mich an. 

   

 
"Nimm Sieg und Ra che hin!" 

sprac
h er, und lös te 

  

 
Das rei che Vließ von sei nen Schul tern ab 

   

 
Und reich te mir's; da, schüt ternd, wacht' ich auf. 

   

 
Und sie he! von dem Mor gen strahl be leuch tet 

  

 
Stand ei ne Blen de schim mernd vor mir da 

   

 
Und drin aus Mar mor künst lich aus ge haun 

   

 
Der sel be Mann, der e ben mir er schie nen 

  

 
Mit Haar und Bart und Fell, wie ich's ge sehn. 

   

 
Der dort? 

           

   
Ihm glich er wie ich mir. 

     

 
So stand er da in Göt ter kraft und Wür de, 

  

 
Ver gleich bar dem He ra kles, doch nicht er. 

   

 
Und an dem Fuß ge stell des Bil des war 

   

 
Der Na me Kol chis gol den ein ge gra ben. 

  

 
Ich a ber deu te te des Got tes Rat; 

   

 
Und neh mend was er rät sel haft mir bot 

   

 
Löst' ich, ich war al lein, den gold nen 

Schmuc
k 

   

 
Vom Hals des Bil des, und in Ei le fort. 

   

 
Des Va ters Hä scher fand ich vor den To ren 

  

 
Sie wi chen scheu des Got tes Gold pa ni er 

  

 
Die Pries ter neig ten sich, das Volk lag auf den Knie en 

 
Und vor mir her es auf der Lan ze tra gend 

  

 
Kam ich durch tau send Fein de bis ans Meer. 

   

 
Ein schifft' ich mich und hoch als gold ne Wim pel 

  

 
Flog mir das Vließ am sturm um tob ten Mast 

   

 
Und wie die Wo gen schäum ten, Don ner brüll ten 

  

 
Und Meer und Wind und Höl le sich versch wo ren 

  

 
Mich zu ver sen ken in das nas se Grab 

   

 
Ver sehrt ward mir kein Haar und un ver letzt 

   

 
Kam ich hier her an die se Ret tungs küs te 

  

 
Die vor mir noch kein griech' scher Fuß be trat. 

   

 
Und jet zo geht an dich mein bit tend Flehn 

   

 
Nimm auf mich und die Mei nen in dein Land, 

   

 
Wo nicht so fass' ich sel ber Sitz und Stät te 

  

 
Ver trau end auf der Göt ter Bei stand, die 

   

 
Mir Sieg und Ra che durch dies Pfand ver liehn! 

   

 
Du schweigst? 

           

   
Was willst du, daß ich sa ge? 

    

 
Ge währst du mir ein Dach, ein gast lich Haus? 

   

 
Tritt ein, wenn dir's gut dünkt, Vor rat ist 
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Von Speis' und Trank ge nug. Dort nimm und iß! 

   

 
So rauh übst du des Wir tes gast lich Amt? 

   

 
Wie du dich gibst so nehm' ich dich. 

     

 
Wer in des Krie ges Klei dung Ga be heischt 

   

 
Er war te nicht sie aus des Frie dens Hand. 

   

 
Den Schild hab' ich, die Lan ze ab ge legt. 

   

 
Das Schwert ist, denkst du ge gen uns ge nug? 

   

 
Doch halt' es wie du willst. Be gehr' sein 

Schwert
! 

   

 
Noch eins! An rei chem 

Schmuc
k und köst li chen Ge fä ßen 

 
Bring' ich so man ches, was ich si chern möch te. 

  

 
Du nimmst es doch in dei nes Hau ses Hut? 

   

 
Tu, wie du willst! Sein Schwert sag' ich be gehr'! 

   

 
Nun denn, Ge fähr ten, was wir her ge bracht 

   

 
Ge ret tet aus des Glü ckes grau sem Schiff 

bruch
, 

  

 
Bringt es hier her in die ser Mau ern Um fang 

  

 
Als Grund stein ei nes neu en, fes tern Glücks. 

   

 
Des Frem den 

Schwert
! 

         

     
Wo zu? 

       

       
Sein 

Schwer
t sag' ich! 

   

 
Gib mir dein 

Schwert
! 

         

     
Was sagst du hol des Kind? 

   

 
Fremd ist dem Mäd chen eu rer Waf fen An blick 

  

 
Bei uns geht nicht der Fried li che be wehrt. 

   

 
Auch ist's euch läs tig. 

        

      
Sor gest du um mich? 

   

 
Sei mir nicht bös! Ich weigr' es dir ja nicht! 

   

 
Den Himm li schen ver trau' ich mich und dir! 

   

 
Wo du bist da ist Frie den. Hier mein 

Schwert
! 

   

 
Und jet zo in dein Haus, mein e dler Wirt! 

   

 
Geht nur, ich folg' euch bald! 

       

       
Und du Me de a? 

  

 
Laß mich auch dich am fro hen Ti sche sehn! 

   

 
Kommt Freun de teilt die Lust wie eh mals die Ge fahr! 

 

 
Me de a! 

          

    
Va ter 

        

      
Was 

denks
t du? 

     

         
Ich? Nichts! 

   

 
Vom Frem den mein' ich, 

        

      
Er 

sprich
t und 

spricht
; 

    

 
Mir wi dert's! 

          

    
Nicht wahr? Spricht und gleißt 

     

 
Und ist ein Bö se wicht, 
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Ein Gott ver äch ter, ein Tem pel räu ber! 

   

 
Ich töt' ihn! 

          

    
Va ter! 

        

      
Ich tu's! 

      

 
Soll er da von tra gen all den Reich tum 

   

 
Den er ge raubt, dem Him mel ge raubt? 

    

 
Er zählt' er nicht selbst, wie er im Tem pel 

   

 
Das Vließ ge löst von der Schul ter des Got tes, 

  

 
Des Don ne rers, Pe ron tos, 

      

 
Der Kol chis be 

schützt
. 

        

 
Ich will dir ihn 

schlac
h ten Pe ron to! 

    

 
Ra che sei dir, Ra che! 

       

 
Tö ten willst du, den Frem den, den Gast? 

    

 
Gast? 

            

 
Hab' ich ihn ge la den in mein Haus? 

    

 
Ihm beim Ein tritt Brot und Salz ge reicht 

    

 
Und ge hei ßen sit zen auf mei nem Stuhl? 

   

 
Ich hab' ihm nicht Gast recht ge bo ten, 

    

 
Er nahm sich's, büß' er's der Tor! 

      

 
Va ter! Pe ron to rä chet den Mord! 

    

 
Pe ron to ge beut ihn. 

       

 
Hat der Fre che nicht an ihm ge fre velt? 

   

 
Sein Bild be raubt in der Del pher stadt? 

    

 
Führt der Er zürn te ihn nicht selbst her 

    

 
Daß ich ihn stra fe, daß ich rä che 

    

 
Des Got tes 

Schmac
h und mei ne? 

      

 
Das Vließ dort am glän zen den Speer, 

     

 
Des Got tes Kleid, der Kol cher Hei lig tum 

   

 
Soll's ein Frem der, ein Frev ler ent 

weihn
? 

    

 
Mein ist's, mein! Mir sen det's der Gott 

     

 
Und Sieg und Ra che ge knüpft an dies Pfand 

   

 
Des Un sern werd' es zu Teil! 

      

 
Tragt nur zu des kost ba ren Guts! 

     

 
Ihr füh ret die Ern te mir ein! 

     

 
Sprich nicht und komm! daß er uns nicht ver mißt 

   

 
Ge fahr los sei die Rach' und ganz! 

     

 
Komm, sag' ich, komm! 

         

 
Va ter! Was hast du ge tan! Den Gast freund er schla gen 

 
Weh dir! Weh uns al len! Hah! 

      

 
Auf steigt's aus den Ne beln der Un ter welt 

   

 
Drei Häup ter, blut' ge Häup ter 

      

 
Schlan gen die Haa re, 

        

 
Flam men die Bli cke! 
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Die hohn la chen den Bli cke! 

      

 
Hö her! Hö her! Em por stei gen sie! 

    

 
Ent fleisch te Ar me, Fa ckeln in Hän den 

   

 
Fa ckeln! Dol che! 

         

 
Horch! Sie öff nen die wel ken Lip pen 

    

 
Sie mur ren, sie sin gen 

       

 
Hei schern Ge sangs: 

         

 
Wir hü ten den Eid 

        

 
Wir voll stre cken den Fluch! 

       

 
Fluch dem, der den Gast freund 

schlug
! 

      

 
Fluch ihm, tau send fa chen Fluch! 

      

 
Sie kom men, sie na hen 

       

 
Sie um schlin gen mich, 

        

 
Mich, dich, uns al le! 

        

 
Weh ü ber dich! 

         

     
Me de a! 

      

 
Ü ber dich, ü ber uns! 

       

 
Weh, weh! 

           

 
Me de a! Me de a! 
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ANEXO 2: ESCANSÃO O AMIGO HÓSPEDE 

Meus o lhos men tem pa ra mim? É e le! 
    

Eu te sa ú do, ó for ma a mi ga mi nha, 
    

Que por ma rés i ro sas, noi tes trá gi cas 
   

Gui ou- me a té es ta cos ta tão dis tan te, 
    

Em que res guar do e sim ples cal ma paz 
     

Sor ri em pa ra mim com o lhos pu ros. 
    

Es se si nal de sal va ção que des te 
    

Na que la ho ra so bre na tu ral, 
     

Que bri lha pa ra mim tal qual Po la ris, 
    

Le vou- me ao por to da fe li ci da de, 
    

Eu plan to-a gra to em fren te ao teu al tar 
     

E me a jo e lho a ti com de vo ção, 
     

Pois fos tes pa ra mim um deus le al, 
     

A in da 
que 
eu te fos se um es tran gei ro! 

    
O que é is to? 

          
E le se cur va ao deus de meus pais! 

      
Pen sa na o fe ren da que eu te trou xe, 

     
Não o ou ças, Pe ron to, 

         
Não ou ças o es tran gei ro! 

        
Com gra ti dão foi sa tis fei to o mú nus. 

    
A go ra, pe ço que le vai- me ao rei. 

     
Em ti sa ú do o rei das ter ras col cas? 

    
Sou de las so be ra no! 

        

       
Sau da ções! 

     
Di vi nas for ças me trou xe ram cá, 

     
O deus que me pro te ge deu- me a hon ra. 

    
O ho mem que sen ta so bre a que le al tar 

     
É o í do lo de al guém que a qui vi veu? 

     
E le é hon ra do co mo di vin da de? 

    
É Pe ron to, o deus dos col cos. 

       

Pe ron 
to! 
Um som es tra nho a es tran gei ros, 

    
Con tu do, po de ro so aos am pa ra dos. 

    
Se ten des em Pe ron to um pro te tor, 

     
Ten des en tão em mim um no vo ir mão, 

     
Pois são ir mãos os fi lhos de um só pai. 

     
E le o pro te ge? 

          

     
Sim, te con ta rei, 

     
Mas dei xe- me an tes re a li zar meus ri tos. 

    
Pai, a qui a po ção! 

         

      
Quie ta, sua to la! 

    
Não es tá ven do? 

          

     
O quê? 
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En tre gue o co 

po à 
es cra va 

 
E ca le- se! 

           

    
Quem é e le? 

       

        
Um es tran gei ro, quie ta! 

Tran qui lo a go ra a cei to ser teu hós pe de! 
   

Mas quem é es te ser flo ri do e a má vel 
    

Que co mo a bor da d'ou ro de u ma nu vem 
    

Se a ni nha à tua fi gu ra pe le jan te? 
    

Os lá bios e as bo che chas es car la tes 
    

Pa re cem pro me ter a mor e gra ça, 
    

Con tras tam, en tre tan to, com os o lhos, 
    

Que bri lham co mo um lú gu bre co me ta, 
    

E e ma na de seus ca chos um ne gru me. 
    

Cá ri tes e Ba can tes te ha bi tam 
    

Ar den te pe lo bri lho de seu deus. 
     

Quem és, gra cio sa mo ça? 
        

       
Diz, Me dei a! 

    
Me dei a eu sou, a fi lha des te rei! 

     
És mes mo ma jes ta de ju ve nil! 

     
Eu ve jo em ti, Me de ia, um bom pres sá gio 

    
De e ven tos que não fo ram re ve la dos. 

    
Oh, prós pe ra pin tu ra à mi nha en tra da! 

    
Tal vez, quem sa be, não da rá teu pai, 

     
A quem a pe nas pe ço a bri 

go e 
am pa ro, 

    
A mim mais u ma coi sa, só mais u ma! 

    
E o que de se jas, es tran gei ro? 

      
Es cu ta, en tão, o que me trou xe a qui, 

     
O que per di, se nhor, e o que pro cu ro. 

    
Na gra ci o sa Hé la de eu nas ci, 

     
Dos gre gos, eu, um gre go, san gue pu ro. 

    
Não há nin guém que pos sa se ga bar 

     
De mais faus to so e no bre ber ço 

que 
eu 

     
Pois os he le nos deu ses são meus pais 

     
E nos sos an ces trais re gem o mun do. 

    
Pai, vou a li 

           

    
Ca la da! Fi ca a qui! 

     
Meu clã, as sim, pro vém das di vin da des! 

    
Po rém, meu pai, a lhei o à gló ria an ti ga 

    
Um jo vem com di rei to e sor te em mãos, 

     
Tem co mo es po sa a go ra u ma ple bei a, 

    
Que, com in ve ja do pri mei ro lei to 

    
E ar qui te tan do re pres são, sen do e la 

    
Mês ma me re ce do ra de cen su ra, 

    
Pôs con tra mim a i ra de meu pai. 
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Cres cen do nos so a tri to, seus ca pan gas 
    

Man dou pa ra tra ir, ma tar seu fi lho. 
    

As sim, fu gi da ca sa de meus pais, 
     

Em tran do no es tran gei ro a trás de a bri go. 
    

Na ri ca Del fos a por tei, er ran te, 
    

E com di vi no au xí lio, a trás de a ju da, 
    

Em trei na i lus tre ca sa do deus Fe bo. 
    

Es ti ve em vas tas câ ma ras do tem plo, 
    

Re ple tas de pin tu ras e o fe ren das 
    

Lu zin do sob a luz cre pus cu lar. 
     

Do pe so da vi são e da vi a gem 
    

Meus o lhos se fe cha ram e eu ca í; 
     

Ren di- me ao a ba lo, a dor me cen do. 
    

No so nho es ta va a li, no mes mo tem plo 
    

No qual dor mi, mas a cor da do e só, 
     

Pe din do a ju da ao deus. E de re pen te 
    

U ma bri lhan te fla ma me cer cou 
     

E um ho mem nu, a cla va na mão des tra, 
    

Com bar bas e ca be lo lon go, um ve lo 
    

Co brin do o om bro a tlé ti co sur giu 
     

Sor rin do pa ra mim com gran de gra ça. 
    

To mai vin gan ça e gló ria, e le me dis se, 
    

Ti ran do o ri co ve lo de seus om bros, 
    

E 
mo 
en tre gou. En tão, des per tei trê mu lo. 

   
E vê! Sen do a cla ra da pe la au ro ra 

    
Se re ve lou u ma por ta ao meu o lhar 

     
E por trás de la, em már mo re es cul pi do, 

    
O mes mo ho mem que se re ve la ra 

    
Com bar bas, lã, ca be los, co mo o vi. 

     
A que le? 

            

   
Se eu sou eu, a que le é e le 

    
E a li e le fi cou, em hon ra e for ça, 

    
Em se me lhan ça a Hé ra cles, sem sê- lo. 

    
No pe des tal da i ma gem en con trei 

     
O no me Cól qui da en ta lha do em ou ro. 

    
Com tu do in ter pre tei o seu con se lho 

    
E con sen tin do o que me o fe re ce ra, 

    
Sol tei, so zi nho es ta va o a dor no d'ou ro 

    

Do seu pes co 
ço, e 
en tão fu gi de pres sa. 

    
À por ta vi os ca pan gas de meu pai 

     
Re cua rem, te me ro sos do es tan dar te, 

    

O po 
vo e 
os sa cer do tes se cur va ram 

    
E car re gan do o ve lo à mi nha fren te 
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Cru zei com mil i mi gos a té o mar. 
     

Eu em bar quei e co mo um ga lhar de te 
    

Vo a va o ve lo so bre mim no mas tro 
    

Con for me nu vens e tro vões sur gi am 
    

E mar e ar e in fer no cons pi ra vam 
    

Pa ra a fo gar- me em tú mu lo ma ri no, 
    

Ne nhum fio de ca be lo foi fe ri do. 
    

Che guei a qui, na cos ta hos pi ta lei ra 
    

Já mais pi sa da pe los pés dos gre gos. 
    

E a go ra a ti di ri jo mi nha sú pli ca: 
   

A cei ta a mim e aos meus em tu a ter ra 
    

Pa ra que nós te nha mos um a bri go 
    

Con fian do na di vi na a ju da, que 
     

Vin gan ça e gló ria me con ce de rá. 
     

Te ca las? 
            

   
E o que que res 

que 
eu te di ga? 

    
Um te to e hos pi ta li da de, dá- me? 

    
Se te pa re ce bom, pois en tra, 

      
Há mui to o que co mer e be ber. Vá! 

     
E xer ces ru de o o fí cio 

de 
hos pe dei ro? 

    
A co lho- te tal qual te en con tras. 

      
Quem vem pe dir pre sen te em mei o à guer ra 

    
De ve as ber que não vi rá da paz. 

     
O es cu do e a lan ça fo ram já dei xa dos. 

    
A es pa da con tra nós é su fi cien te? 

    
Mas, se qui se res, guar da-a. Pe de a es pa da! 

    
Mais u ma coi sa! A lém de joi as, va sos ri cos, 

  
Tra go u ma coi sa que me é im por tan te 

    
Pos so tam bém tra zê- la pa ra den tro? 

    
Faz co mo que res! Pe 

de a 
es pa da, eu dis se! 

    
Bem, com pa nhei ros, tu do o que trou xe mos 

    
A té a qui a sal vo do nau frá gio 

    
Se rá tra zi do pa ra um ro a den tro. 

    
A fun da ção de no va e fir me sor te! 

    
A es pa da! 

            

   
Pa ra quê? 

         

      
A es pa da, eu dis se! 

    

En tre 
ga a 
es pa da! 

          

     
Quê, cri an ça a má vel? 

    
Tuas ar mas são es tra nhas à me ni na. 

    
A paz não se man tém por ter ras col cas. 

    
Co nhe ces is so. 

          

     
Tens de mim re cei o? 

    



 

 

87 
 

Não fi ca bra va! Não me o po nho a ti! 
     

Con fi o em ti e nos céus! On de es ti ve res, 
    

En con tra rás a paz. A qui, meu xi phos. 
    

E a go ra, meu an fi tri ão, en tre mos! 
    

Vá em fren te, lo go vou! 
         

      
E tu, Me dei a? 

    

Per mi ta 
que 
eu te ve já jun to à me sa! 

    
A mi gos, vin de, di vi da mos ri so e dor! 

   
Me dei a! 

            

   
Pai! 

           

    
Que pen sas? 

        

       
Eu? Na da! 

     
Do es tran gei ro. 

           

    
E le fa la e fa la, 

     
Te dio so! 

            

   
Não é? Fa la e lu ci la, 

     
E é um fa cí no ra, 

         

Um he re 
ge, 
um la drão de tem plos! 

      
Eu vou ma tá- lo! 

          

     
Pai! 

         

      
Ju ro! 

       
De ve e le por tar to da a ri que za 

     
Que rou bou, rou bou do céu? 

        
E le não con tou co mo no tem plo 

     
Sol tou o ve lo 

do 
om bro do deus, 

      
Do tro ve jan te, de Pe ron to, 

      
Que pro te ge a Cól qui da? 

        
Que ro ma tá- lo por ti, Pe ron to! 

     
Vin ga do se rás, vin ga do! 

       
Que res ma tar o hós pe de es tran gei ro? 

    
Hós pe de? 

        
   

 
Eu o con vi dei à mi nha ca sa? 

     
Dei a e le ao en trar pão e sal 

      
E lu gar quen te à mi nha me sa? 

      
Não o fe re ci a e le hos pi ta li da de, 

  
E le a to mou e  pa ga rá por is so! 

    
Pai! Pe ron to con de 

na o 
as sa si na to! 

    
Pe ron to a or de na. 

         
O in so len te não o pro fa nou? 

      
Rou ban do de sua i ma gem em Del fos? 

     
O pró prio mal di to não me o bri ga 

     
A pu ni- lo, a vin gar- me 

        
Pe la de son ra ao deus e a mim? 
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Po de o ve lo na lan ça bri lhan te, 
     

O tra je do deus, da fé col ca, 
      

Ser rou ba do por um es tran gei ro? 
     

Se rá meu! O deus o en vi a a mim! 
      

E a vin gan ça e gló ria des te sím bo lo 
    

Se rão di vi di das en tre nós! 
      

Con tri bu ís só aos bens pre cio sos! 
      

Vós me guia reis à co lhei ta! 
       

Vem! E le po de dar por nos sa fal ta, 
    

Que a vin gan ça nos se ja ple na! 
      

Vem, eu dis se! Vem! 
          

Pai! Que fi zes te! Ma tas te o a mi go hós pe de! 
  

Ai de ti! Ai de nós to dos! Ah! 
      

Das né voas do sub mun do e le vam- se 
     

Três ca be ças, ca be ças san gren tas, 
     

Ca be los ser pen tes, 
         

O lhos la ba re das, 

         
Os o lhos sar dô ni cos 

        
Mais al to! Mais al to! E las se al çam! 

     
Bra ços des car na dos, to chas nas mãos, 

     
To chas! A da gas! 

          
Ou ve! E las a brem os lá bios se cos 

     
Res mun gam, can tam 

          
Cân ti cos su pli can tes: 

        
Nós guar da mos o ju ra men to 

      
Nós e xe cu ta mos a mal di ção! 

     
Mal di to se ja o que ma tou o a mi go hós pe de! 

 
Mal di to se ja! Mal di to se ja mil ve zes! 

  
E las vêm, e las se a pro xi mam, 

      
E las me en tre la çam, 

         
En tre la çam a mim, a ti, a to dos nós! 

   
Ai de ti! 

            

   
Me dei a! 

         
Ai de ti, ai de nós! 

         
Ai, ai! 

             
Me dei a! Me dei a! 
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ANEXO 3: ESCANSÃO DE DIE ARGONAUTEN 

Ein fins te res Ge wölb'. Ich bin im In nern! 
 

Mehr Men schen faßt das Haus, scheint's, als ich glaub te, 
 

Doch im mer hin! wird nur mein Ziel er reicht. 
  

Be hut sam späh ich, bis ein Ein zel ner 
  

Mir auf stößt, dann das Schwert ihm auf die Brust 
  

Und mit mir soll er, will er nicht den Tod. 
  

Ist da kein Aus gang? Halt! Ein Block von Stein 
  

Das Fuß ge stell wohl ei nes Göt ter bil des. 
 

Ehrt man hier Göt ter und ver höhnt das Recht? 
  

Doch horch! ein Fuß tritt! Blei che Hel le glei tet 
 

Fort schrei tend an des Gan ges en gen Bo gen. 
 

Man kommt! Wo hin? Ver birg mich dun kler Gott! 
  

Es ist so schwül hier, so dumpf! 
     

Feuch ter Qualm drückt die Flam me der Lam pe, 
  

Sie brennt oh ne zu leuch ten. 
     

Horch! Es ist mein eig nes Herz, 
     

Das ge gen die Brust pocht mit star ken Schlä gen! 
 

Wie schwach, wie tö richt! Auf Me de a! 
   

Es gilt des Va ters Sa che, der Göt ter! 
  

Sol len die Frem den sie gen, Kol chis un ter gehn? 

Nim mer mehr! Nim mer mehr! 
      

Ans Werk denn! 
         

Seid mir ge wär tig Göt ter, hö ret mich, 
  

Und gebt Ant wort mei ner Fra ge! 
    

Die ihr ein her geht im Ge wan de der Nacht 
 

Und auf des Stur mes Fit ti gen wan delt 
  

Furcht ba re Fürs ten der Tie fe, 
    

De nen der Ent schluß ge fällt 
     

Und die be flü gel te Tat, 
     

Die ihr bei Lei chen weilt 
      

Und euch labt am Blut der Er schlag nen, 
   

Die ihr das Herz kennt und lenkt den Wil len, 
  

Die ihr zählt die Hal me der Ge gen wart 
  

Sorg lich be wahrt des Ver gan ge nen Äh ren 
 

Und durch blickt der Zu kunft spros sen de Saat, 
  

Euch ruf' ich an! 
        

Gebt mir Kun de, si che re Kun de 
   

Von dem was uns droht, von dem was uns lacht! 
  

Bei der Macht, die mir ward, 
      

Bei dem Dienst, den ich tat, 
      

Bem dem Wort, das ihr kennt 
      

Ruf' ich euch, 
         

Er schei net; er scheint! 
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Was ist das? Al les schweigt! 
      

Sie zei gen sich nicht? 
       

Zürnt ihr mir, o der be trat ein Fuß, 
   

Ei nes Frev lers Fuß 
       

Die hei li ge Stät te? 
      

Angst be fällt mich, Schau er faßt mich! 
    

All ge wal ti ge! Lauscht mei nem Ru fen, 
  

Hört Me de ens Stim me! 
      

Eu re Freun din ist's die ruft. 
     

Ich fleh' ich ver lang' es 
      

Er schei net, er scheint! 
       

Ha! 
           

Ver fluch te Zau be rin, du bist am En de, 
 

Er schie nen ist, der dich ver nich ten wird. 
  

Weh mir! 
          

  
Du fliehst? Mein Arm wird dich er ei len! 

 
Wo ist sie hin! 

        

    
Dort! Du ent gehst mir nicht! 

  
Ver ruch te! 

         

   
Ah! 

        

    
Stöhnst du? Ja zit tre nur! 

  
Mein Schwert soll dei ne dun keln Net ze lö sen 

 
Doch seh' ich recht? Bist du die Zau be rin, 

  
Die dort erst heisch re Flü che mur mel te? 

  
Ein weib lich We sen liegt zu mei nen Fü ßen, 

 
Ver tei digt durch der An mut Frei heits brief,, 

  
Nichts zau ber haft an ihr, als ih re Schön heit. 

 
Bist du's? Doch ja! Der wei ße Arm, er blu tet, 

 
Ver letzt von mei nem mit leids lo sen Schwert! 

  
Was hast du an ge rich tet? Weißt du wohl, 

  
Ich hätt' dich tö ten kön nen, hol des Bild, 

  
Beim ers ten An fall in der dun keln Nacht? 

  
Und Scha de wär's, für wahr, um so viel Reiz! 

  
Wer bist du, dop pel deu ti ges Ge schöpf? 

  
Scheinst du so schön und bist so arg, zu gleich 

  
So lie bens wür dig und so has sens wert, 

  
Was konn te dich be we gen, die sen Mund, 

  
Der, ei ne Ro se, wie die Ro se auch 

  
Nur hau chen soll te sü ßer Wor te Duft, 

  
Mit schwar zer Sprü che Greu el zu ent weihn? 

  
Als die Na tur dich dach te, schrieb sie: Mil de 

 
Mit hol den Let tern auf das ers te Blatt 

  
Wer mal te Zau ber for meln auf die an dern? 

 
O geh! Ich has se dei ne Schön heit, weil sie 
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Mich hin dert dei ne Tü cke recht zu has sen! 
 

Du at mest schwer. Schmerzt dich dein Arm? Ja, siehst du 
 

Das sind die Früch te dei nes ar gen Trei bens! 
 

Es blu tet! Laß doch sehn! 
      

      
Du zit terst, Mäd chen, 

 
Die Pul se klop fen, je de Fi ber zuckt. 

  
Viel leicht bist du so arg nicht, als du scheinst, 

  
Nur an ge steckt von die ses Lan des Wild heit, 

 
Und Reu e wohnt in dir und from me Scheu. 

  
Heb auf das Aug und bli cke mir ins Ant litz, 

 
Daß ich die dun keln Rät sel dei nes Han delns 

 
Er läu tert seh' in dei nem kla ren Blick. 

  
Du schweigst! O wärst du stumm, und je ne Lau te, 

 
Die mir er tön ten, flu chens wer ten In halts, 

 
Ge spro chen hät te sie ein an drer Mund, 

  
Der min der lieb lich, Mäd chen, als der dei ne. 

 
Du seuf zest! Sprich! Laß dei ne Wor te tö nen; 

 
Ver trau' den Lüf ten sie, als Bo ten, an, 

  
Sonst holt mein Mund sie ab von dei nen Lip pen. 

 
Horch! Stim men! 

         

   
Nä her! 

       

     
Dei ne Freun de kom men 

 
Und ich muß fort. Des freu est du dich wohl? 

  
Al lein ich seh' dich wie der, glau be mir! 

  
Ich muß dich spre chen hö ren, gü tig spre chen, 

 
Und kos tet' es mein Le ben! Doch man naht. 

  
Glaub' nicht, daß ich Ge fahr und Waf fen scheu e 

 
Doch auch ein Tap frer weicht der Ü ber zahl, 

  
Und mei ner har ren Freun de. Leb' denn wohl. 

  
Zu rück! 

          

  
So gilt's zu fech ten! Ge bet Raum! 

  
Dein Schwert! 

          

  
Dir in die Brust, nicht in die Hand! 

  
Fangt ihn! 

          

  
Kommt an! Ihr al le schreckt mich nicht! 

  
Laß uns ver su chen denn! 

      

      
Was hältst du mich Schwes ter? 

Du sorgst um mich? Hab' Dank, du hol des We sen, 
 

Nicht für die Hil fe, ich be darf sie nicht, 
  

Für die se Sor ge Dank. Leb' wohl, o Mäd chen, 
 

Und die ser Kuß sei dir ein sich res Pfand, 
  

Daß wir uns wie der sehn! Gebt Raum! 
    

        
Auf ihn! 

  
Ihm nach! Er soll uns nicht ent rin nen! 
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Göt ter! 
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ANEXO 4: ESCANSÃO OS ARGONAUTAS 

Bas ta! Me dei a vem! Não per tur be mos! 
   

Um cô mo do som brio. 
Que 
es con dem ne le? 

   

Há mais pes so as 
que 
eu pre vi na ca sa, 

   
Mas mi nha me ta cum pri rei! A van te! 

   
A ten to- me: se al guém ten tar o a ta que, 

   
O pei to lhe a tra ves so com a es pa da 

   
E e le há de me im plo rar mi se ri cór dia. 

   

Não há sa í 
da? 
Es pe re! Um blo co pé treo 

   
De pe des tal pa ra um fe ti che sa cro. 

   
Um po vo que, sem lei, ve ne ra deu ses? 

   
Mas ou ço pas sos vin do, e um cla rão 

    
A van ça pe los ar cos de on de vim. 

    
Es con de- me de quem vi er, deus tur vo! 

   
A qui es tá mui to quen te e a ba fa do! 

    
O va por com pri me a cha ma da ve la, 

   
E la quei ma sem i lu mi nar. 

     
Ou ve! É meu pró prio co ra ção 

      
Que ba te for te con tra o meu pei to! 

    
Tão fra ca, tão to la! A cor da, Me dei a! 

   
Pen sa em teu pai, pen sa nos deu ses! 

     
De vem os es tran gei ros to mar a Cól qui da? 

 
Nun ca mais, nun ca mais! 

        

Ao tra ba 
lho, 
en tão! 

         
Ó po de ro sos deu ses, es cu tai, 

    
E res pon dei à mi nha per gun ta. 

    
Ó, vós que vin des nas rou pa gens da noi te 

  
E que ca mi nham nas a sas da tem pes ta de 

 
Ter rí veis prín ci pes a bis sais, 

     
A quem a gra da o jul ga men to, 

     
E o a to a la do, 

         
Vós que ha bi tais jun to aos ca dá ve res 

    
E fes te jam no san gue dos as sas si na dos, 

 
Que sa beis do co ra ção, gui ais a von ta de, 

 
Que con tais os cau les do pre sen te, 

    
Com ze lo pre ser vai as es pi gas do pas sa do, 

E ve des bro tan do as se men tes do fu tu ro, 
 

Eu vos con vo co! 
         

Dai- me um si 
nal, 
um si nal se gu ro 

     
Do que nos a me a ça, do que ri de nós! 

  
Pe lo po der que vós me des tes, 

     
Pe lo ser vi ço que pres tei, 

      
Pe la pa la vra que co nhe ceis, 
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Eu vos con vo co, 
         

A pa re cei, a pa re cei! 
      

O 
que 
hou ve? Si lên cio! 

        
Não sur gi reis? 

          
Es tais bra vos co mi go, ou pi sa a qui um pé, 

  
Um pé he re ge, 

         
Em ter ra sa gra da? 

        
O me do me con so me, ca la frios me en co brem! 

 
To do- po de ro sos! Ou vi meu cha ma do, 

  
Ou vi a voz de Me dei a! 

      
É vos sa a mi ga que cha ma. 

      
Eu plei tei o, eu de man do! 

       
A pa re cei, a pa re cei! 

      
Ah! 

             
Mal di ta fei ti cei ra, es te é seu fim. 

    
Quem a pa re ce é teu e xe cu tor. 

    
Ai de mim! 

           
Tu fo ges? Mi nha mão te al can ça rá! 

    
Aon de foi? 

           

   
Lá! Tu não es ca pa rás! 

    
He dion da! 

           

   
Ah! 

          

    
Tu ge mes? Tre 

me, 
en tão! 

    
Com mi nha es pa da des fa rei tuas re des! 

   
Meus o lhos men tem? És a fei ti cei ra 

   
Que mal di ções a li es con ju rou? 

    

Um fe mi ni no ser fra 
co 
aos meus pés, 

    
Es tá se gu ra pe la li ber da de, 

   
Não há fei ti ça ri a, a lém da gra ça. 

   
És tu? Mas sim! O bra ço bran co san gra, 

   
Fe ri do pe la mi nha es pa da a troz! 

    
O que fi zes te? Pen sas por a ca so 

   Que 
eu não te ma ta ri a, ó be lo qua dro, 

   
Tão lo go te en con tras se em mei o à noi te? 

   
Se ri a tris te dian te des te en can to! 

   
Quem és, cria tu ra am bí gua? Tu pa re ces 

   
Ao mes mo tem po be la e de mo ní a ca, 

  
A má vel, mas tam bém a bo mi no sa. 

   
Que faz tua bo ca se mo vi men tar, 

    
Teus lá bios ró seos, que tal co mo as ro sas 

   
E xa la ri am só pa la vras do ces, 

   
Mas e nun ci am mal di ções obs cu ras? 

   
A na tu re za, ao te cri ar, ta lhou 
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"Be ne vo len te" na pri mei ra pá gi na. 
  

Pin ta ram, nas de mais, for mas bru xó li cas! 
  

Oh, vai! O dei o tua be le za, pois 
    

Não pos so o diar tua per ver são as sim! 
    

Res pi ras mal... Teu bra ço dói? Sim,  vês, 
    

Tais são os fru tos de teus a tos vis! 
    

Teu san gue! Va mos ver! 
        

      
Tu tre mes, mo ça, 

   
A in da há pul so, o san gue a in da cor re. 

   Tal vez, en fim, não se jas tão ter rí vel, 
   

Só es te jas cor rom pi da pe la ter ra, 
   

E mo ra em ti re mor so a co ber ta do. 
   

Le van ta os o lhos, mi ra- me no ros to, 
   

Pois que ro ver que e nig mas tur vos guar dam, 
   

E com preen dê- los em teu cla ro o lhar. 
    

Es tás ca la da! Fos ses mu da, e sons 
    

Mal di tos co mo a que les que dis ses te 
   

Ti ves sem vin do de u ma bo ca a lhei a, 
   

De al guém não tão a má vel co mo tu. 
    

Sus pi ras! Fa la! En to a tuas pa la vras; 
   

En tre ga- las aos a res men sa gei ros 
   

Ou com meus lá bios bus ca rei eu mes mo. 
   

Es cu ta! Vo zes! 
         

     
Per to! 

       

       
São dos teus. 

    Eu de vo ir. A le gra- te por is so? 
   

Mas nos reen con tra re mos, a cre di ta! 
   

Pre ci so ou vir de ti pa la vras bo as, 
   

Da ri a mi nha vi da! Al guém vem lá. 
    

Não pen se que pe ri gos e ar mas te mo, 
   

Mas mes mo um bra vo e vi ta a des van ta gem, 
   

E meu re tor no é a guar da do. A deus. 
    

Pa ra do! 
           

   
Não sem lu ta! A fas tai- vos! 

   
En 

tre 
ga a 
es pa da! 

         

     
Só cra va 

da 
em ti! 

    
Se gu rem- no! 

          

    
Pois vin de! Não vos te mo! 

   Ve re mos! 
           

   
Por que me im pe des, ir mã? 

    
Preo cu pas- te co mi go? A gra de ço, 

   
Não pe la a ju da, de la não pre ci so, 

   
Mas por se preo cu par. A deus, oh, mo ça! 

   
Dou- te es se bei jo co mo ga ran ti a 
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De que he mos de nos reen con trar! 
      

        
De te nham- no! 

  
An dem! Não o dei xem es ca par! 

      
   

     
Oh, deu ses! 
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ANEXO 5: ESCANSÃO DE MEDEA 

1. Aufzug 

 

Du schliefst nicht heu te nacht, du gingst hi naus 
   

Und wall test ein sam durch die Fins ter nis. 
   

             
Ich lieb die Nacht, der Tag ver letzt mein Aug'. 

   

             
Auch sand test Bo ten du zum Kö nig hin; 

   
Nimmt er uns auf? 

         

    
Er war tend weil ich hier. 

   
Er ist dir freund. 

         

    
Er war's. 

       

      
Will fah ren wird er. 

  
Ver pes te ter Ge mein schaft weicht man aus. 

   
Du weißt ja doch, daß al le Welt uns flieht 

   
Daß selbst des fal schen Pe lias, mei nes O heims, Tod, 

 
Des Frev lers, den ein Gott im Grimm er würg te, 

  
Daß mir das Volk ihn Schuld gibt, dei nem Gat ten, 

  
Dem Heim ge kehr tem aus dem Zau ber lan de? 

  
Weißt du es nicht? 

         

    
Ich weiß. 

       

      
Wohl Grunds ge nug, 

   
Zu wan deln und zu wa chen in der Nacht! 

   
Doch was trieb dich schon vor der Sonn' em por? 

   
Was suchst du in der Fins ter nis? Ei ja! 

   
Riefst al te Freund' aus Kol chis? 

      

       
Nein. 

     

        
Ge wiß nicht? 

  
Ich sag te: nein. 

         

    
Ich a ber sa ge dir, 

   
Du tust sehr wohl wenn du es un ter läßt! 

   
Brau nicht aus Kräu tern Säf te, Schlum mer trank, 

   
Sprich nicht zum Mond, stör nicht die To ten, 

    
Man haßt das hier und ich ich haß es auch! 

   
In Kol chis sind wir nicht, in Grie chen land, 

   
Nicht un ter Un ge heu ern, un ter Men schen! 

  
Al lein ich weiß, du tust's von nun nicht mehr, 

   
Du hast's ver spro chen und du hältst es auch. 

   
Der ro te Schlei er da auf dei nem Haupt, 

   
Er rief ver gang ne Bil der mir zu rück. 

   
Wa rum nimmst du die Tracht nicht un sers Lan des? 

  
Wie ich ein Kol cher war auf Kol chis' Grund, 
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Sei ei ne Grie chin du in Grie chen land. 
   

Wo zu Er inn rung su chen des Ver gang nen? 
  

Von selbst er in nert es sich schon ge nug! 
   

Ver ach test du dein Land um sei net wil len? 
  

Du auch hier? Dich haß ich vor al len, Weib! 
   

Beim An blick die ses Augs und die ser Stirn, 
   

Steigt Kol chis' Küs te däm mernd vor mir auf. 
   

Was drängst du dich in mei nes Wei bes Nä he? 
  

Geh fort! 
           

  
Wa rum? 

         

    
Geh fort! 

       

      
Ich bitt dich, geh! 

   
Hast mich ge kauft? daß du mir sprichst als Herr? 

   

Die Hand zuckt nach dem Schwert. Geh weil's noch Zeit ist; 
  

Mich hat's schon oft ge lüs tet, zu ver su chen, 
  

Ob dei ne Stirn so hart ist, als sie scheint. 
   

Zer spreng dein Haus, und mach dir bre chend Luft! 
   

Da lie gen sie, die Tür me von Ko rinth, 
   

Am Mee res u fer üp pig hin ge la gert, 
  

Die Wie gen mei ner gold nen Ju gend zeit! 
   

Die sel ben, von der sel ben Sonn' er leuch tet, 
  

Nur ich ein and rer, ich in mir ver wan delt. 
  

Ihr Göt ter! wa rum war so schön mein Mor gen, 
  

Wenn ihr den A bend mir so schwarz be stimmt. 
   

O wär' es Nacht! 
         

    
Hier sind zwei Kin der, 

    
Die ih ren Va ter grü ßen. Gib die Hand! 

   
Hörst du? Die Hand! 

         

    
Das al so wär' das En de? 

  
Von trotz' gen Wil den Va ter und Ge mahl! 

   
Geh hin! 

           

  
Bist du ein Grie che, Va ter? 

    

         
Und wa rum? 

 
Es schilt dich Go ra ei nen Grie chen! 

    

         
Schilt? 

   
Es sind be trü ge ri sche Leut' und feig. 

   
Hörst du? 

           

  
Es macht sie Go ra wild. Ver zeih ihm! 

  
Gut! Gut! Da kniet sie, die Un se li ge 

   
Und trägt an ih rer Last und an der mei nen. 

  
Die Kin der; laß sie jetzt und komm zu mir! 

   
Geht nur und seid ver träg lich. Hört ihr? 

    
Halt mich für hart und grau sam nicht, Me de a! 
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Glaub mir, ich fühl dein Leid so tief als mei nes. 
  

Ge treu lich wäl zest du den schwe ren Stein, 
   

Der rück sich rol lend im mer wie der kehrt 
   

Und je den Pfad ver sperrt und je den Aus weg. 
  

Hast du's ge tan? hab ich's? Es ist ge schehn. 
   

Du liebst mich. Ich ver kenn es nicht Me de a; 
  

Nach dei ner Art zwar den noch liebst du mich, 
   

Nicht bloß der Blick, mir sagt's so man che Tat. 
   

Ich weiß, dein Haupt ist schwer von man chem Leid 
   

Und Mit leid regt sich treu lich hier im Bu sen. 
  

Drum laß uns reif und sorg lich ü ber le gen 
  

Wie wir ent fer nen, was so nah uns droht. 
   

Die Stadt hier ist Ko rinth. In früh rer Zeit, 
   

Als ich, ein halb ge reif ter Jüng ling noch, 
   

Vor mei nes O heims wil dem Grim me floh, 
   

Nahm mich der Kö nig die ses Lan des auf, 
   

Ein Gast freund noch von mei nen Vä tern her 
   

Und wahr te mein, wie ei nes teu ern Sohns. 
   

In sei nem Hau se lebt' ich si cher man ches Jahr. 
 

Nun auch 
           

  
Du schweigst? 

         

    
Nun auch, da mich die Welt, 

   
Ver stößt, ver läßt, in blin dem Grimm ver folgt, 

   
Nun auch hoff ich von die sem Kö nig Schutz: 

   
Nur ei nes fürcht ich und nicht oh ne Grund. 

   
Was ist's? 

           

  
Mich nimmt er auf, ich weiß es wohl, 

   
Und auch die Kin der, denn sie sind die Mei nen. 

  
Nur dich 

           

  
Nimmt er die Kin der, weil sie dein, 

   
Be hält er als die Dei ne, wohl auch mich. 

   
Hast du ver ges sen, wie's da heim er ging, 

   
In mei ner Vä ter Land, bei mei nem Ohm, 

   
Als ich zu erst von Kol chis dich ge bracht? 

   
Ver ges sen je nen Hohn, mit dem der Grie che 

  
Her ab auf die Bar ba rin sieht, auf - dich? 

   
Nicht je dem ist wie mir be kannt dein We sen, 

  
Nicht je dem bist du Weib und Mut ter sei ner Kin der, 

Nicht je der war in Kol chis, so wie ich. 
   

Der Schluß der her ben Re de, wel cher ist's? 
   

Es ist des Men schens höchs tes Un glück dies: 
   

Daß er bei al lem was ihn trifft im Le ben 
  

Sich still und ru hig hält, bis es ge schehn 
   

Und wenn's ge sche hen, nicht. Das laß uns mei den. 
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Ich geh zum Kö nig, wah re mei nes Rechts 
   

Und rein' ge vom Ver dacht mich, der uns trifft; 
   

Du a ber mit den Kin dern bleib in des 
   

Fern von der Stadt ver bor gen, bis 
     

        
Bis wann? 

   
Bis - Was ver hüllst du dich? 

       

      
Ich weiß ge nug. 

   
Wie deu test du so falsch, was ich ge sagt! 

   
Be wei se mir, daß ich es falsch ge deu tet. 

  
Der Kö nig naht - sprich, wie dein Herz dir's heißt. 

   
So ste hen wir dem Sturm, bis er uns bricht. 

    

5. Aufzug 

 

He raus mit dir! Du warst's, die mei ner Toch ter 
  

Das Blut ge schenk ge, bracht das sie ver darb! 
   

O Toch ter! O Kre u sa du mein Kind! 
   

Die war's? 
           

  
Ich war's. Un be wußt 

      
Trug ich den Tod in dein Haus. 

      

       
Un be wußt? 

   
O glau be nicht, der Stra fe zu ent gehn! 

   
Meinst du, mich schre cket dei ne Stra fe? 

    
Ich hab ge sehn mit die sen mei nen Au gen 

  
Die Kin der lie gen tot in ih rem Blut 

   
Er würgt von der, die sie ge bar, 

     
Von der, die ich er zog, Me  de a, 

    
Seit dem dünkt Scherz mir je der an dre Greu'l! 

   
Kre u sa! Oh, mein Kind! Du Rei ne! Treu e! 

  
Er beb te dir die Hand nicht, Un ge heu er? 

  
Als du den Tod hin trugst in ih re Nä he. 

  
Um dei ne Toch ter klag ich nicht. Ihr ward ihr Recht! 

 
Was griff sie nach des Un glücks letz ter Ha be? 

  
Ich klag um mei ne Kin der, mei ne Lie ben, 

  
Die ich ge sehn, von Mut ter hän den tot. 

   
Ich wollt', ihr lä get al le samt im Grab 

   
Mit dem Ver rä ter, der sich Ja son nennt, 

   
Ich a ber wär' in Kol chis mit der Toch ter 

  
Und ih ren Kin dern; hätt' euch nie ge sehn, 

   
Nie eu re Stadt, die Un heil trifft mit Recht. 

   
Du legst den Trotz wohl ab, wenn ich dich tref fe! 

  
Al lein ist's auch ge wiß, daß tot mein Kind? 

   
So vie le sa gen's; kei ne hat's ge sehn! 

   



 

 

101 
 

Kann man dem Feu er nicht ent rin nen? 
    

Wächst Flam me denn so schnell? Nur lang sam, 
    

Nur zö gernd kriecht sie an den Spar ren fort. 
   

Wer weiß das nicht? Und den noch wär sie tot? 
   

Stand erst so blüh end, le bend vor mir da, 
   

Und wär' nun tot? Ich kann's, ich darf's nicht glau ben! 
  

Die Au gen wend ich un will kür lich hin 
   

Und im mer glaub ich, jetzt und jetzt und jetzt 
   

Muß sie sich zei gen, weiß in ih rer Schön heit 
  

Her nie der glei tend durch die schwar zen Trüm mer. 
  

Wer war da bei? Wer sah es? Du? So sprich! 
   

Dreh nicht die Au gen so im Kopf he rum! 
   

Mit Wor ten tö te mich! Ist sie da hin? 
   

Da hin! 
           

  
Du sahst's? 

         

    
Ich sah's. Sah wie die Flam me, 

  
Her vor sich wäl zend aus dem Gold ge fäß 

   
Nach ihr 

           

  
Ge nug! Sie sah's! Sie ist nicht mehr! 

   
Kre u sa! O mein Kind! O mei ne Toch ter! 

  
Einst noch als Kind ver brann te sie die Hand 

   
Am Op fer herd und qual voll schrie sie auf. 

   
Hin stürz ich, fas se sie in mei nen Arm 

   
Die hei ßen Fin ger mit den Lip pen hau chend. 

  
Da lä chelt sie, trotz ih ren bit tern Trä nen 

  
Und lei se schluch zend spricht sie: 's ist nicht viel 

   
Was tut der Schmerz? Nur bren nen, bren nen nicht! 

   
Und nun Wenn ich das Schwert hier zwan zig mal 

   
Dir stoß in dei nen Leib was ist's da ge gen? 

  
Und wenn ich sie, die Gräß li che Wo ist sie 

  
Die mir mein Kind ge raubt? 

       

      
ich schüt tle dir 

   
Die Ant wort mit der Seel' aus dei nem Mund 

   
Wenn du mir nicht ge stehst: wo ist sie hin? 

   
Ich weiß es nicht und mag es auch nicht wis sen! 

  
Geh' un be glei tet sie in ihr Ver der ben 

  
Was weilt ihr? Tö tet mich! Ich mag nicht Le ben! 

  
Das fin det sich; doch eh er noch ge stehst du! 

  
Wo ist sie? Gebt sie mir he raus! Me de a 

  
Man sagt mir, sie ward ein ge holt! Wo ist sie? 

  
Du hier? Und wo ist dei ne Her rin? 

    

         
Fort! 

   
Hat sie die Kin der? 

        

     
Nein! 
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So sind sie? 

    

         
Tot! 

   
Ja tot! du heu cheln der Ver rä ter! Tot! 

   
Sie woll te sie vor dei nem An schaun ret ten, 

  
Und da dir nichts zu hei lig auf der Er de 

  
Hat sie hin ab ge flüch tet sie ins Grab. 

   
Steh nur und star re nur den Bo den an! 

   
Du rufst es nicht her auf das lie be Paar. 

   
Sie sind da hin und des sen freu ich mich! 

   
Nein des sen nicht! Doch daß du drob ver zwei felst 

  
Des freu ich mich! Du heu cheln der Ver rä ter, 

  
Hast du sie nicht da hin ge bracht? Und du, 

   
Du fal scher Kö nig, mit der Gleis ner mie ne? 

  
Habt ihr es nicht um stellt mit Jä ger net zen 

  
Des schänd li chen Ver rats, das e dle Wild, 

   
Bis oh ne Aus weg, in Ver zweif lungs wut 

   
Es, ü ber sprin gend eu er Garn, die Kro ne, 

  
Des ho hen Haup tes kö nig li chen Schmuck 

   
Miß braucht zum Werk zeug un ge wohn ten Mords. 

   
Ringt nur die Hän de, ringt sie ob euch selbst! 

   
Dein Kind, was sucht' es ei ner an dern Bett? 

   
Was stahlst du sie, hast du sie nicht ge liebt? 

   
Und lieb test du sie, was ver stößt du sie? 

   
Laß an dre, mich laßt ih re Tat ver dam men 

  
Euch bei den wi der fuhr nur eu er Recht. 

   
Ihr spot tet nun nicht mehr der Kol che rin. 

   
Ich mag nicht län ger le ben auf der Er de 

  
Zwei Kin der tot, das drit te has sens wert. 

   
Führt mich nur fort und, wollt ihr, tö tet mich. 

   
Auf et was Jen seits hoff ich nun ge wiß, 

   
Hab ich ge sehn doch, daß Ver gel tung ist. 

   
Tat ich ihr Un recht bei den ho hen Göt tern 

  

Ich hab es nicht ge wollt nun hin zu je nen Trüm mern 

Dass wir die Res te su chen mei nes Kin des 
  

Und sie be stat ten in der Er de Schoß. 
   

Du a ber geh wo hin dein Fuß dich trägt. 
   

Be fleck ter Nä he, merk ich, ist ge fähr lich. 
  

Hätt' ich dich nie ge sehn, dich nie ge nom men 
  

Mit Freun des treu e in mein gast lich Haus. 
   

Du hast die Toch ter mir ge nom men! Geh 
   

Dass du nicht auch der Kla ge Trost mir nimmst! 
   

Du stößt mich fort? 
         

    
Ich wei se dich von mir. 
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Was soll ich tun? 
         

    
Das wird ein Gott dir sa gen! 

  
Wer lei tet mei nen Tritt? Wer un ter stützt mich? 

  
Mein Haupt ist wund, ver letzt von Bran des Fall! 

   
Wie, al les schweigt? Kein Füh rer, kein Ge lei tet? 

  
Folgt nie mand mir, dem einst so vie le folg ten? 

  
Geht, Schat ten mei ner Kin der denn vor an 

   
Und lei tet mich zum Grab, das mei ner harrt. 

   
Nun auf, ans Werk! Dann Trau er e wig lich! 

   
Wie schön der Mor gen auf steigt. Güt' ge Göt ter! 

  
Nach all den Stür men die ser fins tern Nacht 

   
Hebt eu re Son ne sich in neu er Schön heit. 

  
Ich kann nicht wei ter! Weh! Mein Haupt es brennt 

   
Es glüht das Blut am Gau men klebt die Zun ge! 

  
Ist nie mand da? Soll ich al lein versch mach ten? 

  
Hier ist die Hüt te, die mir Ob dach bot 

   
Als ich, ein rei cher Mann, ein rei cher Va ter 

  
Hier her kam, neu er wach ter Hoff nung voll! 

   
Nur ei nen Trunk! Nur ei nen Ort zum Ster ben! 

  
Wer pocht? Wer bist du Ar mer? to des matt? 

   
Nur Was ser! Ei nen Trunk! Ich bin der Ja son! 

  
Des Wun der- Vlie ses Held! Ein Fürst! Ein Kö nig! 

  
Der Ar go nau ten Füh rer Ja son, ich! 

   
Bist du der Ja son? so heb dich von hin nen. 

  
Be fle cke nicht mein Haus, da du's be trittst. 

   
Hast mei nes Kö nigs Toch ter du ge tö tet 

  
Nicht for dre Schutz vor sei nes Vol kes Tür. 

   
Er geht und läßt mich lie gen hier am Weg! 

   
Im Staub, ge tre ten von des Wan drers Fü ßen 

  
Dich ruf ich: Tod, führ mich zu mei nen Kin dern! 

  
Ja son! 

           

  
Wer ruft? Ha! seh ich recht? bist du's? 

   
Ent setz li che! Du trittst noch vor mich hin? 

   
Mein Schwert! Mein Schwert! 

         

    
O weh mir! Mei ne Glie der 

  
Ver sa gen mir den Dienst! Ge bro chen! Hin! 

   
Laß ab! Du triffst mich nicht! Ich bin ein Op fer 

  
Für ei nes an dern Hand als für die dei ne! 

  
Wo hast du mei ne Kin der? 

      

       
Mei ne sind's! 

   
Wo hast du sie? 

         

    
Sie sind an ei nem Ort 

   
Wo ih nen bes ser ist, als mir und dir. 

   
Tot sind sie, tot! 

         



 

 

104 
 

    
Dir scheint der Tod das Schlimms te; 

  
Ich kenn ein noch viel Är gres: e lend sein. 

   
Hätt'st du das Le ben hö her nicht ge ach tet 

  
Als es zu ach ten ist, uns wär' nun an ders. 

  
Drum tra gen wir! Den Kin dern ist's er spart! 

   
Das sagst du und stehst ru hig? 

      

       
Ru hig? Ru hig? 

  
Wär' dir mein Bu sen nicht auch jetzt ver schlos sen, 

  
Wie es dir's im mer war, du sähst den Schmerz 

   
Der end los wal lend wie ein bran dend Meer 

   
Die ein zeln Trüm mer mei nes Leids ver schlingt 

   
Und sie, ver hüllt im Greu el der Ver wüs tung, 

  
Mit sich wälzt in das Un er meß li che. 

   
Nicht traur' ich, dass die Kin der nicht mehr sind 

   
Ich trau re, dass sie wa ren und dass wir sind. 

  
O weh mir, weh! 

         

    
Du tra ge, was dich trifft, 

   
Denn wahr lich, un ver dient trifft es dich nicht! 

   
Wie du vor mir liegst auf der nack ten Er de, 

  
So lag ich auch in Kol chis einst vor dir, 

   
Und bat um Scho nung, doch du schon test nicht! 

   
Mit blin dem Fre vel griffst du nach den Lo sen, 

  
Ob ich dir zu rief gleich: du greifst den Tod. 

   
So ha be denn was trot zend du ge wollt: 

   
Den Tod. Ich a ber schei de jetzt von dir; 

   
Auf im mer dar. Es ist das letz te mal 

   
In al le E wig keit das letz te mal 

   
Dass ich zu dir nun re de mein Ge mahl. 

   
Leb wohl. Nach all den Freu den früh rer Ta ge, 

  
In all den Schmer zen, die uns jetzt um nach ten, 

  
Zu all dem Jam mer, der noch künf tig droht 

   
Sag ich dir Le be wohl, mein Gat te. 

    
Ein kum mer vol les Da sein bricht dir an, 

   
Doch was auch kom men mag: Halt aus! 

     
Und sei im Tra gen stär ker als im Han deln. 

  
Willst du im Schmerz ver gehn, so denk an mich 

   
Und trös te dich an mei nem grö ßern Jam mer, 

  
Die ich ge tan, wo du nur un ter las sen. 

  
Ich geh hin weg, den un ge heu ern Schmerz 

   
Fort mit mir tra gend in die wei te Welt. 

   
Ein Dolch stoß wä re Lab sal, doch nicht so! 

   
Me de a soll nicht durch Me de en ster ben, 

  
Mein früh res Le ben, ei nes bes sern Rich ters 

  
Macht es mich wür dig, als Me de a ist. 
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Nach Del phi geh ich. An des Got tes Al tar 
  

Von wo das Vlies einst Phry xus weg ge nom men 
  

Häng ich, dem dun keln Gott das Sei ne ge bend, 
  

Es auf, das selbst die Flam me nicht ver letzt 
   

Und das her vor ging ganz und un ver sehrt 
   

Aus der Ko rin ther fürs tin blut' gem Bran de; 
  

Dort stell ich mich den Pries tern dar, sie fra gend, 
  

Ob sie mein Haupt zum Op fer neh men an, 
   

Ob sie mich sen den in die fer ne Wüs te 
  

In län germ Le ben fin dend län gre Qual. 
   

Er kennst das Zei chen du, um das du rangst? 
   

Das dir ein Ruhm war und ein Glück dir schien? 
   

Was ist der Er de Glück? Ein Schat ten! 
    

Was ist der Er de Ruhm? Ein Traum! 
     

Du Ar mer! der von Schat ten du ge träumt! 
   

Der Traum ist aus, al lein die Nacht noch nicht. 
   

Ich schei de nun, leb wohl, mein Gat te! 
    

Die wir zum Un glück uns ge fun den, 
    

Im Un glück schei den wir. Leb wohl! 
     

Ver waist! Al lein! O mei ne Kin der! 
    

         
Tra ge! 

  
Ver lo ren! 

          

   
Dul de! 

        

     
Könnt ich ster ben! 

    

         
Bü ße! 

  
Ich geh und nie mals sieht dein Aug' mich wie der! 
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ANEXO 6: ESCANSÃO DE MEDEIA 

Ato I 

 

On tem tu não dor mis te, tu sa ís te 
  

E va gas te so zi nho pe la noi te. 
  

Eu a mo a noi te, o di a fe re os o lhos. 
  

Man das te men sa gei ros pa ra o rei? 
   

E le nos a cei tou? 
       

  
 

   
De vo es pe rar. 

   
É teu a mi go. 

        

 
 

   
E ra. 

      

   
 

   
E o se rá. 

   
Nin guém de se ja com pa nhi a po dre. 

  
Tu já não sa bes ser mos e vi ta dos? 

  
Que a mor te de meu tio, o pe ca dor 

   
Pe li as, por um deus es tran gu la do, 

  
É im pos ta pe lo po vo a mim, teu noi vo, 

  
De ter ras fei ti cei ras re gres sa do? 

  
Já sa bes dis so? 

        

  
 

  
Sei. 

       

   
 

  
Não é mo ti vo 

  
Pa ra a cor dar e er rar du ran te a noi te? 

  
Mas que tu fa zes an tes do sol vir? 

   
O que nas tre vas bus cas? Mas é cla ro! 

  
Os teus a mi gos col cos? 

      

    
 

  
Não 

     

        
Tu ju ras? 

  Já dis se: não. 

         

    
Mas di go- te u ma coi sa: 

  
Fa ri as mui to bem em o mi ti- lo! 

  
Não faz chás de er vas ou po ções do so no, 

  
Não fa la com a lu a nem com mor tos, 

  
O po vo a qui o dei a is so -  e eu tam bém! 

 
A qui não é a Cól qui da, é a Gré cia. 

  
Não mais em mei o a mons tros; en tre os ho mens! 

  
Mas sei que tu não fa zes mais tais coi sas, 

  
Tu pro me tes te a mim e cum pri rás. 

   
O véu ver me lho a í, na tua ca be ça, 

  
E le me traz lem bran ças do pas sa do. 

  
Por que não u sas tra jes co mo os nos sos? 

  
Tal qual eu fui um col co em ter ras col cas, 

  
Sê tu, tam bém, a qui na Gré cia, gre ga. 

  
Por que bus car lem bran ças do pas sa do? 
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Quan do e le pró prio já se faz lem brar? 
   

Des pre zas teu pa ís por cau sa de le? 
  

Mas tu tam bém a qui? Mu lher ig nó bil! 
  

Só de eu mi rar teus o lhos e sem blan te 
  

Sur ge- me a cos ta col ca te ne bro sa. 
  

Que que res per se guin do mi nha es po sa? 
  

Vai já! 
           

 
 

Por quê? 
         

  
 

 
Vai já! 

       

   
 

  
Go ra, te im plo ro! 

  
Tu me com pras te, foi? É o que me pa re ce. 

 
Vá lo go, pois a mão me pe de a es pa da. 

  
Já me per gun to há mui to tem po, Go ra, 

  
Se teu ros to é tão du ro quan to e xi bes. 

  
Frag men te tu a ca sa! Ins pi ra o ar! 

   
A li se veem as tor res de Co rin to! 

  
À bei ra- mar er gui das, tão for mo sas, 

  

O ber ço de mi 
nha 
áu rea ju ven tu de! 

  
O mes mo, pe lo mes mo sol cla rea do, 

  
Só eu es tou mu da do, na da mais. 

   
Oh, deu ses! Por que des tes be los di as 

  
A quem a guar dam tar des tão som bri as 

  
Ah, fos se noi te! 

        

 
 

   
Lá vêm du as cri as 

  
Cum pri men tar o pai. - A mão, cri an ças! 

  
Ou vi ram? Dai a mão! 

       

  
 

   
Se rá meu fim? 

   
Pai e ma ri do rí gi do e sel va gem! 

  
Va mos! 

           
 

 
Tu és um gre go, pai? 

     

    
 

   
Por que per gun tas? 

A Go ra te xin gou dis so. 
     

  
 

     
Xin gou? 

   
Gre gos são men ti ro sos e co var des. 

  
Es tás ou vin do? 

        

 
 

   
E le diz bo ba gens! 

  
Bem! Bem! A mi se rá vel se a jo e lha 

  
E em si car re ga um far do meu e de la. 

  
Dei xa as cri an ças; vem com teu es po so! 

  
I de e se de bon do sas, sim? 

     

Não que ro que me ve jas co 
mo 
um mons tro! 

  
Tua dor é tão pro fun da quan to a mi nha. 

  
Gra cio sa men te car re gas te a pe dra 
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Que e ter na men te ro la rá de vol ta 
  

Blo quean do to dos os ca mi nhos e sa í das. 

Foi cul pa tu a ou mi nha? Não há cul pa! 
  

Me dei a, eu sei que tu me a mas. Sei. 
   

À tua ma nei ra, mas me a mas mes mo, 
  

Sei não só pe lo o lhar, mas pe los fei tos. 
  

Eu sei que tua ca be ça mui to pe sa, 
  

E sei dos mil pe sa res em teu pei to. 
  

Pen se mos, pois, de for ma e qui li bra da 
  

Co mo a fas tar as a me a ças pró xi mas 
 

Es ta mos em Co rin to. Em ou tros tem pos, 
  

Quan do eu, a in da um jo vem i ma tu ro, 
  

Fu gi da i ra de meu tio Pe li as, 
  

Fui a co lhi do pe lo rei da qui, 
   

Co mo e le fo ra por meus pais, um hós pe de 
 

Vi vi tal qual um fi lho ca ro a e le, 
  

Por a nos in con tá veis em sua ca sa. 
  

A go ra... 
          

   
Que te a fli ge? 

      

       
To do o mun do 

  
Me de pre ci a, lar ga, cer ca i ro so 

  
E no va men te pe ço a si lo ao rei: 

   
Só u ma coi sa eu te mo, e não sem cau sa. 

  
O quê? 

           
 

 
Sei bem que eu sou bem- vin do a qui, 

   
Bem co mo mi nha pro le, pois são meus, 

   
Mas tu 

           

 
 Se são bem- vin das as cri an ças, 

  
Tam bém se rei a cei ta co mo tu a 

  
Não lem bras co mo foi em mi nha ca sa, 

  
Na ter ra de meus pais, com o meu tio, 

   
Quan do eu che guei da Cól qui da con ti go? 

  
De co mo fos te mi ra de gra ce jos? 

  
"Ve jam, co mo e la é bár ba ra, o lhem só!" 

   
Nem to dos te co nhe cem tal co mo eu, 

   
Nem to dos veem em ti a es po sa e mãe 

   
Nem to dos es ti ve ram em tua pá tria. 

  
A on de le vam tão cru éis di ze res 

  
Tal é a ma ior tris te za de um hu ma no: 

  
Man ter- se cal mo e em paz du ran te a vi da to da 

Dian te de tu do a té vi ven ci á- lo, 
  

E, ao vi ven ci á- lo, não. Cui de mos. 
  

I rei a té Cre on te plei te á- lo 
  

E me lim par da i ma gem que nos ron da 
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Tu, po rém, fi ca e cui da das cri an ças 
  

O cul ta da ci da de a té... 
     

   
 

    
A té... 

   
A té... Por que te co bres? 

      

   
 

   
Já en ten di. 

   
Por que dis tor ces tu do o que eu te dis se? 

  
Pro va que eu dis tor ci o que dis ses te. 

  
O rei vem lá. Diz co mo man da o pei to 

  
No o lho do fu ra cão, a té mor rer mos. 

   

Ato V 

 

Fo ra da qui! Trou xes te à mi nha fi lha 
  

U ma san gren ta o fer ta que a ma tou! 
   

Meu bem, Cre ú sa! Mi nha fi lha a ma da! 
  

Foi e la? 
          

 
  

Sim, fui eu. Sem sa ber, 
    

Trou xe a mor te à tua ca sa. 
      

   
 

   
Sem sa ber? 

   
Não pen ses que tu fu gi rás da pe na! 

  
A chas que tua pe na me as sus ta? 

    
Eu vi coi sas com es tes mes mos o lhos: 

  
As cri an ças ja zen do em pró prio san gue, 

  
Es ga na das por quem as cri ou 

    
Por quem eu cri ei, Me dei a, 

     
São, des de en tão os hor ro res só pi a da. 

  
Cre ú sa, mi nha fi lha pu ra, ho nes ta! 

  
Tua mão não tre me, bru xa hor ri pi lan te? 

  
Pois à tua vol ta vem a mor te a lhei a? 

  
Não cho ra rei por tu a fi lha. E la me re ce! 

Ti rou o pou co que res ta va à ou tra. 
  

Eu cho ro pe los fi lhos, meus a mo res, 
  

Que vi mor re rem pe las mãos da mãe. 
   

De se jo ver- vos to dos en ter ra dos 
  

Com Ja são, o mais pér fi do trai dor, 
   

En quan to eu es ti ves se com a fi lha 
  

E as cri an ças na Cól qui da; ti ves se 
  

Nun ca eu vis to Co rin to, ter ra he re ge. 
  

Ve re mos quan to tem po du ra a tro ça! 
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Mas é cer te za que e la es tá fi na da? 
  

Mui tos o di zem, mas não vi ram na da! 
  

Não é pos sí vel es ca par do fo go? 
  

As cha mas so bem rá pi do as sim? Len tas, 
  

He si tam quan do es ca lam pe las vi gas. 
  

To dos o sa bem! Mes mo as sim, fi na da? 
  

Es ta va flo res cen te quan do a vi, 
   

E a go ra es tá fi na da? Não, não o crei o! 
  

Des vi o in vo lun tá rio, o meu o lhar, 
   

A cre di tan do a go ra, a go ra, a go ra, 
  

Que e la a pa re ce rá, sin ge la e al va, 
  

Pai ran do em mei o aos es com bros lú gu bres. 
 

Quem pre sen ciou? Quem viu? Tu? Pois re la ta! 
  

Não vi ra o teu o lhar as sim, cri a da! 
  

Ma ta- me com pa la vras! E la vi ve? 
  

Não! 
            

 
Vis te? 

          
 

  
Vi. Vi co mo as la ba re das 

  
Vol tea ram do re ci pi en te d'ou ro 

  
A té Cre ú sa - 

        
 

    
Bas ta! Es tá fi na da! 

  
Cre ú sa! Mi nha fi lha! Mi nha fi lha! 

  
E la quei mou um di a, a mão na in fân cia 

  
No al tar e, a go ni zan te, se es goe lou. 

   
Fui so cor rê- la, ti ve-a em meus bra ços, 

  
Os de dos la te jan do em mei o a so pros. 

  
E me sor riu, em bo ra as a cres lá gri mas 

 
E so lu çan do dis se: "Mal do eu, 

   
Que faz a dor? A pe nas quei ma, a pe nas!" 

  
E a go ra se eu te a tra ves sar o cor po 

  
Com mi nha es pa da vin te ve zes? Ven ço? 

  
Ou e la, a que la hor ren da! On de es ta rá 

   
Quem mi nha fi lha ar re ba tou? 

     

    
 

   
E rí nias! 

  
Se não dis se res já, te rei eu mes mo 

  
Que te ar ran car res pos tas jun to à al ma! 

  
Não sei e te nho rai va de quem sa be! 

  
Dei xa-a va gar a té sua des trui ção. 

   Que 
es pe ras? Ti ra a mi nha vi da lo go! 
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Em bre ve; de ves, an tes, con fes sar! 
   

On de e la es tá? Ca dê meus fi lhos? Bru xa! 
  

Con ta ram- me que fo ra cap tu ra da! 
  

Es tás a qui? Me dei a, on de es tá? 
    

    
 

    
Lon ge! 

  
Com as cri an ças? 

        

  
 

  
Não! 

       

  
 

   
On de en tão? 

    

      
 

  
Mor tas! 

  
Sim, seu trai dor dis si mu la do! Mor tas! 

  
E la quis que não vis sem mais teu ros to, 

  
E  que a ti não hou ves se qual quer luz, 

   
En tão as es con deu de ti na ter ra. 

  
Fi ca a í, cra van do os o lhos no chão! 

   
Tu não po des ja mais vol tar a vê- los. 

  

Fi co fe liz por te rem i 
do 
em bo ra! 

  
Não, não por is so, e sim por tu a an gús tia! 

  
Por is so! Seu trai dor dis si mu la do! 

  
Fos tes tu que a le vas te a is to, não? 

   
E tu, rei tor pe, e tu a hi po cri si a? 

  

Di rás não ter e ma ra nha 
do 
em re des 

  
Trai çoei ras a sel va gem ca ça no bre 

  
A té que e la se vis se sem sa í da 

  
E ras gas se-as, sal tan do so bre ti, 

   
So bre o sím bo lo- mor re al: a co ro a 

 
Fer ra men ta de mor te nas mãos de la? 

  
Preo cu pai- vos con si go mes mos, ím pios! 

  
Por que tua fi lha de se jou do pró xi mo? 

 
Por que rou bas te de la? Não  a a mas te? 

  
Se sim, por que ra zão ma goá- la tan to? 

  
Dei xai- nos, eu e os ou tros, con de ná- la, 

  
Vós ten des na da mais que o me re ci do. 

  
Nun ca mais ca çoa rão da mu lher col ca. 

  
Não que ro mais vi ver so bre es te mun do. 

  
Du as cri an ças mor tas, ou tra o dia da. 

  
Gui ai- me, se qui ser des, pa ra a mor te. 

  
Cre io que i rei pa ra um lu gar me lhor, 

   
A go ra que eu co nhe ço a pu ni ção. 

   Não fui com e la jus to... Pe los deu ses! 
  

Não foi mi nha in ten ção! Em ca da es com bro 
  

Bus que mos o que res ta da prin ce sa 
  



 

 

112 
 

Pa ra que os ri tu ais se jam cum pri dos. 
  

No en tan to, tu, re ti ra- te da qui. 
   

Há mui tos ris cos num con ví vio tor pe. 
  

Ti ves se eu nun ca o vis to ou hos pe da do 
  

Com con fi an ça a mi ga em mi nha ca sa. 
  

Le vas te mi nha fi lha! Vá, tam bém! 
   

An tes que le ves meu la men to fú ne bre. 
 

Es tou ex pul so? 
        

  
 

  
Mais! Eu te re ne go! 

  
Que fa ço en tão? 

         

  
 

 
Só um deus que te di rá! 

   
Por quem se rei gui a do e a po ia do? 

  
Mi nha ca be ça pe sa pe lo in cên dio! 

  
Si lên cio? Quê? Sem gui a, sem gui a dos? 

  
Sem se gui do res co mo ou tro ra ti ve. 

  
Ó, som bras de meus fi lhos, nor te ai 

   
Mos trai- me a es tra da a té o meu se pul cro. 

  

             
De pois de tra ba lhar mos, pran to e ter no! 

  
Que lin do di a nas ce. Gran des deu ses! 

  
De pois das tem pes ta des des sa noi te, 

  
O sol se e le va em mais per fei ta gra ça. 

  
Es te é o li mi te! Co mo dói- me o crâ nio! 

  
Quei ma a ca be ça, o san gue fer ve, bas ta! 

  
Al guém? De fi nha rei sem com pa nhi a? 

  
Ou tro ra me a co lhe ram nes ta ten da, 

  

Eu e ra en 
tão 
um pai ri co, um ho mem ri co, 

  
Com es pe ran ças fres cas em meu pei to! 

  
Só um go le! Só um lu gar pa ra mor rer! 

   
Quem ba te? Quem és tu, se nhor hu mil de? 

  
Á gua! Só pe ço um go le! Sou Ja são, 

   

He rói do ve lo de ou 
ro! 
Um rei! Um prín ci pe! 

 
O ca pi tão dos ar go nau tas, eu! 

   
Tu és Ja são? Pois par te já da qui. 

   
Não man cha mi nha ca sa com teus pés. 

   
A mor te da prin ce sa é cul pa tu a. 

  
Não pe ças te to pa ra nos so po vo. 

  
E le se foi, dei xan do- me so zi nho! 

  
Em so lo pi so tea do por pés vá rios! 

  
A mi ga mor te, le va- me aos meus fi lhos! 

  
Ja são! 

           



 

 

113 
 

 
 

Quem cha ma? Rá! És tu, Me dei a? 
  

A in da tens co ra gem de en fren tar 
   

Ja são e su a es pa da? 
      

   
 

   
Ai de mim! 

   
Meus mem bros já de sis tem! Oh, meu fim! 

   
Já che ga! Tu não po des me al can çar! 

   
Tu não de téns a foi ce de Me dei a! 

  
Meus fi lhos! On de es tão? 

       

    
 

 
São meus, não teus! 

   
Le vas te-os. On des tão? 

       

  
 

   
A lhu res, on de 

  

Es tão me lho res 
que 
eu ou tu na vi da! 

  
Meus fi lhos! Mor tos! 

        

   
 

 
A chas is so ru im? 

  
Co nhe ço coi sa pior: ser mi se rá vel. 

  
Se não ti ves ses ân sai por po der, 

   
Se ri a di fe ren te pa ra nós. 

   
As sim, so fre mos. E les fo ram sal vos. 

  
Fa las as sim tão cal ma? 

      

   
 

   
Cal ma? Cal ma? 

  
Es ti ves se meu pei to a ber to a ti, 

   
Tal co mo eu o man ti ve, tu ve ri as 

  
O e ter no e o ce â ni co pe sar 

   
Que i nun da ca da es com bro do meu lu to 

  
E en vol to no a bo mí nio das ru í nas 

  
Jor ra e no i men su rá vel de sem bo ca. 

  
Não cho ro por meus fi lhos te rem i do. 

  
Cho ro por te rem i do e nós fi ca do! 

  
Po bre de mim! 

         

  
 

 
Tu de ves su por tar 

   
A tu a pró pria car ga. Na da mais. 

   
Ca í da co mo tu, so bre o chão su jo, 

  
Pe di- te pro te ção em mi nha pá tria, 

  
Mas tu não a me des te! Pre fe ris te 

  
Le var as mãos ao prê mio, mes mo dian te 

  
Dos pro tes tos que fiz a ti, Ja são. 

   
A go ra, tens a qui lo que que ri as: 

  
Mor te. Po rém, eu par to. Pa ra sem pre, 

  
Pe la úl ti ma vez em to do o sem pre, 

  
To do o sem pre, di rei a ti pa la vras, 

  
Meu noi vo. Di go a deus. A pós o jú bi lo 
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Dos di as que se fo ram, na dor to da 
  

Que nos cer ca, por to da nos sa an gús tia 
  

Que o fu tu ro nos traz, te di go a deus. 
   

Di go a deus, meu ma ri do. Vem 
     

U ma vi da ter rí vel pa ra ti, 
   

Mas ve nha o que vi er, Já são, re sis te! 
  

E sê mais for te ao re sis tir, do que 
   

Ao a gir! Se qui se res pe re cer 
   

Pen sa na dor 
que 
eu le vo e te con so la 

  

Com  a an gús tia 
que 
eu mes ma me cau sei. 

   
Eu me vou car re gan do a i men sa dor 

   
Co mi go pe lo vas to mun do, só. 

   
Há me nos dor no gol pe de u ma es pa da, 

  
Mas Me dei a ma tar Me dei a? Nun ca! 

  
Mi nha vi da na Cól qui da é ju í za 

  
Ca bal de meu des ti no, do que sou. 

   
Eu de vo ir a té Del fos de vol ver 

   
O que Fri xo le vou do al tar do deus. 

   
De vol ve rei o ve lo ao deus obs cu ro 

  
Só e le re sis tiu à ar den te cha ma 

  
Que trans for mou em cin za, pó e san gue 

  
A po bre prin ce si nha de Co rin to; 

  
Lá, me a pre sen ta rei aos sa cer do tes: 

  
"Po de rí eis cor tar mi nha ca be ça 

  
Co mo meu sa cri fí cio ou me man dar 

   
Va gar e ter na men te por de ser tos?" 

  
Dis cer nes os si nais dos teus te mo res? 

  
Do que pa re ceu sor te ou foi tua  gló ria? 

  
O que é a sor te ter re na? U ma som bra! 

  
O que é a gló ria ter re na? Um so nho! 

   
Po bre de ti! So nhas te com as som bras! 

  
O so nho já se foi; a noi te, não. 

   
Es tou in do... A deus, oh, meu ma ri do! 

  
Nos en con tra mos mí se ros, as sim 

   
Tam bém de ve mos ir. A deus, Ja são! 

   
A ban do na do! Só! meus fi lhos! 

    

    
 

    
Sen te! 

  
Per di do! 

          

 
 

 
For ça! 

        

   
 

 
Ve nha, mor te! 
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So fre! 

  
E eu, par to. Nun ca mais tu me ve rás! 

    


