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Uma tradição de tradutor no Brasil se consolida em diversas áreas, para a felicidade do leitor. Traduções diretas do original, em vez de mediadas por outras traduções, são demandas cada vez mais verdadeiras. As obras clássicas acabam tendo principalmente várias traduções e, portanto, o leitor pode escolher o aspecto teórico que melhor lhe convém – se as leituras mais fiéis ao original em sua forma,
se as leituras são mais acessíveis ao seu vocabulário contemporâneo, embora historicamente mais fiel. A Odisseia atualmente possui algumas traduções diferentes no mercado brasileiro. Os mais comentados diferem precisamente pela concepção da obra e sua transmissão pelos respectivos tradutores. Homero, Odisseia [tradução de Frederico Lourenáo] A tradução em português Frederico Loureno,
publicada pela Companhia das Letras, foi capaz de reproduzir uma versão fluida e mais prosaica, capaz de transmitir o texto aos leitores contemporâneos sem grande estranheza. A versão Penguin-Companhia das Letras vem com um guia de leitura no final, com algumas perguntas de verificação de compreensão sobre alguns episódios, com respectivas respostas, além de uma seleção bibliográfica
recomendada no roteiro de comentários - dois livros publicados nos Estados Unidos, dois na Inglaterra e um em Portugal. A edição apresenta apresenta introduções e notas escritas pelo falecido professor de inglês Bernard Knox, um estudioso dos textos da Grécia Antiga, com foco na carreira acadêmica principalmente no trabalho de Sófocles e foi diretor e fundador do Centro de Estudos Helenísticos
da Universidade de Harvard. O tradutor Frederico Lourenáo também é responsável pelo prefácio. O editor disponibiliza trechos do Canto I em seu site. Homer, a tradução de Donaldo Schéler, publicado pela L&amp;PM, é uma mistura ousada de ritmos e álbuns. Segundo Guilherme Gontijo Flores – tradutor da Anatomia da Melancolia e professor da UFPR – em análise publicada no jornal Folha de São
Paulo, seu resultado é desigual e às vezes infeliz A edição é bilíngue e organizada em três volumes. Aqui está um trecho de sua tradução, publicado pela revista Carbon: – Odisu Bath – A água não só remove impurezas do corpo. Odisseu simbolicamente sai nas infrações da banheira de 20 anos. Um novo Odisseu sai da água, que é o mesmo, que há duas décadas entrou em guerra. A água, que não
permitia o aparecimento dos corpos daqueles que provaram a carne dos bois de hélio, deixa o navegador vitorioso no saguão de uma nova etapa. O banheiro do herói corresponde à limpeza do palácio. Os corpos dos pretendentes mortos foram removidos. Em vez da baderna diária, o silêncio da sala tratada com enxofre envolve o casal. Homer, Odyssey [tradução de Trajano Vieira] Tradução de Trajano
Vieira, publicada pela editora 34, ganhou o Prêmio Há uma versão original e uma edição de bolso, ambas bilíngues. A edição original tem uma bibliografia sugerida, trechos do e um ensaio do escritor Ítalo Calvino. A edição pocket também traz a bibliografia sugerida e trechos dos críticos, bem como um pequeno e belo texto de Franz Kafka, inspirado na obra de Homero. O tradutor, Trajan Vieira, é doutor
em literatura grega pela USP e professor de Língua e Literatura Grega pela Unicamp. Além de colaborar, como organizador, na tradução realizada por Haroldo de Campos de la Ilíada de Homero [veja a entrevista com Haroldo de Campos na tradução, de Nelson Ascher, para o jornal Folha de São Paulo], dedicou-se a traduzir poeticamente tragédias do repertório grego. Trajano é reconhecido através de
prêmios no Brasil por tentar preservar o máximo possível a fina tese linguística e recriar poeticamente os ritmos e sons do original. Sua tradução de Agamenon também recebeu o Prêmio Jabuti de Tradução. Homer, Odyssey [tradução cristã Werner] A tradução de Christian Werner, publicada pela Cosacnaify, é considerada uma leitura acessível. Werner, professor de língua grega e literatura da USP,
como Cita Guilherme Gontijo Flores, na análise acima mencionada desta tradução, publicada no jornal Folha de São Paulo, tentou dar ao texto traduzido clareza, fluidez e poética, elementos fundamentais do original. Para Gontijo Flores, a tradução realmente alcança fluidez e clareza suficientes e ainda valoriza dois fatores muito importantes da poética homrica até hoje poucos explorados na maioria das
outras traduções: repetições de expressões e estruturas, que marcam a oralidade original do texto em suas fórmulas, e os efeitos que resultam da sintaxe dos textos , especialmente em casos de 'enjambement' (versos quebrados) e posicionamento fixo de algumas estruturas. Segundo Flores, é por isso que a tradução de Werner é a mais próxima de um modelo de composição oral, embora ele sempre
aprecie a clareza que um decalque certamente evitaria. Portanto, em comparação com as traduções mais recentes de Sch-ler, Vieira e Lourenáo, a nova é principalmente próxima à de Lourenáo. A edição conta com apresentação de Richard Martin, apresentação do próprio Christian Werner e post-script de Luiz Alfredo Garcia Roza. Também contém dois apêndices, o poema ithaca de Konstantinos
Kaváfis e um conto de Kafka, intitulado O Silêncio das Sereias. O volume também tem um glossário de nomes. Cosacnaify oferece um fragmento para visualização. O editor também publicou uma edição especial, acompanhada de 26 quadros e colagens do artista Odires Mlászho. Antes dessas traduções mais recentes, havia duas versões disponíveis no Brasil: a primeira, de Manuel Odorico Mendes,
celebrada no século XIX e publicada apenas em 1928, seguiu a tradição épica em português, utilizando o descassível, mas branco. Uma tradução notável da beleza léxica, o uso de signatários e neologismos incomuns, usados principalmente para traduzir grego, grego, ou apenas transliterando-os, como em Aurora direita [Aurora de dedos cor-de-rosa]. Sua tradução foi reeditada por EdUSP e Ars
Poetica, com organização, notas complementares e prefácio de Antonio Medina Rodrigues. A segunda tradução, publicada na década de 1960, é de Carlos Alberto Nunes, cujo principal critério era transpor o medidor original do poema – hemômetro de dateyl – para o português. O resultado foram versos de dezesseis sílabas poéticas, o ritmo é a sequência de seis grupos de sílabas, os cinco primeiros
são compostos por cada uma de uma sílaba tônica e duas atonas, e o sexto grupo composto, em geral, de um tônico e um expiáculo. A tradução de Carlos Alberto Nunes foi recentemente reeditada por Hedra. A tradutora Denise Bottman, em seu grande blog, eu não gosto de plutágio, levantou algumas questões interessantes sobre algumas das mudanças que as traduções de odismo receberam em
suas recentes reeditações. Ilíd e Odyssey Comentários - HomeroTranslation de Carlos Alberto NunesIliada e Odisseia são os maiores clássicos da literatura ocidental. Seus elementos míticos influenciaram a cultura ao longo dos séculos e ainda conseguem dialogar com os leitores atuais. Lyaada é considerada uma obra-prima da poesia épica. Um verdadeiro marco da literatura ocidental, o grande poema
narra, em 24 cantos, os episódios do nono ano da famosa Guerra de Tróia. As batalhas começaram quando Helena, esposa do rei de Esparta, é sequestrada por Paris, príncipe de Troia, também desencadeia um duelo entre deuses e humanos. Ao quebrar os limites do tempo, Lyaada chega ao dia como um livro indispensável. Odisia é uma das aventuras mais inspiradas já criadas pelo espírito humano.
O grande poema fala do retorno de Odysher à sua terra natal após dez anos de conflito na Guerra de Tróia. O herói grego, com astúcia, inteligência e força, vive episódios memoráveis em busca da reconquista de seu território e do amor de sua esposa, Penélope. A história contada por Homero continua conquistando gerações de leitores e é considerada um clássico da literatura mundial. Página 2 Ao
continuar navegando, você concorda com o uso de cookies. Você pode ler nossa Política de Cookies aqui. Gustavo Frade é Professor de Língua e Literatura Grega pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Compartilhamos agora um texto inédito que ele escreveu comparando as principais traduções em português com os portugueses que existem hoje no mercado, mencionando a tradução de
Christian Werner da edição Ubu do livro. A Odisseia começa com uma descrição sintética de seu herói (sem mencionar seu nome) e suas aventuras. Em termos de organização da informação, o primeiro verso do poema começa com uma síntese de seu sujeito em uma única palavra (adra, homem, entendida como Mal-entendido, que tem como característica o atraso na revelação de sua identidade)
como de um imperativo (diz énnepe), e continua com o portroon, que caracteriza o homem, condensando-se em um Características de Odist como herói: poló significa muito e tropon pode se referir à sua capacidade de se virar, dizer as coisas de muitas maneiras ou mesmo de maneira, ou seja, o que muito gira, o que é ou fala de muitas maneiras ou de muitas maneiras. Vamos ver como os diferentes
tradutores se viraram para resolver esta introdução. Frederick Lourenoo traz Dime, Musa, do homem astuto. Ele abandona o pretexto de também iniciar seu homem Odishe e simplifica a multiplicidade de politrópio a um simples adjetivo, comumente usado em português, astuto, para caracterizar Odisseu de forma bem definida. Algo semelhante faz Carlos Alberto Nunes, usando o mesmo adjetivo: Musa,
me ressarcia as ações do herói astuto, mas começando (No estilo de Hesíodo) por Musa e especificando a relação entre o verbo e seu objeto. Astúcia também é o que enfatiza Odorico Mendes, que começa seu Odist de uma maneira curiosamente simples, contrastando com sua fama como um poeta de estilo escuro: Sing, O Musa, o homem astuto, mas opta pelo homem arcaico em vez de um homem e
faz sua Musa cantar em vez de apenas contar. Christian Werner, Trajan Vieira e Donaldo Schéler acharão importante fazer algumas experiências com o politróton e também começar pelo homem, embora tenham que lidar com o pequeno obstáculo do costume de usar o artigo ou a necessidade de uma preposição. Christian Werner traz: Do homem me diz, Musa, das muitas maneiras. Divide com Odorico
Mendes a escolha pelo homem arcaico, mas busca uma forma de contemplar a multiplicidade do sentido do politrópico: muitos caminhos, muitos modos, muitos recursos). Donaldo Schéler e Trajano Vieira tomam decisões semelhantes, que favorecem a explicação dessa multiplicidade em uma única palavra que reúne outras duas palavras. Donaldo Schéler com: O homem canta para mim, O Musa, o
multifacetado e Trajan Vieira com O Multiverso Country Man, Musa, canta. Um pequeno detalhe: Odorico Mendes aqui mantém a astúcia simples, mas sua tradução é famosa pela formação, bom estilo de Homero, de palavras de outros dois, às vezes feliz, como em Aurora 'dedirrósea', às vezes divertida, como em Aquiles 'velocipede'. A tradução mais recente de Christian Werner visa estar mais perto
das imagens e versos de Homero, aproveitar o potencial poético das palavras compostas e transpor conceitos gregos arcaicos conscientemente e não necessariamente adaptados ao nosso repertório de conceitos ou imagens poéticas comuns. No quarto verso da Osentia já existe um tradutor que, embora certamente traduzível, sintetiza conceitos que não possuem um análogo que engloba todas as
associações mentais que ele ativa na língua e na cultura grega arcaica. Neste caso é timo, uma palavra que em Homero indica o mar de pensamentos e emoções humanas, ainda associados no corpo com a respiração (como marca essencial da vida ou ou vital) e o sistema respiratório. Uma tradução literal do verso, mantendo a ordem da informação, seria: muitos no mar sofreram dor na mão, com uma
aliteação bem marcada no início δ ' γ ' é', ὃν ὃν . Frederico Loureno, Trajano Vieira e Odorico Mendes traduzem de tal forma que não mencionam essa semente de pensamentos e emoções relacionadas à vida. Eles destacam o sofrimento de Oresu no mar valorizando alusões na progressiva incorporação de novos elementos na imagem inicial. Frederico: havia muitos no mar os sofrimentos que ele
sofreu, Trajano faz: as muitas dores amargas no mar, e Odorico faz: Mil transes sofreram em eletothepoint. Carlos Alberto Nunes e Donaldo Schéler adaptam os golpes para análogos em português, cada um com seu próprio ponto de contato que permite a tradução e sua limitação. Carlos Alberto traduz o verso: como no mar, ele sofreu inúmeros sofrimentos na alma. A alma, como o leme, está associada
à atividade vital e emoções (talvez aos pensamentos, mas então a associação pode estar mais distante), mas se afasta do corpo, físico, aparência dos timms. Escolha de Donaldo Schéler: é no/mar, inúmeras dores machucam seu coração. Talvez esta seja a forma mais recorrente de desconectar o tem aos portugueses, já que em nosso repertório está o coração a sede das emoções no corpo, embora
não esteja tão ligada ao pensamento e embora esteja conectada ao sistema circulatório e não respiratório (vale ressaltar que pulsação e respiração são marcas básicas de atividade vital). Em nosso imaginário popular, até o coração se opõe à cabeça ou ao cérebro como sede das emoções e da razão, enquanto os gregos pareciam entender uma área de sobreposição, muito razoável, entre emoção,
pensamento e corpo. Christian Werner propõe uma tradução que tenta incorporar todos esses aspectos dos timms: e muitas aflições sofreram no mar, em seu espírito. Se pudermos pensar no espírito como um indicador de estado mental e emocional, a palavra permanece herdeira do animus latino. Animus tem o significado do intelecto do intelecto, oposto ao princípio vital, anima, e o corpo, corpus, mas
também é uma palavra formada pela raiz indo-européia que se forma, por exemplo, no aneskite grego (vento) e em sânscrito em (respirar), anas (respire) e índigos (vento). É assim que ele tenta incorporar todas as ideias que compõem o conceito de timos. Este exercício comparativo nos mostra as diferentes formas pelas quais, lembrando o texto de Jorge Luis Borges, as versões homéricas, tentamos
captar o que é especificamente homérico de traduções tão diversas, que buscam, por diversos meios e de acordo com várias orientações estéticas, transpor para o português um pouco do estilo e prazer dos poemas homéricos. _ livros relacionados Odyssey Homer oIlída Homer Box Homer - y Odyssey Homer
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