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A IFIGÉNIA ENTRE OS TAUROS DE EURÍPIDES

E A PRÁTICA RELIGIOSO-CULTUAL ATENIENSE
ANTÓNIO MANUEL RmEIRO REBELO

o final de /figénia entre os Tauros é dominado por um deus ex machina
criado artificialmente por Eurípides, que pretendeu imprimir-lhe um
significado fortemente etiológico. A finalidade principal de um aition é a
instituição de um ritual ou de um culto. No caso de um aition inserido num
deus ex machina, a sua importância é ainda maior, pois a fundação do culto
é directamente reportada à divindade.
Ora, na peça em causa, nos versos 1446sqq, Atena dá instruções a
Orestes e a Ifigénia. Quando Orestes chegar a Atenas, deverá dirigir-se a um
local sagrado situado nos confins extremos da Ática, próximo das encostas
de Caristo, a que os Atenienses dão o nome de Halas. Aí deverá erguer um
templo e instalar a estátua; ao templo dará o nome de Táurico, em recordação da terra de onde escapou com vida, como ainda dos sofrimentos que
suportou ao percorrer a Grécia sob os aguilhões das Erínias. Quanto a
Ártemis, os mortais hão-de futuramente celebrá-la como a deusa Taurópola.
E diz-lhe mais, ao incumbi-lo de instituir o seguinte ritual: quando o povo
celebrar, em honra de Ártemis, o resgate da imolação de Orestes, o
sacerdote deverá tocar com a espada o pescoço de um homem e deixar
verter algum sangue em atenção ao rito sagrado e para que a deusa seja
devidamente honrada.
Dirigindo-se a Ifigénia, ordena-lhe que seja a guardiã das chaves do
templo de Ártemis perto das veneráveis pradarias 1 de Bráuron. Aí será
sepultada, quando morrer, e a ela serão dedicados, como oferendas sagradas, os luxuosos tecidos dos peplos das mulheres falecidas em trabalho
de parto.

1

Seguindo a correcção ao v. 1462 proposta por Pierson e adoptada por J. Diggle:
'pradarias' em vez de 1(Ài~U1(Uç 'socalcos'.

Àei~U1(Uç

54

ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO REBELO

Grande foi a polémica acerca da localização destas duas povoações.
Uns autores2 são a favor da identificação de Halas com Bráuron, como se
Halas compreendesse todo o território da antiga Bráuron, ou grande parte
dele, pelo menos, e pressupondo que estes nomes, em poesia, fossem
utilizados como sinónimos. Outros3 distinguem os dois locais: Halas
Arafénides e, a cerca de uma dúzia de quilómetros a Sudoeste, Bráuron.
Utilizando a nomenclatura característica da questão homérica, como
Grégoire ousa fazer, poderemos designar os primeiros por unitários; e os
segundos, por chorizontes.
O argumento mais forte destes últimos é, para além da cena final de IT
- em que as disposições divinas, exigindo a Orestes a fundação de um culto
em Halas e a lfigénia o de um outro em Bráuron, fazem pressupor a
existência de dois cultos diferentes em locais bem distintos -, um testemunho
de Estrabão (10.1.6). Este autor dá-nos uma indicação precisa da localização
de Halas Arafénides: ficava situada na costa nordeste da Ática defronte para
o Sul da Eubeia, precisamente diante de Caristo. As encostas de Caristo,
mencionadas por Atena, na sua intervenção ex machina, são as encostas do
monte Oche, no sopé do qual ficava a cidade de Caristo. O fundamento mais
sólido em Estrabão para a tese dos chorizontes surge quando ele, ao
enumerar todas as cidades da costa oriental da Ática, com referência
ocasional dos seus cultos mais importantes, faz alusão a Halas a par de
Bráuron (Estrabão, 9.1. 22). Dobrando o cabo Súnion e percorrendo toda
a costa entre este extremo e Maratona, Estrabão diz, a certa altura:
Bpauprov, Ó7tOU 'tO 'tfíç Bpauprovíaç 'Ap'té~t8oç íe póv, [' AÂa\
'Apaq>Tj]ví8eç, Ó7tOU 'tO 'tfíç Taupo7tóÂou.

Bráuron, onde se encontra o templo de Ártemis Braurónia, e Halas
Arafénides, onde está o da Taurópola.

De facto, Estrabão parece ter distinguido não só os locais de culto, mas
igualmente as divindades titulares dos respectivos templos. Há, todavia, um
inconveniente neste passo de Estrabão, que é explorado pelos unitários para
refutarem a tese contrária: este texto apresenta uma lacuna. Dizem eles que
as palavras 'AÂat 'Apa<p1Jvi8eç, 61too 'tO 'tiíç Taopo1t6Âoo, que alguns
manuscritos omitem total ou parcialmente, são uma glosa, introduzida no
texto para reforçar a incontestabilidade de um testemunho.

2 Entre os quais Kjellberg, "Iphigeneia", Paulys Realencyclopiidie der classischen
Altertumswissenschaft, hrsg. von G. Wissowa, W. Kroll, K. Mittelhaus, K. Ziegler,
Stuttgart, l893sqq, t. IX, coI. 2588-2622.
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Os chorizontes defendem que tanto em Halas, como em Bráuron,
vigorava a mesma lenda e que Eurípides concilia os dois locais de culto,
atribuindo a imagem à primeira cidade e colocando Ifigéniacomo sacerdotisa
na segunda40 Calímaco (Diano 30 173-4) segue esta tradição e localiza a
estátua de Ártemis em Halas:
000 1) íva, oaiJ.1ov, ' A'Ààç ,Apa<PTlvíoaç Ot1C1Ícroucra
1íÂ.9&ç cl7tO ~1Cu9íTlç, cl7tO o' d7tao 'té9J.1ta Taóprov,ooo
oooou então, ó deusa, em Ralas Arafénides, onde estabeleceste a tua
morada
quando vieste da Cítia e recusaste os costumes dos Tauros, ooo
Kjellberg refuta a instituição de dois cultos diferentes no final da peça
euripidianao Considera posta de parte a opinião dos comentadores de IT
1449sqq, segundo a qual Eurípides teria aludido a dois cultos de Ártemis
situados naquela região costeira da Áticao Afirma ele que "uma conclusão
deste género não se pode tirar das palavras de Atena na cena final da peça
de Eurípides (v o1446sqqo) e até está em clara contradição não só com o teor,
mas também com o sentido do seu discurso, pois, com a expressão 'tTítoe
geãt (vo 1463), Atena designaria indubitavelmente a deusa, cujo serviço
religioso competia a Ifigénia ministrar, segundo as suas indicações, e cuja
imagem ambos os irmãos estavam prestes a roubar do país dos Citas"5 oPor
outro lado, Nilsson diz expressamente que a identificação dos dois cultos
se apoia numa interpretação errónea do final de IT' o

3 Os comentadores England, Grégoire e Platnauer, por exemplo, para além de
outros especialistas de vulto, como Nilsson, Gruppe, Schrnid-Stiihlin, Lloyd-Jones, A.
Brelich, etco
4 Vide England, na nota ao Vo 14530
5 "Iphigeneia", Paulys Realencyclopiidie der classischen Altertumswissenschaft,
t. IX, coI. 25910 Diz ainda o seguinte: "DaS sie, bezwo Euripides, hier eine andere Gõttin
oder einen anderen Kultim Sinne gehabt habe als den der Kurz vorher Vo 1457 erwiihnten
Tauropolos, den in Ralai zu gIiinden Athena Vo 1449ffo dem Orestes den Auftrag
gegeben hatte, ist an sich nicht glaubhaft und wird durch Athenas Worte Vo 1452ffo
vollends widerlegt. Rier sagt niirnlich Athena ausdrücklich, daS das von Orestes und I.
mitgenommene Gõtterbild in dem von Orestes in Ralai zu errichtenden Reiligtum
aufgestellt werden sollte und daS diese Artemis im Andenken an das Taurische Land
und an Orestes' mühsame Irrfahrten fortan von den Menschen die 9&à 'taupo7t6Â.oç
genannt werden würdeo"
6 Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, München, 31967, I, po 485: "Die
Ansicht (000) daS dieser Kult (von Ralai Araphenides) mit dem brauronischen identisch
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Os unitários advogam em defesa da sua tese algumas versões tardias,
atestadas por Pausânias em duas passagens diferentes7, muito provavelmente forjadas com fins etiológicos, ou seja, para justificar vários cultos
dispersos. Contam essas histórias como os Persas se apoderaram do ídolo
de Bráuron. Num dos textos, Pausânias narra que Xerxes incluiu o dyaÀ~a
'tTíç Bpauprov{aç , Ap'tS~lOOÇ, que se encontrava em Bráuron, no espólio
do saque de Atenas. No outro, os Atenienses foram saqueados pelo rei dos
Medos (Xerxes), que terá levado a imagem de Bráuron para Susa, e
posteriormente Seleuco ofereceu-a aos Sírios de Laodiceia, em cuja posse
ainda se encontrava no tempo de Pausânias.
Como e em que medida poderão estes dois testemunhos de Pausânias
reforçar a tese dos unitários?
Em primeiro lugar, Pausânias não faz qualquerreferência a Halas, nem
nestes trechos, nem ao longo de toda a sua periegese.
Em segundo lugar, admitindo que a interpretação analítica do texto de
Eurípides estava correcta (a atribuição da estátua a Halas e a colocação de
Ifigénia em Bráuron), como se explica, perguntam eles, que Pausânias situe
constantemente o ídolo da deusa em Bráuron? É que, de facto, além destes
textos, ainda temos uma referência explícita de Pausânias (1. 33. 1) à
localização da imagem de Ártemis em Bráuron:
Mupu9&voç 8& à1téxet 'tt J.l&V Bpuupcóv, ~v9u 'Iq>tyévetuv 't1Jv
,AyuJ.téJ.lvoVOç h: T uóprov <pe{yyoucruv 'tO dyuÂJ.lUàY0J.léVTJV'to ' Ap'téJ.lt8oç
à1to~1ívut Àéyoucrt, KU'tUAt1tOucruv 8& 'tO dYUAJ.lU 'tuó'tTjt KUt eç ,A9Tjvuç
KUt ócr'tepov eç "Apyoç à<ptKécr9ut.

Bráuron dista um pouco de Maratona e para aí se retirou, segundo
dizem, Ifigénia, filha de Agamémnon, quando fugia do país dos Tauros,
levando consido a imagem de Ártemis; deixou a imagem nesse local e
dirigiu-se para Atenas e posteriormente para Argos.

Mas acrescenta logo a seguir que "demonstrará noutro lado quem é
que, na sua opinião, possui a verdadeira imagem roubada aos Bárbaros
(Tauros)", referindo-se, naturalmente, a outro passo da sua obra (3. 16.6
sqq.).
Por tudo isto, os unitários propugnam a localização da estátua em
Bráuron, por esta ser sinónimo de Halas ou por uma estar integrada no

sei, beruht auf einem MiBverstiindnis des Schlusses der euripideischen Iphigenia in
Taurien."
7 Pausânias 3. 16.8-9 e 8. 46. 3; e ainda levemente abordada em 1. 33. 1.
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território da outra. Assim se compreenderia melhor tanto o texto de
Eurípides, como o de Pausânias.
Todavia, Gruppe deixa no ar uma forte sugestão de que o roubo
da estátua por Xerxes teria sido forjad0 8, pois nem sequer os Atenienses
do séc. V a.C. teriam tido conhecimento desse facto. Outros autores
não estão com medidas tão cautelosas e declaram abertamente as suas
suspeitas relativamente à invenção deste episódio com finalidades
etiológicas.
Na opinião dos unitários, como a região de Bráuron abrangia
provavelmente também a povoação de Filaídas9 , e uma vez que esta era
famosa por ser a pátria dos Pisistrátidas \O, seria de admitir que o nome deste
demos fosse identificado com Bráuron em épocas posteriores, como
acontece em Plutarco ll ou nos schol. ad Ar. Av. 873 12 • Reforçam esta teoria
invocando Antípatro de Salonica (AP 7. 705), onde estaria atestada a
identidade dos dois cultos de Ártemis. No entanto, nós não conseguimos
descortinar, no citado texto da Antologia Palatina, o menor indício que
possa confirmar a identificação de Halas e Bráuron?! Antípatro apenas faz
referência ao templo de Ártemis Braurónia em Anfípolis ... Para se tirar essa
conclusão é necessário aduzir os textos de Diodoro (18. 4) e de Tito Lívio
(44. 44), que atestam que Taurópola era a epiclese de Ártemis venerada em
Anfípolis. Só combinando os testemunhos destes dois últimos autores com
o de Antípatro se poderá afirmar que os dois epítetos eram aplicados à
mesma deusa, na mesma localidade.

8

O. Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, München, 1906,

9

Sob a designação de Filaídas, tanto se poderá entender o demos, como o yl:.voç.

p.44.
10

Cf. o diálogo pseudo-platónico Hiparco 228b.

11 Plutarco, Sol. 10: no decurso das guerras intestinas entre Atenas e Mégara pela
posse da ilha de Salamina, Sólon apresentou a defesa de Atenas, num tribunal presidido
pelos Lacedemónios; invocou o testemunho homérico do câlálogo das naus para
demonstrar que Filaio e Eurísaces, filhos de Ájax, senhor de Salamina, depois de terem
adquirido a cidadania ateniense, doaram a ilha a esta cidade e estabeleceram-se na Ática:
Filaio, em Bráuron dando o seu nome ao demo de Filaídas, donde era natural Pisístrato
(lCa\ ilTí~ov btcóvu~ov <l>tÀaiou 'tov <l>tÀa'iil&v i!x.ouow, 6gev tív IIetO"i(J'tpa'toç).
12 O escoliasta atesta que os habitantes de Filaídas consideravam a sua Ártemis a
Braurónia: oi yàp Mupptvoómot KoÀatviila btOvo~áÇoum 't1)v ~ Ap'te~tv, lóO"1tep
IIetpatetç 't1)v Mouvux.iav <l>tÀatilat 8f: 't1)v Bpauproviav. De facto, M. B. Walbank,
apud Pierre Brulé, La Filie d'Athenes, Paris, 1987, p.180 n. 7, regista um fragmento de
uma estela do séc. IV que estabelece a relação topográfica entre o culto de Ártemis
Braurónia e Filaídas: 'Ap'tl:.~tiloç Bpau]proviaç Év <l>tÀa[til&v.
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Em resposta ao primeiro destes argumentos, diríamos que poderia
muito bem já não restar qualquer vestígio de Halas no tempo de Pausânias,
ou seja, no séc. II da nossa era.
Em segundo lugar, deveremos ter em conta o contexto das afirmações
de Pausânias. Em 8. 46. 3, por exemplo, Pausânias fazia referência a uma
estátua proveniente ainda do saque de Atenas e de Bráuron. É de admitir,
portanto, que as suas afIrmações tenham sido feitas com base em relatos de
outras pessoas. Quando está em causa a primazia de um culto religioso,
passível de se impregnar de um poder político-religioso ou meramente
patriótico, o interesse subjectivo dos relatores sobrepõe-se à objectividade
histórica e a veracidade das informações transmitidas deixa muito a desejar.
No entanto, Kjellberg, não encontrando razões sufIcientemente
convincentes para duvidar do roubo (atestado por Pausânias) da imagem
religiosa braurónia pelos Persas, afirma: "Zwar hat Euripides in Iph. Taur.
die Wegführung des alten Xoanon durch die Perser vollstandig ignoriert,
aber das ist in einem attischen Drama aus der Zeit des Peloponnesischen
Krieges durchaus erklãrlich. Warum sollte Euripides an jenes für das
nationale Gefühl der Athener demütigende Ereignis erinnert haben, von
dem man in Brauron aus naheliegenden Gründen nichts wissen wollte? Für
einen Ersatz des alten Kultbildes war ohne Zweifel frühzeitig gesorgt
worden, mag nun die athenische Filiale ihr Kultbild haben hergeben
müssen oder in anderer Weise dem Kultbedarf Genüge getan worden
sein"13.
Concordamos perfeitamente que o roubo da imagem pelos Persas não
teria cabimento em IT, por um lado, devido à Guerra do Peloponeso, por
outro lado, por força do argumento da peça. É que este drama exalta a
civilização, o engenho, a superioridade dos Gregos, por oposição à Barbárie,
e muito particularmente o espírito ousado e empreendedor dos navegadores
gregos, que se não amedrontavam com as praias longínquas da Barbárie
setentrional. Não seria, portanto, muito apropriado fazer alusão a esse facto.
Todavia, não poderemos ter confIança total nos textos posteriores à IT,
conforme alerta Grégoire. Na sua opinião, esta história do roubo do ídolo
de Ártemis foi provavelmente inventada pelos habitantes de Laodiceia, que
reclamavam, como muitas outras cidades, conforme veremos mais adiante,
a posse da antiga estátua. E manifesta a sua admiração por Ártemis
Braurónia, que era venerada na Acrópole com a oferta de vestes femininas,
já não possuir o epíteto de Taurópola ou TUUplKlÍ: "C' est seulement par des

13 "Iphigeneia", Paulys Realencyclopiidie der classischen Altertumswissenschaft,
t. IX, coI. 2597-8.
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textes d' assez basse époque et pour une succursale macédonienne que les
deux cultes se trouvent completement confondus"14. E Grégoire também
remete para o texto de Antípatro de Salonica... Além disso, devido à disputa
que houve entre Atenienses, Espartanos e Macedónios pela posse de
Anfípolis, é natural que este testemunho seja demasiado subjectivo, para
ser tomado em consideração, porque teria toda a conveniência em justificar
a legalidade do domínio ateniense.
Julgamos, por outro lado, não haver qualquer motivo consistente que
ponha em causa a veracidade dos rituais de Halas e Bráuron narrados por
Eurípides. Este autor era extremamente realista nas suas descrições 15 . E, se
os rituais não foram até agora contestados, não vemos que contradição no
discurso de Atena impeça a identificação de dois cultos de Ártemis, como
Kjellberg refere. A expressão 't7l10E 9Eãl do v. 1463 remete para a mesma
deusa Ártemis do v. 1457, mas desta vez sob a designação de Braurónia e
não de Taurópola. Não há aqui qualquer contradição. A deusa é a mesma.
A designação é que passa a ser diferente. Tal como outros locais tinham
templos e festas dedicados a Ártemis Agrotera, Ártemis Ortia, Ártemis
Muníquia, etc. 16 , também aqui passamos a ter a mesma deusa, mas com
invocações e cultos distintos. Não devemos esquecer ainda que estamos
perante um aition; e Eurípides pretende, através desta história etiológica,
justificar dois rituais distintos integrados em dois locais de culto igualmente
diferentes, embora relativos à mesma deusa.
Se Atena estivesse a pensar num único culto, transmitiria, decerto, os
dois recados a Orestes, na condição de príncipe e herdeiro de Agamémnon,
seu pai, senhor de Argos e de chefe da expedição - embora revelando-se
nesta peça pouco expedito e, por vezes, carecido de coragem. Os versos
1487-1488 são a melhor prova de que Atena considerava Orestes a
personagem mais importante, pois a deusa dá ordem aos ventos que
conduzam para Atenas o filho de Agamémnon (vau0'9J.,ou0'9E 'tov
, Aya"u~~vovoç 1taiO' Eiç ,A9ljvaç) e não osfilhos de Agamémnon, como
seria de esperar, se Atena atribuísse a Ifigénia alguma importância de
dirigente, quer da expedição, quer da casa real. Portanto, as determinações
que Atena dá a Ifigénia podia, muito bem, dá-las a Orestes. Mas Atena quis

14

H. Grégoire, p. 90.

Tal como afmnaAristóteles, Sófocles dizia que caracterizava as suas personagens
como elas deviam ser, ao passo que Eurípides as retratava como elas eram na realidade
(Arist. Po.1460b33-34), embora essa realidade fosse alvo preferencial e constante da
troça de Aristófanes.
15

16 Para outras designações, vide, por exemplo, o índice de Pausânias, Graeciae
Descriptio, ed. M. H. Rocha Pereira, Lipsiae, 1989, vol. m p. 201.
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fazer essa distinção, bem patente na mudança de discurso, no v. 1462,
quando se dirige a Ifigénia: cre, em posição de destaque, no início do verso,
acompanhado de um vocativo a meio do mesmo verso CI<ptyévEta) por
oposição ao vocativo do v. 1446 COpécr,ta), vincando muito bem a
distinção entre os dois assuntos.
Outros textos associam ainda o culto de Bráuron ao de Muníquia, perto
do Pireu, devido ao ritual da àpK'tda. Em 1975, William Sale apresentou
um estudo, retomado posteriormente por A. Henrichs e P. Brulé, que lançou
novas luzes sobre as relações entre Bráuron e Muníquia17 •
Sale parte da Suda, s.v. dpK'tOÇ 11 ~patlprov{otç, e dos escólios à
Lisístrata de Aristófanes. O texto da Suda pode ser dividido em três partes:
S.1. àplC'tEUólleval yuvailCeç 't1jl 'Ap'télllÔl EOp't1JV héÂ.ouv,
lCpOlCOl'tOV 1J1l<jllecrllévat, olhe 1tpecr~Ó't1ôeç l' E'téÕV olhe EÂ.ánouç e',
à1tOllelÂ.lcrcrólleval 't1Jv eeóv.
S. 2. E1telÔ1J dplC'tOÇ àypia E1t1<jlOl'toocra ôlé'tpl~ev Ev 'tOOl Ô1ÍJ.lIDl
<IlÂ.aulôoov· (sic MSS, sedin fonte Sudae <IllÂ.alÔoov cumMeursio legendum
est). lCat Tjlleproeeicrav aln1Jv 'toiç àvepdl1tOlÇ cróV'tpO<jlov yevécreat,
1tapeévov ôé 't1va 1tpocr1taiÇelv aln1jl, lCat àcreÂ. yatVOÓO"Tjç 't1jç 1tatôiO"1ClJç
1tapoçuve1jval 't1Jv dplC'tOV lCat lCa'taÇécral 'tlíç 1tapeévou' E<jl' TIl
opylcreéV'taç 'touç àôeÂ.<jlouç aU'tlíç lCa'talCov'tÍcrat 't1Jv dplC'tOV.
S. 3. lCat ÔUl 'tou'to Â.OlIlCÓÔlJ vócrov 'toiç 'AelJvaiolç EIl1tecreiv.
XPlJcr'tlJ plaÇollévOlÇ ôe 'toiç ,AelJvaiOlç d1te Mcrlv 'toov lCalCoov i!crecr6al,
ei 'tlíç 'teÂ.EU'tlJcrácrlJç dplC'tOU 1to1Vàç àplC'teóel V'tàç Eau'toov1tapeévouç
àvayKácroUO"l. lCat E'I'lJ<jlicrav'to oí' A61jvaiOl 1l1J 1tpó'tepov cruvollCiÇecr6at
àvôpt 1tapeévov, e1 1l1J àplC'teócrele 'tlíl eeool.
S.l As mulheres que fazem de ursa celebram uma festa em honra de
Ártemis, para aplacarem a deusa, vestidas com o krokotos, e não têm nem
idades superiores a 10 anos, nem inferiores a 5 anos. '
S.2 Certa vez uma ursa selvagem costumava a toda a hora fazer
incursões no demos de Filaídas. Dizem que ela foi domesticada e criada na
companhia dos homens. Conta-se que uma vez uma jovem brincava com ela
e que a ursa ficou irritada por a rapariguita ter sido insolente pelo que aquela
arranhou a jovem. Os seus irmãos ficaram irados com o sucedido e abateram a ursa.

17 ''The Temple-Legends of the Arkteia" RhM 118 (1975) 265-284; "Human
Sacrifice in Greek Religion: Three Case Studies", Le Sacrifice dans l'Antiquité,
Entretiens Fondation Hardt 27 (1981) 195-235; e La Filie d'Athenes, Paris, 1987,
respectivamente. Quanto a Henrichs, este faz a sua análise baseado numa repartição dos
mitos em quatro versões (Cypria, Hesíodo, mito ático - Bráuron e Muníquia - e mito
arcádio - o de Calisto) que nós julgamos mais esquemática que a divisão dos dois
primeiros estudiosos.
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S. 3 Por causa disso, caiu sobre os Atenienses uma doença pestilenta. Quando os Atenienses consultavam o oráculo [a divindade] disse que
eles seriam libertados dos seus males, se realizassem expiações pela ursa
obrigando as suas próprias filhas a fazerem de ursas. E os Atenienses
decretaram que nenhuma jovem casaria com um homem sem que primeiro
celebrasse a deusa fazendo de ursa.

o manuscrito de Leiden do escólio da Lisístrata foi subdividido
da seguinte maneira:
L. 1. dplC'tOV IltllOÓIlEVat 'tO llucr't'lÍPtoV EÇE'tÜ"OUV. ai
liplC'tEU61lEVat
't'iít 9Eôh lCpOlCro'tOV lJll<PtÉvvuv'to lCa1 cruVE'tÉÂ,OUV
't1Jv 9ucriaV't'iít Bpauprovíat ' Ap'tÉlltot lCa1 't'iít MouvuXiat, E1ttÂ,Ey6IlEVat
1tap9Évot OiS'tE 1tPEcrf3Ó'tEpat oÉlCa hrov OiS'tE EÂ,á't'touç 1tÉV'tE. E1tE'tÉÂ,OUV
't1Jv 9ucriav ai lC6pat ElCllEtÂ,tcrcr6llEvat 't1Jv 9E6v, E1tEt01J Â,tllrot
1tEpt1tE1t'trolCacrtv oi ' A91]vatot, dpK'tOV 1)IlÉpa liV1]tp1]K6'tEÇ 't'iít 9Eãt.
L.2. oi
'til 1tEP1 't1Jv 'I<ptyÉvEtav EV Bpauprovi <pacrtv, OUK EV
AuÂ,iot. Eu<popirov fI' ArxiaÂ,ov Bpauprova KEv'lÍpwv 'I<ptYEvdaç".
OOKEt
AyallÉllvrov cr<paytácrat 't1Jv 'I<ptyÉvEtav EV Bpauprovt, OUlC
Ev AuÃ.{ot, Ka1 dplC'tOV liV't' au't'iíç OUlC i!Â,a<pov oo9'iívat. 69EV llucr't'lÍptOV
dyoucrt v au't'iít.
L. 3. "AÂ.Â.roç. dpK'tOÇ nç E0691] Eiç 'tO iEpov 't'iíç , Ap'tÉlltoOç Ka1
1)IlEpro91]. 1to'te oõv Ilia 'ttç 1tap9Évoç i!1tatçE 1tpOç aU't1Jv Ka1 Eçócr91]
1) Õ\jftç aU't'iíç lmo 't'iíç dpK'tOU. Ka1 Â,u1t1]9dç Ó liOEÂ,<pOÇ aU't'iíç liVEtÂ,E
't1Jv dplC'tOV. 1)
"Ap'tElltç opytcr9Etcra ElCÉÂ,EUcrE 1tãcrav 1tap9Évov
Iltll'lÍcracr9at 't1Jv dplC'tOV 1tpO 'tou yállou, Ka1 1tEptÉ1tEtV 'tO iEpov
KpOKro'tOV illánov <popoucrav, Ka1 'tou'to liPK'tEÓEcr9at EÂ,ÉyE'tO.

oe

oe

oe

oe '

oe

L.I Realizavam o mistério que consistia em imitar uma ursa. Aquelas
que honravam a deusa fazendo de ursas vestiam um krokotos e realizavam
o sacrifício em honra de Ártemis Braurónia e Muníquia; eram escolhidas
jovens que não fossem mais velhas que 10 anos, nem de idade inferior a 5
anos. As raparigas realizavam o sacrifício aplacando, assim, a deusa, porque
os Atenienses começaram a morrer devido a uma fome, depois de terem
abatido uma ursa domesticada consagrada à deusa.
L.2 Alguns dizem que os acontecimentos relativos a Ifigéniaocorreram
em Bráuron e não em Áulide. Eufórion fala de "Bráuron, cenotáfio marítimo
de Ifigénia ." Parece que Agamémnon sacrificou Ifigénia em Bráuron e não
em Áulide e que foi oferecida em seu lugar uma ursa e não uma corça. Daí
que eles celebrem um mistério em sua honra.
L.3 Diferentemente se diz noutra versão. Uma ursa foi oferecida ao
templo de Ártemis e foi domesticada. Ora, certo dia uma jovem brincava
com ela e a ursa fê-la chorar. O seu irmão ficou aborrecido e matou a ursa.
Ártemis ficou irritada e ordenou que toda a rapariga imitasse a ursa antes do
casamento e andasse à volta do templo vestida com o krokotos e esta
cerimónia passou a ser designada por arkteuesthai.

o outro manuscrito, o de Ravena, ficou assim repartido:
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R. 1. dplC'tOÇ 'ttç ooSeicru eiç 'tO íepov 'tTíç , Ap'té~tooç Tj~epcbSTl.
lto'te oí'ív ~{u nç ltupSévoç Itltutçe ltpOç UU't1)VlCUt EÇÓcrSTl Tj <'>'I'tç uU'tTíç
imo 'tTíç dplC'tOU. lCUt Â-ultTlSdç ó àoeÂ-<poç uU'tTíç àveiÂ-e 't1)v dplC'tOV. Tj
Oe " Ap'te~tç OprtcrSeicru ElCéÂ-eucre ltãcruv ltupSévov ~t~1ÍcrucrSUt 't1)v
dplC'tOV ltpO 'rOÜ rá~ou, lCUt lteptéltetv 'tO iepov lCpOlCO)'t"OV í~ánov
<popoücruv, lCUt 'toü'to àplC'teóecrSut EÂ-ére'tO.
R. 2. oi Oe lCUt Â-ot~cbOTl vócrov 'toiç ,ASTlvu{mç E~ltecreiv. lCUt ó
Seoç dltev Â-ócrt v 'trov lCUlCroV ItcrecrSut, Eõ'V 'tTíç 'teÂ-eu'tTlcrácrTlç dplC'tOU
ltOtvõ'ç àpneóetv 'tõ'ç EUU'trov ltupSévouç àvurlCácrrocrt. oTlÂ-roSév'toç
Oe 'toüXPTlcr~oü'toiç ,A61jvu{mç E'I'Tl<P{crUV'to ~1) ltpó'tepov cruvotlCÍsecr6at
àvopt ltupSévov, ei ~1) àplC'teócretev 'tTít Serot.
R.1 Tendo sido oferecida uma ursa ao templo de Ártemis, foi
domesticada. Certo dia uma jovem brincava com ela e chorou por causa da
ursa. O seu irmão ficou muito aborrecido e matou a ursa. Ártemis ficou
irritada e ordenou que toda a jovem imitasse a ursa antes do casamento e
andasse à volta do templo vestida com o vestido cor de açafrão e foi a esta
cerimónia que se deu o nome de arkteuesthai.
R.2 Alguns dizem que caiu sobre os Atenienses uma doença pestilenta.
A divindade disse que obteriam a libertação dos seus males, se realizassem
expiações pela ursa e obrigassem as próprias filhas a fazerem de ursas. O
oráculo foi bem claro para os Atenienses e decretaram que nenhuma jovem
casaria com um homem sem que primeiro celebrasse a deusa fazendo de
ursa.

Sale chega à conclusão de que S é a variante que melhor se aproxima
do escólio original 18 • Por outro lado, Gustav Stein conclui que o escólio
original teria haurido a sua inspiração em Apolodoro (no IIE pt 9EroV). A ser

18 A conclusão mais óbvia seria que o scriptor de R teria copiado metade do seu
texto da tradição L (dado que L 3 =R 1) e o restante da tradição S (pois S 3 =R 2).
Todavia, o manuscrito de Ravenaé o mais importante para o estudo da Lis(strata. Gustav
Steiner, o editor dos scholia in Aristophanis Lysistratam, Gõttingen, 1891, considera
que o arquétipo deste passo seria composto por L 1, L2, L 3-R 1, R 2 e que a Suda
derivaria destas duas (p. XIV): "Harum partium (L 1, L 2, L 3 = R 1, R 2) in quarta
narratur, qua de causa irata Artemis Atheniensibus immiserit pestilentiam, cuius in
prima parte mentio fit (mutantur Â-t~Óç et Â-Ot~Óç, ut saepius fit); itaque duae hae partes
coniunctae unam componunt fabulam. A quarta pars tertia differt in eo, quod aliter
narrat, quomodo ursa interfecta sit. Hanc varietatem sublatam et has tres partes
permixtas invenit Suidas, qui ex suo Aristophanis exemplari exscripsit haec." Sale
contesta essa teoria, pois, como este especialista argutamente observa, a palavra
<l>Â-Uutorov, em S 2, é claramente um erro de leitura de <l>tÂ-utOrov - e, por conseguinte,
inabalável marca de autenticidade da tradição de S -; e a referência ao demos de Filaídas
não se encontra nem em L, nem em R, pelo que, tendo em conta que S 3 = R 2, R teria
copiado R 2 do antecessor de S e, de quando em vez, copiaria do antecessor de L ou de
outro manuscrito afim, de acordo com outros dados fornecidos por Sale (vide, por
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assim, remata Sale, Apolodoro teria narrado duas versões do mito, uma
incluindo Ifigénia (L2) e outra sem Ifigénia (S2-3, L3), correspondentes a
duas etiologias diferentes para o ritual da àpK'tda: respectivamente a
substituição de uma ursa por Ifigénia (L2) ou o abate da ursa por ter
molestado uma menina (S-L3).
A primeira é, de certeza absoluta, proveniente de Bráuron, pois
localiza o sacrifício de lfigénia em Bráuron e não em Áulide. Esta
remodelação posterior visava claramente compatibilizar o culto (ático) de
Ifigénia com as versões que estavam mais em voga. O caso da ursa, por
exemplo, é uma clara alusão à dpK'tEUcnÇ ou àpK'tda celebrada tanto em
Bráuron como em Atenas, onde, a partir de determinada altura, existia uma
ramificação congénere do mesmo culto 19•
A segunda seria proveniente ou de Bráuron ou de Muníquia, porque só
há a certeza de se celebrar a àpK'tda nestes dois locais.
Tentando estabelecer a cronologia relativa para estes dois aitia da
àpK'tda, Sale chega à conclusão de que devem ser contemporâneos.
Como já foi dito, a festa da àpK'tda também se realizava no Pireu, em
honra de Ártemis Muníquia, conforme Harpocrácio testemunha20• LI

exemplo, p. 270sq e nota 7). Aproveitando o stemma de D. Mervyn Jones e Nigel
Wilson, apresentado para os escólios de Os Cavaleiros, teríamos, de acordo com as
indicações de Sale, o seguinte stemma, onde o arquétipo contém os dados que figuram
em LI, L2, L3-Rl (acrescido do nome do demos de Filaídas) e R2-S3:

/x~
a

I

L

~

',

',//
'R/

/

-----yI
Suda

19 Pausânias 1. 23, 7. A sua construção é geralmente atribuída a Pisístrato. Vide
P. Brulé, La Fille d'Athenes, Paris, 1987, p. 225 e p. 273 n. 216. Os estudiosos têm
procurado datar a construção do templo de Ártemis Braurónia na Acrópole. A partir de
estudos de J. S. Boersma, de J. Kleine e de L. Kahil poder-se-ia fIXar uma data entre 520
e 510; todavia, P. Brulé tem as suas dúvidas acerca dessa datação.

20 FGrH 342 F 9: ' ApK'tEÜO"U\ Auc:riaç Ev 'too\ 'Y1tSp Cl>puvixou 9uya'tpoç, d
YV1Í<noç, 'tO Ka9\Epco91ívat 1tpO yá.~coV'tàç 1tap9évouç 't1í\' Ap'té~\o\ 't1íl Mouvuxia\
1] 't1í\ Bpaupcoviat. Tà oe O"uv-rEÍvov'ta dç 'tO 1tpOKEÍ~Evov eíp1j'tat 1tapá. 'tE dÀ.À.o\ç
Kai Kpa'tEpoo\ (sic Mausacus; Kpa'tÍvco\ libri) f.V 'toiç 'l'1jq>iO"~aO"\v. "On os ai
dpK'tEUÓ~EVat 1tap9évo\ dpK'tO\ KaÀ.oüv'ta\, Eupmio1jç ''I''I'móÀ.1j\, ' Ap\O"'toq>á.V1jç
A1j~vio\ç Kai Au<nO"'tpá.'t1j\ (Lísias no seu discurso Sobre afilha de Frlnico, se é que
é genuíno, utiliza a palavra arkteusai para significar que as jovens se consagravam
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informa igualmente da existência desse ritual, que teria a sua origem no
chamado episódio de Embaros21 : Depois de os Atenienses terem abatido um
urso manso, consagrado a Árternis, como se veio a verificar, teria surgido

antes do casamento a Ártemis Muníquia ou Brailrónia. Coisas que corroboram o que fica
dito são também afirmadas por outros como Cratero nos Psephismata. E que as jovens
que celebram a arkteia são designadas "ursas" é referido por Eurípides na Hips{pila e
por Aristófanes em As mulheres de Lemnos e na Lisístrata). No espírito do que se diz
emL1 e de outros testemunhos, Sale sublinha que a frase 'tiít 'Ap'tsJltot 'tiít MouVUXíat
i] 'tiít Bpauprovíat do texto de Harpocrácio exprime uma alternativa e não hesitação,
pois as jovens atenienses podiam consagrar-se ou a Ártemis Braurónia, ou a Ártemis
Muníquia.
21
Vide Append. Prouerbiorum 2. 54 e M. Apostólio 7. 10. no Corpus
Paroemiographum Graecorum Cedo E. Leutsch e F. G. Schneidewin):
Append. prou. 2, 54: ~EJl~apóe; EiJlt· bà 'trov 1tapa1tatóv'trov lCal. JlEJlTjVÓ'trov.
AtJloU yáp 1tO'tE lCa'tacrXÓV'toe; 'tooe; 'A9Tjvaíoue; 1tpoEi1tEV at'noie; ó geoe; l!crEcr9at
'toó'tou ÂÓcrtv, Ei entooíTj 'tte; Eie; mpaY1Jv 't1Jv Éau'tou 9uya'tspa 'tÜ MouVUXí~
'Ap'tsJltot. 'O ~EJl~apoe; 'toívuv Eie; <lJlOt~1JV 't1Jv iEprocrÓVTjv 'tiíe; 9eou Éau'tc$ lCal
'toie; ÉyyóVote; ai'ti)crae;, Ú1tScrXE'tO OrocrEtV 't1Jv 9uya'tspa. 'l'TjcptcraJlsvrov 0& 'trov
'A9Tjvaírov 'tou'to, aIya <lv'tl 'tiíe; 9uya'tpoe; lCocrJli)crae; Eie; 9ucríav 'taó'tTjv 'tc$ ~roJlc$
1tpocri)yayEv. 'Expi)crav'to youv'tÜ 1tapotJlí~ oi ' A9Tjvaiot É1tl 'trov 1tapa1tatóv'trov.
M. Apostólio 7. 10: "EJl~apóe; EiJlt ·fív 1tpÓ'tEpOV Ó IlEtpatEOe; viícrOÇ" Õ9EV lCal
'toiSvoJla Eo..TjcpEV, <l1tO 'tou ota1tepãv· 00't" dlCpa Moóvuxoe; lCa'tacrxCov Mouvuxíae;
,Ap'tsJltoOe; iEpOV iopócra'to. "AplC'tOU oE: yEVOJlSVTje; Év at'J't(!> lCal Ú1tO 'trov ' A9Tjvaírov
<lvatpE9dcrTje;, Â.tJlOe; É1tEySVE'tO. 00 't1Jv <l1taÂ.Â.ay1Jv Ó 9EOe; l!XPTjcrEV dv 'tte; 't1Jv
9uya'tspa 9ócrU 'tc$ 9Ec$. ~EJl~apoe; oE: JlÓVOe; Ú1tocrXÓJlEVOe; É1tl 'tc$ 't1Jv iEprocrÓVTjv
au'tou 'to ysvoe; oui Bíou l!XEtV, OtalCocrJli)crae; au'tou 't1Jv 9uya'tspa l!9ucrEV· Õ9EV
lCal Eie; 1tapotJlíaV1tEptscr'tTj. Tá't'tE'tat oE: É1tl 'trov 1tapa1tatóV'trov lCal. JlEJlTjVÓ'trov.
Cf. também na Suda s. v. 'EJl~apóe; EiJlt Ccujo texto coincide com o de Apostólio,
à excepção do nome do protagonista, que não se chama 'EJl~apóe;, mas Bápoe;) ou em
Pausânias da Síria, o lexicógrafo, apud Eustátio ad Hom II. 2. 731, donde o autor da
Suda terá copiado a sua informação.
Eustácio /1.2,731: ó o' aU'toe; Ilaucravíae; icr~opEi lCaí nva "EJl~apov É1tl. EUXÜ
crocpícracr9at. 'Iopócra'to yáp, cpTjcrt, Jlouvuxíae; 'Ap'tsJltoOe; iEpÓV· dplC'tOU oE:
yEVOJlSVTje; Év aU'tc$lCal. Ú1tO 'trov 'A9Tjvaírov <lvatpE9dcrTje;, Â.OtJlOe; É1teysvE'to, 00
<l1taÂ.Â.ay1Jv Ó geoe; ÉXPTjcrJlr90TjcrEv, d 'tte; 't1Jv 9uya'tspa 9ÓcrEt 'tÜ ' Ap'tsJltot,
~ápoe; oE: i] l!Jl~apOe; Ú1tocrXÓJlEVOe; olhro 1toti)crEtv É1tl. 'tc$ 't1Jv iEprocrÓVTjv'to ysvoe;
au'tou otà Bíou l!XEtv, OtCllCocrJli)crae; 't1Jv 9uya'tspa, aU't1Jv JlE:V <l1tSlCpUljfEV Év 'tc$
<l0ó't(!l, aIya oE: Écr9ií'tt lCocrJli)crae; roe; 't1Jv 9uya'tspa l!9UcrEV. "09EV Eie; 1tapotJlíav,
cpTjcrl., 1tEptScr'tTj, l!Jl~apOe; d, 'tou'tscrn vouvExi)e;, cppÓVtJlOe;.
Por outro lado, é um dado adquirido que a fonte de Pausânias é a mesma de um
outro relato, embora com algumas variantes, que se encontra em Zenóbio. OUo Crusius,
Analecta ad Paroemiographos Graecos, p. 146, apud Sale, "The Temple-Legends of
the Arkteia", RhM 118 (1975) p. 276, identifica essa fonte comum com Démon.
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uma grande fome. Para se alterar esta situação, consultou-se o oráculo; este
impôs aos Atenienses que alguém devia sacrificar a sua filha a Ártemis. Um
homem, chamado Baros ou Embaros ofereceu-se para cumprir a ordem
divina, sob condição de ser concedida à sua farm1ia a exclusividade
perpétua do sacerdócio no templo. Os Atenienses concordaram e ele, então,
enfeitou a filha e escondeu-a no adyton do templ022; vestiu com as roupas
da jovem uma cabra e sacrificou-a no lugar daquela. O nome desse
indivíduo e a sua astúcia passaram a fazer parte de um provérbio (6eEV KUt
Eie; 1tUPOlIl{UV 1tEplécHYj) que se aplicava aos homens espertos e prudentes (tá't'tE'tUl
E1tt 'trov 1tupu1tat6v't<ov KutIlEIlYjv6'tCov).
Sale atribui a autoria da lenda de Embaros aos sacerdotes de Ártemis
Muníquia, que teriam toda a vantagem em fazer recuar a sua origem até
Embaros. Só assim se compreende a preocupação de explicar o adágio a
partir da questão do sacerdócio.
Além disso, este episódio de Embaros é, quanto a nós, utilizado como
aition, por um lado, para explicar a instituição da àpK'tEÍU (em Muníquia),
e, por outro, para justificar o sacrifício de cabras e não de ursas, como seria
de esperar, uma vez que estaria em maior consonância com a cerimónia das
ursas 23 . Uma explicação credível, para esta substituição, seria, por um lado,
a dificuldade em encontrar ursos naquelas regiões da Grécia, hipótese
muito pouco provável e, por outro, o problema do sacrifício de um animal
tão forte, como é esse, pelas mãos das jovens atenienses. Esta possibilidade
constituiria o óbice de maior peso para a sua utilização no ritual24 • Além

oe

22 Quanto à utilização do adyton como esconderijo, é sabido que este era um local
absolutamente proibido para os leigos. A filha ficaria aí escondida do olhar da população
enquanto Embaros não revelasse o que se teria passado. Os enfeites que Embaros coloca
à filha antes de a deixar no adyton serviriam para a camuflar, fazendo-a passar
despercebida no meio de outras oferendas, caso, mesmo assim, alguém penetrasse na
zona reservada do templo.
23 A. Brelich, in Myths and Symbols. Studies in Honor ofMircea Eliade, Chicago,
1969, edd.J. M. Kitagawae C. H. Long, p. 202, já havia feito a mesma dedução: "The
human sacrifice ordered by the oracle is 'replaced' not by one, but by two rituais, the
goat sacrifice....and1he arkteia ..."
24 A primeira hipótese é defendida por H. Lloyd-Jones, "Artentis and Iphigeneia",
JHS 103 ('1983) p. 98: "Since there is no record of bears in Greece during historicaI
times, the ~rigins of these rites would seem to have been extremely ancient, and the same
is likely to be true ofthe origins ofthe cult ofBrauron". Mas P. Brulé, LaFille d'Athenes,
Paris, 1987, p. 215, acusa este parecer de inexactidão: " .. .il est sftr qu'il existe des ours
et une chasse à l'ours. A l'époque de Pausanias, au I1eme s. ap. [sic], on en trouve en
Arcadie, en Thrace, dans les monts du Pamasse, du Taygete (Pausanias 8.13.9 et 17.
3; 1.32. 1; 3. 20. 4; 4. 11.3; cf. Plutarque, Pelop. 29), dans le Pinde (Xénophon, De la
chasse, 11), tout cela d'une maniere, semble-t-il, assez commune."
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disso, a cabra era um dos animais predilectos de Ártemis. Cientes deste
facto, os Gregos davam preferência a este animal, quando se tratava de
oferecer sacrifícios a Árternis25.
I. Bekker estudou outra fonte para a explicação deste ritual de Muníquia.
independente das outras já referidas. Reza assim: Lísias afirma que
à,pK'tSOS1V designa a consagração a Árternis das raparigas antes do
casamento. ' ApK'tSU<J'at também é utilizado para a consagração na qualidade
de urso e respectivo sacrifício em honra de Árternis. A origem desta palavra
está na circunstância de outrora ter aparecido um urso no Pireu, que teria
molestado várias pessoas e foi morto por uns jovens. Sobreveio uma praga
por todo o país e o deus ordenou-lhes que honrassem Árternis com o
sacrifício de uma jovem. Quando os Atenienses estavam prestes a cumprir
o oráculo, surgiu um homem que não permitiu que tal acontecesse,
oferecendo-se ele próprio para executar o sacrifício. Tomou uma cabra,
fê-la passar por sua filha e sacrificou-a em segredo. O sofrimento cessou.
Como os cidadãos duvidassem do cumprimento das determinações divinas,
o homem remeteu-os para o deus. Este ordenou que o executante do
sacrifício passasse a cumprir de ora em diante o mesmo ofício e só então o
homem lhes revelou o seu estratagema. Desde essa ocasião, as jovens não
hesitavam em à.pK'tSOS1V antes do casamento, uma vez que consideravam
ser essa a maneira de expiarem a morte do urs026 .

Relativamente à segunda solução, também W. Sale, "The Temple-Legends of the
Arkteia",RhM 118 (1975) p. 279,eP. Brulé, ibid., p. 195, defendem esta explicação para
a utilização de um urso.
Erika Simon, Festivais ofAttica, Wisconsin, 1983, p. 85sq, que também cita Karl
Meuli (Gesammelte Schriften, BaseI, 1975, p. 956), salienta ainda que a importância do
urso no culto de Ártemis como animal sagrado é urna reminiscência que já viria do
Neolítico. As tribos caçadoras executavam um ritual expiatório sempre que caçavam um
urso, para apaziguarem a ira da divindade protectora dos animais.
25 Vide os variadíssimos exemplos apresentados por P. Brulé, ibid., pp. 195sq. O
sacrifício mais conhecido é a imolação de 500 cabras, em honra de Ártemis, pela vitória
sobre os Persas na batalha de Maratona (Xenofonte, An. 3. 2. 11 e Plutarco, Malign.
Herod. 862 a).

Vide também H. Jeanmaire, Couroi et Couretes, Lille, 1939 (r"éiinpr. :t:lew York,
1975), p. 263: " .. .le sacrifice de la chêvre aparait comme un élément caractépstique du
cycle rituel auquel nous rattachons le noviciat des jeunes athéniennes ... " E II. 320: "La
chêvre semble avoir été l' animal spécialement sacrifié à Artémis, et, de plus, elle est
mentionnée comme victime de rachat dans les rites ou nous reconnaissons une
consécration particuliêre au service de la déesse."
I. Bekker, Anecdota Graeca I, Berlin, 1814, p. 444:
,AplC'teucrut ... Éppi)9Tj 0& ÉlC 'tou dplC'tov 1to't& <puvfívat, me; Â.Óyoe;, Év
IIetpatet lCUt 1to).,).,oue; àOtlCetV, d'tu imo vérov 'ttvrov uU'tf)v àvatpe9fívut, lCUt
26
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Combinando todas estas fontes, é-nos possível reconstituir a lenda de
Muníquia. A partir dos dados fornecidos por Sale e por P. Brulé27 teremos
o seguinte esquema:
I.
No templo de Ártemis, apareceu um urso (Pausânias eAB 444).
IT.
O urso é sagrado, como se vem a verificar pela sequência dos
acontecimentos.
ID. O urso molestou várias pessoas e foi morto por uns jovens (AB
444) ou pelos Atenienses (Pausânias e LI).
IV. Uma desgraça abate-se sobre a região (a peste - Â.0l/J6ç ou
Â.Ot/JCÓÔ1jç v6croç -, segundo Eustácio e S31R2; fome - Â.t/J6ç - em LI e em
todos os relatos de Embaros; muito simplesmente 1táeoç em AB 444).
V.
Apolo é consultado (pelo sacerdote ou pela Pítia; todos os
relatos).
VI. O deus ordena que uma jovem seja sacrificada a Ártemis pelo
pai (em todas as versões, à excepção de Demon que não especifica que a
vítima seja uma jovem).
VIT. O pai consente e executa o sacrifício (todos os relatos).
VITI. No entanto, sacrifica uma cabra em vez da filha (todos os
relatos).
IX. A filha é investida no cargo de sacerdotisa de Ártemis28 •
x. Desde então as jovens passaram a realizar a àplC'teía (AB 444).

Nesta lenda, poderemos identificar algumas partes comuns às do mito
de Bráuron: I, II, III, IV, V e X. Todos estes pormenores se encontram, sem
excepção, na versão S.

Â.Ot/JOV E7ttyevécreat, XP'ií cra{ 'te 'tov eeov 'tt/Jãv 'tr,v ~ Ap'te/Jtv lCal, eócrat lC6p1jv 't'iít
dplC'ton. Toov oõv ."Ae1jva{rov 1tpá't'tetv 'tov XP1jcr/Jov /JeÂ.e'tcóv'trov, etç nç àvr,p
OUlC era, au'toç ei1tcDVlCa'taeócretv. ~EXrov oõv aIya lCal, óvo/JáÇrov 'taó't1jv euya'tépa,
~eucre Â.áepat· lCal, E1taócra'to 'to 1táeoç. Ei'ta 'toov 1toÂ.t'toov Ôta7ttcr'toóv'trov ~<P1j Ó
àvr,p E1tepro'tãv 'tov ee6v. Tov ôà dv ei1t6v'ta eucrat lCal, 'to Â.Ot1tOV OÓ'troç 1tOtetV
<pÍ]craV'toç, Eçei1te 'to Â.Ó.epat yeyov6ç. Kal, à1to 'toó'tou ai lC6pat 1tpO 'tou yá/Jou
àplC'teÓetv OUlC dSlCVOUV, &cr1tep à<pocrtoó/Jevat 'teI 'tilç e1jp{aç.
Tal como a história de Embaros, também esta é um aition bem evidente da
cerimónia de Muníquia.
Sale, na linha de Brelich, considera esta fonte urna combinação do texto de
Harpocrácio com o de um outro testemunho independente.
27

uThe Temple-Legends of the Arkteia", RhM 118 (1975) p. 278, e La Filie

d'Athenes, Paris, 1987, p. 184, respectivamente.
28 Sale, ibid., justifica que este dado se depreende do facto de a filha de Embaros
ter sido muito provavelmente a primeira dplC'tOÇ e que a sua família passaria a deter a
exclusividade perpétua do múnus sacerdotal.
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Por outro lado, L2 estabelece a relação do mito de Bráuron com o de
Áulide e, surpreendentemente, os itens VI a X da lenda de Muníquia estão
implícitos mutatis mutandis na lenda de Ifigénia:
VI. O oráculo, revelado por Calcas, sacerdote de Apolo, exige que
Agamémnon sacrifique sua filha Ifigénia a Ártemis (Cypria e Agamémnon
de Ésquilo).
VII. Agamémnon sacrifica Ifigénia (L2 e IT)29.
VIII. Em Áulide Ifigénia teria sido substituída por uma corça, no
momento do sacrifício (Cypria, /T 28 e 783), mas L2 rectifica essa
informação e substitui a corça por uma ursa30•
IX. Ifigénia passa a exercer em Bráuron as funções de sacerdotisa
de Ártemis (/T 1463).
x. L2 atribui à história de Ifigénia o aition da àplC'tI';{a.

Por outras palavras, as duas versões da lenda de Bráuron, que,
conforme já foi dito, teriam sido transmitidas por Apolodoro, e que
corresponderiam a duas etiologias diferentes para o ritual da àplC'tda uma com Ifigénia (L2) e outra sem qualquer referência a Ifigénia (S2-3, L3)
-, encontram-se reunidas na lenda de Muníquia.
Da análise das três versões de aitia para explicar a cerimónia da
àplC'tda, oferece-se-nos dizer que Sale conclui que a àplC'tda teria tido a
sua origem numa das duas localidades (Bráuron ou Muníquia) donde seria
importada pela outra e integrada no seu cult031 • Mais concretamente, ou as
lendas de Ifigénia e da morte da ursa domesticada foram levadas de Bráuron

29 Nos Poemas Cípriose nos autores mais importantes, Hesíodo, Ésquilo, etc., não
é bem claro se Ifigénia é sacrificada - ou quase - pelas mãos de Agamémnon. Em /T,
Ifigénia não o chega a ser, mas é como se tivesse sido, tanto aos olhos dos Aqueus, como
aos olhos de Ifigénia: os primeiros ficaram na ilusão de o sacrifício se ter consumado
- é Ifigénia quem o diz (v. 8: <hç ôOlCei) -; a segunda recrimina o pai com rancor, pois
para ela é como se Agamémnon a tivesse imolado. Nesta peça fica bem explícito que
é o próprio Agamémnon quem se prepara para executar o sacrifício e não Calcas, como
seria de esperar (vv. 8, 360-371).

Todavia, enquanto Embaros está perfeitamente ciente de que não sacrifica a filha,
Agamémnon convence-se plenamente de que o está a fazer. É essa a única diferença.
30 Na lenda de Muníquia, Embaros sacrifica uma cabra e Hesíquio (s.v.
Bpauprov{otç) atesta que em Bráuron era sacrificada uma cabra, para obviar, certamente,
às dificuldades supra referidas inerentes ao sacrifício de uma ursa: lCat Bpaupcbvta
&Op't1) .. Ap'télltôt Bpauprov{at dye'tat lCat eóe'tat ar/;. Sale (''The Temple-Legends
of the Arkteia", RhM 118 (1975) p. 279) supõe que a cabra estivesse vestida ou
mascarada de ursa, a exemplo das jovens dPlC'tot.

31

"The Temple-Legends of the Arkteia", RhM 118 (1975) p. 279.
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para Muníquia e combinadas na versão final da história de Embaros, ou a
lenda de Embaros foi de Muníquia para Bráuron e aí reorganizada em dois
aitia distintos.
Tendo em conta esta conclusão, Sale conjectura uma reconstrução
da lenda de Bráuron que abrange os dois aitia da àpK'teía e cujo resultado firial se assemelha espantosamente à história de Embaros32 • Combinando a hipótese de Sale com os elementos de Brulé temos o seguinte
quadro:
I.
No santuário de Ártemis, em Bráuron vive uma ursa sagrada (S
e L3. Em Áulide seria uma corça).
IT.
A ursa é sagrada (De acordo com os versos 566-68 da Electra
de Sófocles, a corça passeava-se pelo bosque sagrado)
ID. Certo dia a ursa arranha uma menina que com ela brincava; o(s)
irmão(s) da menina matam-na (S e L3. Nos Cypria e nas versões daí
derivantes, a corça é abatida por Agamémnon).
IV. O pais é atingido por uma calamidade (pela peste em S; pela
fome no Agamémnon de Ésquilo (vv. 188 e 194) e em L133).
V.
Apolo é consultado (S. Em Áulide, o deus é consultado através
de Calcas, seu sacerdote).
VI. O oráculo exige que uma jovem, illgénia, seja sacrificada a
Ártemis pelo pai (L2 e a lenda de Áulide. Alguns autores, como é o caso de
Eufórion - EM s. v. 'I<pt'yéveta - atribuem a paternidade de illgénia a Teseu;
nesse caso, não seria o verdadeiro pai a sacrificar illgénia).
VIT. O pai concorda e prepara-se para sacrificar a filha34•
VID. No último momento sacrifica uma ursa, pois também fora este
animal que provocara a calamidade (L2 e Fanodemo, de acordo com o EM
s. v. Taup01tóÀov; em Áulide é sacrificada uma corça, porque também fora
uma corça a causadora da ira de Ártemis. No entanto, o animal sacrificado
seria, de acordo com o rito de Bráuron, uma cabra).
IX. A filha, illgénia, é transformada em sacerdotisa de Ártemis (lT
1462sqq, primeiro entre os Tauros, posteriormente em Bráuron) ou em
divindade (lenda de Áulide e Eufórion, citado por L2, através da alusão ao
cenotáfio de illgénia).
x. Todas as jovens passaram a celebrar a dpK'tda (S, L3 e L2).

Relacionando as três lendas entre si, Sale propõe algumas hipóteses
inconcludentes, para a elaboração de uma espécie de genealogia ou de

Id., ibid., pp. 280sq.
33 Provavelmente LI terá copiado este motivo da lenda de Muníquia. Por outro
lado, para Ésquilo (Ag. 148) e outras versões da lenda de Áulide, a calamidade principal
é a d1tÀota; o problema da fome é secundário.
34 Ressalvando o problema da execução do sacrifício por Agamémnon.
32
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stemma das três versões 35 • Supõe que esta redacção da lenda, acima
transcrita, teria sido contada de duas maneiras diferentes, muito resumidas
em L2, onde se diz que Agamémnon teria sacrificado lfigénia em Bráuron,
não em Áulide, e que teria sido oferecido uma ursa e não uma corça, no lugar
de lfigénia, daí a razão para a celebração da àpK'tda. Todavia, alguém que
acreditava piamente na localização do sacrifício em Áulide, e não em
Bráuron, teria deixado de lado a parte relacionada com lfigénia e apenas
teria relatado o que lhe parecia mais admissível: a morte da ursa sagrada,
a peste, a àpK'tda (S2-3). Ambas as versões teriam sido transmitidas
posteriormente por intermédio de Apolodoro, onde o arquétipo dos escólios
ao v. 645 da Lisístrata teria haurido o seu comentário. Mas tudo isto não
passa de uma conjectura.
Há outro mito relacionado com os termos dpK'tOÇ e dpK'tsuc:nç. É o
mito de Calisto, princesa da Arcádia e companheira de Ártemis 36 , que, por
castigo, fora transformada em ursa. Depois da sua p1etamorfose, teria sido
morta por Ártemis ou pelo próprio filho, involuntariamente no último caso.
Pausânias (8. 35. 8) diz ter visto o túmulo de Calisto próximo de
Tricoloni, na Arcádia: um monte de terra com um templo dedicado a
Ártemis KaÀ.À.{cr'tTj37.
W. Sale tentou relacionar a Ártemis Braurónia com a Ártemis
KaÀ.À.{cr'tTj, mas é o próprio autor a afirmar que as provas abonadoras de tal
ligação lhe parecem insuficientes38 Também Henrichs não foi feliz na sua
tentativa39 • Todavia, não deixam de ser interessantes os pontos comuns

"The Temple-Legends ofthe Arkteia", RhM 118 (1975) pp. 281sqq.
Vide Hesíodo (fr. 163 M.-W.); Apolodoro (3.8. 1-2); Higino Fab. 155, 176 e
177; Ovídio (Met. 2.401-530 e Fast. 2. 153-192); Pausânias (1. 25. 1); schol. adHom.
II. 18.487.
37 Este epíteto era atribuído a Ártemis principalmente por Safo e (segundo
Pausânias 8. 35. 8) pelo poeta Panfo. É também atribuído à mesma deusa num coro de
Eurípides Hipp. 64sqq, em Ésquilo Ag. 138sqq, e em Aristófanes Ra. 1359, onde
Ártemis, na situação de caçadora, é chamada KaÀá.
35

36

38 "Callisto and the Virginity of Artemis", RhM 108 (1965) pp. 30-32 e 29,
respectivamente.
39 A. Henrichs, "Human Sacrifice in Greek Religion: Three Case Studies", Le
Sacrifice dans I'Antiquité, Entretiens Fondation Hardt 27 (1981) pp. 201 sqq. Todavia
considera que a explicação para as semelhanças entre os dois mitos é a suposição de que
o mito de Calisto é uma cristalização narrativa dos mesmos padrões antigos de iniciação que sobreviveram no culto de Bráuron, o que, apesar de tudo, não pode ser
comprovado.
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entre os dois cultos e mitos que estes autores salientam: ambos os cultos
estão instituídos em honra de Ártemis; ambos associam a deusa a túmulos
de heroínas que lhe são mitologicamente subalternas; ambas as heroínas
são ao mesmo tempo vítimas da ira de Ártemis e suas protegidas; os pais de
ambas são reis peloponésios, encontram-se subordinados a Zeus no culto,
e realizam sacrifícios humanos; e ambas as personagens estão relacionadas
com ursos40 • Sale estabelece ainda a relação - a que o próprio autor, de resto,
não atribui importância significativa - entre o nome de Calisto e o voto de
Agamérnnon, formulado em IT 20sqq, prometendo oferecer a Ártemis "o
que de mais belo (-tO lCáÂ,Â,HY'tOV) esse ano havia produzido". Para além
disso, existe ainda uma ténue ligação entre a lenda de Ifigénia e a de Calisto,
a que Pausânias (1. 43. 1) faz alusão, mas não desenvolve (eyro 'ijlCO\)cra
Ilf:v lCal. dÂ,Â,ov eç '!q>tyÉvElav Â,6yov imo' APlCáorov Â,Ey6IlEVOV: "no
entanto, eu ouvi ainda uma outra história sobre Ifigénia que me foi contada
pelos Árcades").
É a leitura casual de uma inscrição por P. Brulé que vem resolver o
problema41 • Vejamos o que diz P. Brulé sobre o texto inscrito numa estela
datada do início do séc. II: "La stele doit être dressée en tôi hierôi] tas
[Ar]temitos tas [Braurô]nias, lit-on 11. 7-8; une restitution qui pourrait
sembler aventureuse si elle n'était pleinement confirmée à la ligne 28: en
tôi hi]erôi tas Artemit[o]s tas Braurônias."
Tendo em conta que, de acordo com uma informação de Estrabão (8.
6. 8), há dois rios com o nome de Erasino, um que corre junto a Estinfale
e outro, junto a Bráuron, todas as peças começam a encaixar-se. É muito
provável que houvesse alguma relação íntima entre os dois cultos ou mitos.
O único ponto fraco desta hipótese é a grande distância que separa Estinfale
de Tricoloni, ou seja, a Braurónia do culto de Calisto.

oe

Regressemos a Halas Arafénides e ao culto que aí era praticado.
Halas era um porto situado na costa sudeste da Ática, a cerca de uma
dezena de quilómetros a nordeste de Bráuron. O epíteto distintivo Arafé-

40 No entanto, devido à localização na Arcádia do túmulo e do culto de Ártemis
Calista, por um lado, e à semelhança entre os vocábulos dpK'tOÇ e ' APKáoEÇ, por outro, essa relação poderia servir para explicar a etimologia do nome gentHico. Relati va• mente ao parentesco entre estes dois vocábulos, o comentário de P. Chantraine,
Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque, Paris, 1968-1980, é apenas: "C'est
indémontrable". P. Brulé, La Fille d'Athenes, Paris, 1987, p. 271 n. 168, acusa
Chantraine de hipercrítica e coloca em evidência a outra forma grega com o sentido de
'urso': dpKOÇ, donde deriva, entre outros, o nome de Arcas, filho de Calisto e epónimo
dos Árcades. Todavia, Chantraine terá razão em suspeitar das etimologias populares
aplicadas a topónimos e a etnónimos.
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nides remete para O demos vizinho de Arafen, de modo a diferenciá-la da
outra povoação homónima da costa ocidental da Ática: Halas Aixónides.
Aí existia um templo em honra de Ártemis Taurópola, com o 1;6avov
da deusa, alegadamente trazido do país dos Tauros por Orestes (cf. a
intervenção de Atena ex machina em IT e Calímaco, Dian. 173sq).
São muito escassos os conhecimentos que temos acerca do culto que
se praticava em Halas. Sabemos que aí se celebrava anualmente um festival
com a designação de Tauropólia, durante o qual era executado o seguinte
ritual: um homem era conduzido ao altar, na condição de vítima, e era-lhe
extraído sangue do pescoço por meio de um golpe feito com uma espada,
segundo o testemunho de Eurípides (lT 1458-61). De resto, temos
conhecimento de que, por ocasião dos Tauropólia, havia cerimónias
nocturnas - as inúmeras representações de Ártemis-portadora-da-Iuz,
encontradas em Halas permitem-nos tirar tais ilações. Nessas cerimónias
participavam mulheres e raparigas que dançavam em coros ao som da
música.
No ano de 1957, Papadimitriou descobriu em Halas uma inscrição do
séc. IV a.c. sobre celebrações dionisíacas em Halas. Da leitura desta
inscrição, o ilustre arqueólogo concluiu que se realizavam cerimónias
orgiásticas, tanto em Halas, como em Bráuron, nomeadamente durante os
Tauropolia, e que essas cerimónias chegaram ao nosso conhecimento
sobretudo através da peça A Arbitragem de Menandr042 • Ora, este passo de
Menandro é a única fonte literária (paleográfica) que faz alusão a essa
variante orgiástica, inserida nos Tauropolia, e no decurso da qual Carísio
violenta43 ajovem Pântila, sua futura mulher, oriunda de boas farmlias. Daí
resultou uma gravidez incomodativa que a jovem procurou dissimular.
Outros autores44 investigaram o papel da Taurópola nos ritos iniciáticos masculinos e estabeleceram o paralelismo de Halas e Bráuron com as
iniciações masculinas e femininas. De facto, todos são unânimes em
considerarem as cerimónias de Bráuron como ritos iniciáticos destinados

41 Ibid., pp. 187sqq. Brulé remete para um artigo de M. Mitsos, "Inscriptions de
Stymphale", REG 1946/47,150-174.

42 Vide J. Papadimitriou '''AvaO"lCa<pat EV Bpauprovt", JIpalCTlIccl â'íç év
'A81]valç 'ApXalOÀoyllCijÇ 'Emlpdaç, 1957 [1962] pp. 45-47: "ópytuO"nlCat ôi:.

'tEÂ.E'tUt E'tEÂ.OUV'tO lCUt EV Bpuuprovt lCat EV 'AÂ.uiç lCat Ô1) lCU't& Tuupo1toÂ.tU,
u{nvEç Eyévov'to 1Jlliv yVOlO"'tUt lCUp{OlÇ ElC 'trov 'E1ClTperr6vTOlv 'tou lCOllltlCOU
1tOtTj'tou MENAN~POY".

Epit. fr. 6 Koerte 453: ~tuO"1l0V 1tup9évou.
F. Graf, "Das Gõtterbild aus dem Taurerland",AWlO, 4 (1979) pp. 33-41 eH.
Lloyd-Jones, "Artemis and Iphigeneia", JHS 103 (1983) p. 97.
43

44
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às jovens atenienses. Surgiu então a pergunta: e os rapazes? onde realizavam
eles a sua iniciação?
Acontece que Ártemis não só protegia as raparigas, como também os
rapazes. Por exemplo, o ritual da flagelação dos efebos sobre o altar de
Ártemis Ortia, em Esparta, é normalmente considerado, conforme veremos
mais adiante, como um rito de iniciação masculina. Burkert sublinha que
"when passing into a new age group or on entering an exclusive society,
there will be sacrifice"45. Lloyd-Jones comenta a realização de sacrifícios
em rituais iniciáticos, tanto masculinos como femininos, afirmando que o
sacrifício era o modo de assegurar a protecção para os homens, na caça e na
guerra, ou para as mulheres, na vida conjugal e nos partos46 • O derramamento
de sangue, em Halas, por meio de um golpe no pescoço da vítima, foi
comparado à cerimónia da flagelação em Ortia. F. Graf, por exemplo, para
além de salientar a identificação dos cultos de Ártemis com rites de
passage, estabeleceu a ligação entre Halas e Esparta, quer dizer, Ártemis
Taurópola com Ártemis Ortia. P. Brulé reforça esta tese pondo em evidência
a relação da Eileithyia espartana, cujo culto seria celebrado no templo de
Ártemis Ortia, com o papel de Ifigénia em Bráuron47 . Por isso, também o
ritual de Halas poderá ser visto pelo mesmo prisma: os jovens atenienses
celebrariam a sua iniciação em Halas. Assim sendo, as cerimónias nocturnas
da iniciação sexual masculina, em Halas, explicariam os acontecimentos
narrados por Menandro.
Quanto a Bráuron, era um centro religioso situado a cerca de 37 km de
Atenas, a meia distância entre o cabo Súnion e Maratona. Achados
arqueológicos informam-nos que este local já era habitado desde a Pré-História, nomeadamente desde a primeira metade do segundo milénio
a.C., donde se poderia eventualmente concluir que este lugar possuía uma
tradição religiosa muito remota.
O santuário de Bráuron era um dos mais antigos da Ática e estava
situado nas margens do rio Erasino, próximo de um porto marítimo natural,
mas uma inundação, no séc. IV a.C., soterrou o local. O aluviamento
desviou o leito do rio algumas centenas de metros. Graças àquela calamidade
natural, o lodo do Erasino preservou da corrosão de milénios muitos
objectos de madeira.
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W. Burkert, Homo Necans, Berkeley/Los AngeleslLondon, 1983, p. 40.
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"Artemis and Iphigeneia", JHS 103 (1983) p. 98.

La Filie d'Athenes, Paris, 1987, p. 256 e p. 282 n. 444: "On considérera donc
que Eileithyia-Iphigénie sont à la sexualité féminine ce que la Tauropole et Orthia sont
à la sexualité masculine."
47
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É actualmente uma estação arqueológica que tem apresentado achados
importantes para a reconstituição do culto desse local, e tem permitido
igualmente reconstituir ou, pelo menos, perspectivar melhor os conhecimentos acerca do Brauroneion da Acrópole ateniense.
As escavações em Bráuron só começaram em 1948, sob a direcção do
Prof. Papadimitriou, e revelaram a existência de um templo dórico do final
do séc. VI a.C .. Todavia, a cerâmica, as jóias, os relevos e as inscrições
atestam a celebração do culto neste local desde o séc. VII até ao séc. IV
a.C.48 • Os trabalhos culminaram com a identificação, em 1956, de uma
pequena construção de duas divisões, que Papadimitriou designou por
túmulo de Ifigénia49 • A. V. M. Hubrecht diz que o cepticismo actual
relativamente à existência de um túmulo "mitológico" deste género não
invalida que este cenotáfio, na época clássica, tivesse para os Atenienses o
valor do túmulo genuíno de Ifigénia50•
Antes das escavações de Bráuron, pouco conhecíamos do seu ritual,
pois as fontes literárias sobre este assunto são escassas. As opiniões
baseavam-se, e muitas ainda se baseiam, em meras conjecturas, algumas
das quais foram confirmadas pelas escavações, outras rejeitadas, outras
aguardam ainda uma resposta definitiva.
As fontes literárias informam-nos que, na época de Eurípides, havia
dois ritos associados ao culto de Ártemis Braurónia-lfigénia: 1) A dedicação
a lfigénia dos tecidos ou das vestes das parturientes falecidas, que eram
entregues no templo como oferendas sagradas51 ; 2) o festival da dpK'tsumç
48 Para a descrição do templo e de alguns dos objectos encontrados, vide
Papadimitriou ("Das Heiligtum der Artemis von Brauron und das Grab der Iphigenie",
AKill 1960,95; "The Sanctuary of Artemis at Brauron", Scientific American 208 (1963)
111-120; "'Ava(J1((l<patev Bpauprovt",lIpaK'rIKt1rf]çev 'Alhívalç 'ApXaIOÀoylKí]Ç
'ETalpdaç, (1956) [1961] 73-89; '''AvaO"Ka<pat ev Bpauprovt", lIpaKrlKt1 rf]ç ev
'A81Ívazç 'ApXaIOÀoyIKf]Ç 'ETalpdaç, (1957) [1962] 42-47; '''EpyaO"{at &v
Bpauprovt", lIpaK'rIKt1 rf]ç ev 'A81Ívalç 'ApXaIOÀoyIKf]Ç 'ETalpdaç, (1955)
[1960] 118-120) e Lilly Kahil ("L'Artémis de Brauron, Rites et Mystêres", AK 20
(1977) 86-98; "La déesse Artémis: mythologie et iconographie", Greece and ltaly in the
Classiçal World. Acta of the Xl lnternational Congress of Classical Archaeology,
London, 1979, 73-87; "Le 'cratérisque' d' Artémis et le Brauronion de l' Acropole",
Hesperia 50 (1983) 253-263; "Quelques vases du sanctuaire d' Artémis à Brauron", AK
Beiheft 1 (1963) 5-29).
49 Vem imediatamente à lembrança o v. 1464 de lT: oõ Kat rE9á"'1Jt Kar9avoDO"a;
e o fragmento de Eufórion, apud Nono D. 13. 186 e schol. ad Ar. Lys. 645: 'Arx{aÂov
BpaúpOlva KEVlÍptOV 'I<ptYEvdaç.
50 "Opgravingen in Brauron en de cultus van Artemis-Iphigeneia", Hermeneus 32
(1961) 139-142.
51 A dedicação das roupas das mães falecidas demonstra que também as parturientes
eram consideradas pela deusa como vítimas.
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ou dpK'tda, a consagração das jovens atenienses, designadas por dpK'tOl,
ursos(as), entendido como rito iniciático.
Embora Eurípides assumisse uma atitude revolucionária no tratamento
dos mitos, havia sempre uma parte da tragédia onde nunca faltava à verdade
dos factos e nunca se desviava da respectiva versão popular ou tradicional:
na descrição dos aitia, que, de qualquer modo, não lhe deixavam grande
margem para inovações. Esse momento ocorria sobretudo na intervenção
do deus ex machina. Grégoire, na sua edição de Helena (p. 119, n. 1), vai
ao ponto de afirmar que em IT 1450sqq Atena nos dá ex machina uma
verdadeira lição de 'arqueologia religiosa' e de toponímia sobre o culto de
Ártemis Taurópola, em Ralas, e de Ifigénia em Bráuron.
Ora, o aition conferia maior credibilidade à intriga; daí a preocupação
de Eurípides em, de quando em vez, lançar sólidos pilares para sustentarem
a verosimilhança da tragédia. Os aitia que Eurípides introduz nas suas
peças reflectem a veracidade da convicção do povo, pois vêm a ser
confirmados por outros autores idóneos. Também aqui Eurípides transcreve
à letra a crença popular dos Atenienses relativamente à lenda de Bráuron e
o que ele descreve no deus ex machina vem a ser confirmado por Eufórion.
Também os achados arqueológicos comprovam a existência do túmulo de
Ifigénia, a que a fala de Atena faz alusão em IT 1464.
Por outro lado, se Eurípides não faz qualquer referência etiológica à
instituição da dpK'tda, é porque provavelmente não considera que este
ritual tenha algo a ver com a lenda de lfigénia. Ou a origem da etiologia
deste ritual já estava diluída no seu tempo, ou Eurípides não acreditou na
descrição desse aition. Talvez tivesse dado preferência à lenda de Áulide,
mas, em qualquer dos casos, nada o impedia de tratar a primeira parte da
lenda proposta por Sale, sem fazer referência a Ifigénia.
As oferendas - as que eram consagradas a lfigénia e muitas outras são conhecidas através da epigrafia e dos achados arqueológicos. Os
tecidos não chegaram até nós por serem matérias perecíveis - apesar de a
inundação do Erasino ter preservado alguns objectos que, em circunstâncias
normais, sofreriam a inelutável corrosão do tempo. Mas possuímos os
inventários dos tesoureiros do templo, gravados em estelas, que nos
permitem fazer uma ideia da natureza de todas as oferendas. Eram catalogadas
em duas categorias distintas: têxteis e metais. A julgar pelas descrições
desses inventários, é enorme e diversa a quantidade de tecidos oferecidos:
mais de vinte espécies de peças de vestuário definidos de acordo com a
forma, a cor, a qualidade do trabalho, do material, etc. A maior parte era
constituída por roupas já usadas, mas há também registos de peças ainda
não usadas, algumas das quais inacabadas.
As escavações confirmaram, pois, a veracidade das informações
transmitidas pelo deus ex machina de IT, a propósito da dedicação a Ifigénia
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das roupas das parturientes sucumbidas. Por outro lado, todos estes dados
confIrmam a natureza de Ártemis-IfIgénia. Era ela realmente a deusa que
presidia aos nascimentos/partos e, ao mesmo tempo, a patrona das mães. Os
achados de Bráuron confIrmaram igualmente a identifIcação hesiódica de
IfIgénia com Hécate52 •
Alguns estudiosos, baseados em inscrições do Braurórion de Atenas,
distinguiam dois tipos de oferta de vestes: as das mulheres falecidas durante
o parto, que seriam oferecidas a IfIgénia; a de mulheres que faziam as suas
ofertas enquanto vivas, por exemplo, depois de um parto feliz, ou depois de
terem cumprido a àpK'tda, ou ainda, dado que este ritual era obrigatório
antes do casamento, após as núpcias 53. Estas últimas ofertas seriam
endereçadas a Ártemis, o que é perfeitamente compreensível se tivermos
em conta que também Ártemis assistia as parturientes, donde os vários
epítetos relacionados com esta função: AuO'{Çrovoç, Xl 'tCbV1J (ou Xl'trov{a),
Ao:x:da (Ao:x:{a ou As:x:c&), EiÂ.d9uta. Por outro lado, e recordando que
em Hermíone IfIgénia surge como epiclese de Ártemis54, e ainda que, como
conta Pausânias (7. 26. 5), existia em Egira, um templo de Ártemis com uma
antiga imagem de IfIgénia, donde conclui que este templo teria sido
inicialmente consagrado a IfIgénia, seria perfeitamente lógico admitir essa
duplicidade de ofertas.
Os outros objectos encontrados podem ser classifIcados em três
grupos: jóias, objectos de uso feminin055 e alfaias agócolas. Papadimitriou
fala de milhares de objectos, associados à vida privada feminina, encontrados
nas escavações de Bráuron, mas apenas uma diminuta parte do material
posto a descoberto pelas escavações foi ainda revelad056 •

52 Vide P. Brulé, La Fille d'Athenes, Paris, 1987, p. 196: "Cette étroite
correspondance entre Iphigénie et Hécate est confmnée à la fois par la découverte, à
BraurQn, d'une statuette de Triple-Hécate". Burkert, Griechische Religion der
archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart/BerlinIKõlnlMainz, 1977, p. 266,
explica que das três máscaras que eram penduradas nas bifurcações ou cruzamentos dos
caminhos se desenvolveu a representação de Hécate com uma configuração tripla, com
uma face voltada para cada uma dessas três vias.

53 Como A. Brelich recorda (Paides e Partenoi, I, Roma, 1969, p. 274, n. 86), há
muitos casos documentados no âmbito de cultos privados (cf. Antologia Palatina 6.39;
276; 277; 280) em que as jovens, na altura do casamento, ofereciam a Ártentis símbolos
da sua infância (madeixas de cabelos, brinquedos, bonecas ou roupa infantil).
54 Hesíquio s.v. 'lq>tyévE1U. Pausânias 2.35. 1: KU\ 'Ap'téIl18oç btfKÂ1j<HV
'lcplyEvEÍUÇ ecr't\v iEpÓV. Cf. Hesíquio 'I. r, ~ Ap'tElllÇ.
55 Caixinhas para óleos ou perfumes, espelhos, vasos, pedras preciosas, brincos,
colares, etc.
56

"The Sanctuary of Artentis at Brauron", Scientific American, 208 (1963) p. 113.
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Segundo informações de Aristófanes e de Aristóteles, o festival da
Brauronia era pentetérico, ou seja, realizava-se de quatro em quatro anos57 •
As protagonistas desse festival eram as jovens atenienses, que eram
consagradas a Ártemis no templo de Bráuron, onde executavam um
Il\)O"t'IÍ ptoV (L2). Os rituais consistiam, provavelmente, em danças, imitando
ursas, donde a designação de dPK't0158 •
Não se sabe ao certo se nestes rituais tomavam parte todas as raparigas
de Atenas. Um dos escólios da Lisístrata (LI) diz que as jovens participantes eram escolhidas (E1t1ÂEy6IlEVat nap9év01). Este passo levou a que
alguns autores considerassem que elas eram eleitas de entre as dez tribos de
Clístenes59 • Mas os manuscritos (R, S e L) referem a imposição a todas as

57 Pax 872-6 eAth. 54. 7, Segundo Aristóteles os festivais pentetéricos eram cinco,
aos quais se veio a acrescentar mais um. Todos, com uma única excepção, se festejam
no decurso do mesmo ano.
58 H. Jeanmaire, Couroi et Couretes, Lille, 1939 (reimpr. New York, 1975), pp.
259sq, e P. Brulé, La Fille d'Athenes, Paris, 1987, pp. 206sq, chamam a atenção para
o sentido expiatório da consagração das jovens como ursas. Esta cerimónia destinavase a expiar a morte do urso consagrado. Harpocrácio e Hesíquio (ambos s. v. OEKU'tEÚElV)
afumam que as jovens "imitavam a ursa" quando tinham mais ou menos dez anos de
idade, daí que OEKU'tEÚElV tivesse o mesmo significado de àPK'tEÚElV. Por isso, na
opinião destes autores, o verbo OEKU'tEÚElV, utilizado por aqueles lexicógrafos como
sinónimo da consagração das ursas, não deve ser interpretado como 'fazer dez anos',
mas sim 'descontar a dízima'. O serviço prestado pelas jovens seria considerado como
o pagamento de um tributo à divindade. Se toda a rapariga prestasse esse serviço até aos
dez anos de idade e se o período de consagração durasse um ano, a 'dízima' seria a
consagração ao serviço da divindade de um dos dez anos da sua infância. Esta
interpretação confuma a tese de Sourvinou-Inwood, Studies in Girls' Transitions,
Athens, 1988, p. 21sqq de que o serviço da àPK'tdu tinha a duração de um ano.

P. Brulé faz ainda uma associação curiosa do verbo OEKU'tEÚElV com a palavra
'dizimar' , com o sentido principal de 'matar' , e um sentido secundário, já esquecido, de
'dividir por dez'.
59 De facto, tendo em conta o número de tribos resultante das reformas de
Clístenes, OEKU'tEÚEl v estaria relacionado com o sentido primitivo da repartição em dez
unidades. Esta última hipótese é sugerida tanto por Brulé, ibid., p. 249, como por C.
Sourvinou-Inwood, ibid., p. 114, que afirma: "The use of the verbs dekateuein for
arkteusai (... ) may conceivably imply that one tenth of each crop of girls served as arktoi.
If this is correct, one way of articulating this would be that one tribe (i.e. one-tenth of
the Athenian tribes) would provide the arktoi each time. Alternatively, one girl in every
ten was selected - presumably by the tribes.". Por outro lado, C. Sourvinou-Inwood,
ibid., p. 113, estabelece o paralelo com outras actividades da sociedade ateniense: "The
arktoi would have been selected by tribe, a certain number of representatives from each
tribe. For in Athenian society tribes were recruitment units for the army, the boule, and
various offices ... "
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jovens de participarem na cerimónia antes de casarem, o que é aparentemente
contraditório com o carácter selectivo acima enunciado.
E. Simon sustenta esta ideia da participação maciça de toda a população
ateniense, pais e filhas, na àpK'teia. Baseia-se esta autora na grande
quantidade e na pobre qualidade dos krateriskoi encontrados, pelo que
refuta a ideia avançada por H. W. Parke de que só um número limitado de
filhas de aristocratas participavam na àpK'teia60 . Se é certo que a suposição
de Parke levanta dúvidas, a de E. Simon também não estará totalmente
correcta, como contrapõe C. Sourvinou-Inwood. Esta investigadora estima
a quota anual das raparigas atenienses participantes em cerca de 600 a 700
e supõe, na esteira de A. Brelich, a sua repartição por Bráuron e Muníquia61 •
Se assim acontecesse, o número de cerca de 300-350 raparigas participantes
envolvia enormes dificuldades logísticas; o próprio espaço destinado ao
alojamento das jovens, conforme se pode deduzir dos achados arqueológicos,
não estaria em condições de comportar tanta gente. Sourvinou pressupõe,
por isso, que algumas jovens representavam as outras e, assim, deixaria de
haver qualquer contradição nos textos dos escólios62 • No entanto, todas
estas propostas não passam de conjecturas, pois, nem a arqueologia, nem
as fontes literárias permitem estabelecer uma ideia clara e definitiva.
Dois pontos polémicos são a duração do período ao serviço da deusa
e a idade das crianças que participavam na cerimónia.
Os versos 641-7 da Lisístrata dizem o seguinte:

Ilev

'E1t-rCt
IhTj "(E"(rocr' Eô9üç i}ppTj<p6pouv·
d-r' IlÂ.E-rptÇ 1í OElC!htç oõcra -rllpXTj"(én·
lCa-raxéoucra -rov lCpOlCCO-rOV dplC-rOÇ 1í BpaupcoviotÇ"
lClllCaVTj<p6pouv 1to-r' oõcra 1taiç lCaÂ.1j 'xoucr'
tcrxáocov óPlla96v.
Logo aos sete anos de idade fui arréfora
depois, aos dez anos, servi a nossa padroeira como alétrida;
como ursa, na Braurónia, deixei cair o vestido cor de açafrão;
e finalmente, sendo já uma rapariga esbelta, fui canéfora
com um colar de figos secos.

60 FestivaIs ofAttica, Wisconsin, 1983, p. 86 e FestivaIs ofthe Athenians, London,
1977, p. 140, respectivamente.
61 O número de cidadãos atenienses do sexo masculino no séc. V a.c. seria de cerca
de 40.000 (cf. R. Flaceliêre,La vie quotidienne en Grece, Paris, 1959, p. 48).

62 Studies in GirIs' Transitions, Athens, 1988, pp. 115sq. A mesma opip.ião é
expressa por H. Lloyd-Jones, "Artemis and Iphigeneia", IHS 103 (1983) p. 93.
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Seria este o cursus honorum das jovens atenienses. O texto permite
subentender que, teoricamente 63 , as raparigas podiam ser arréforas, alétridas,
ursas e canéforas. Esta possibilidade teórica é um dos argumentos utilizados
por Sourvinou-Inwood, para sugerir que as jovens estariam apenas um ano
ao serviço do culto braurónio e não os quatro anos que mediavam entre dois
festivais 64•
Os schol. ad Ar. Lys. 645 (Ll) e a Suda (SI) são bem claros, ao
afirmarem que as ursas não podiam seroiS'tE 1tPEcrPÓ'tEpU18éKU hoov oiS't'
iÀ,únouç 1tÉV'tE. Uma vez que o festival da àpK'tEÍU era pentetérico, esse
limite de idade entre os cinco e os dez anos só permitia que as jovens
pudessem ser dpK'tOl uma única vez na vida. Os textos de Harpocrácio e de
Hesíquio (s.v. OEKU'tEÓEtv) revelam que a idade mais próxima do décimo
aniversário era o momento ideal para participar nesta festa65 •
Por outro lado, uma das fontes mais ricas em informação sobre as
cerimónias de Bráuron é a cerâmica. A deficiente informação das fontes

63 Embora esta possibilidade fosse muito remota pois as arréforas eram apenas
duas e eram escolhidas de entre as fanu1ias nobres; e tudo leva a crer que as ursas
obedeciam a critérios selectivos, de acordo com a representatividade das dez tribos.

A partir do testemunho de vários autores, podemos concluir que só as jovens
pertencentes a uma faixa etária compreendida entre os sete e os onze anos podiam prestar
serviço, na condição de arréforas.
64 Studies in Girls' Transitions, Athens, 1988, p. 22. H. Lloyd-Jones, "Artemis and
Iphigeneia", JHS 103 (1983) p. 93, põe em causa que as jovens residissem durante algum
tempo, qualquer que fosse a sua duração, no templo de Bráuron: "Neither do we know
whether it is true, as some have gessed, that they lived for some time in the sanctuary,
as the arrhephoroi lived on the Acropolis, undergoing a 'reclusion' of a type familiar
in initiation rites". Apoia o seu argumento na suposição errada de alguns estudiosos de
que os edifícios em redor da stoa serviam de dormitório para as jovens ursas. De facto,
foi comprovado por C. Bõrker, na sua recensão (Gnomon, 41 (1967) 802-6) ao livro de
Ch. Bouras ('AvaOT1]ÂcoCTIç -rfíç (j'TOáç -rfíç Bpavprovoç, Atenas, 1967), que essas
divisões eram utilizadas apenas como refeitórios, a exemplo do que acontecia em
Epidauro, Argos, Mégara, Trezena, Délion de Paros e no Istmo. Todavia, a existência
de um parthenon em Bráuron, atestada pelas inscrições, e a variedade de objectos
femininos encontrados pressupõe uma estadia prolongada neste local. Para o problema
da identificação do parthenon braurónio, vide P. Brulé, La Fille d 'Athenes, Paris, 1987,
pp. 245-8.
65 Sourvinou-Inwood, ibid., pp. 106sq, estudou o Hino a Ártemis de Calímaco e
sublinha que, tanto nos vv. 13-5, como nos vv. 42-45, a deusa caçadora solicita a Zeus
que coloque ao seu serviço dois grupos de elementos femininos (um constituído por
ninfas e outro pelas filhas de Oceano) e, curiosamente, exige que todas tenham a idade
de nove anos. Admitindo que a idade ideal para completar a àPlC'tda. era de dez anos
e que o serviço tinha apenas a duração de um ano, esta autora conclui que as jovens de
nove anos tinham a idade ideal, para servirem Ártemis, na condição de ursas.
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literárias é suprida pelos testemunhos dos vasos gregos, pois a investigação
destes tem proporcionado revelações inéditas sobre os rituais de Bráuron.
Papadimitriou encarregou a investigadora Lilly Kahil de estudar e publicar
a cerâmica do templo de Bráuron. É graças aos seus estudos que a cerimónia
da àplC'tda pode ser, em grande parte, reconstituída. Típico de Bráuron é
o riquíssimo acervo de vasos, muitos dos quais em fragmentos, a que L.
Kahil dá o nome de lCpa'tTj piO'lC01, e cuja decoração reproduz cenas triviais,
do dia a dia feminino, cenas mitológicas relacionadas com Ártemis e
aspectos do ritual da àplC'tsia66 . Na opinião desta investigadora, estes vasos
reflectem a natureza das cerimónias de Bráuron, pois são provenientes de
oficinas locais, uma vez que denotam técnicas de fabrico mais rudimentares
e menos perfeitas67 •
Ora, Sourvinou-Inwood analisou cuidadosamente as representações
das raparigas nos krateriskoi, nomeadamente sob o ponto de vista anatómico, e conclui que o seu estudo ora confirma as informações literárias, ora
é por elas confirmado, pois a idade das ursas mais novas, representadas nos
krateriskoi, abrange a faixa de sete a oito anos; as ursas mais velhas
encontram-se representadas através do tipo iconográfico que corresponde
sensivelmente à idade de dez anos68 •
A decoração exterior dos krateriskoi é, pois, de importância capital
para a compreensão do culto braurónio. A representação de adolescentes,
de tochas na mão, a correr ou a dançar junto ao fogo de um altar, ora
despidas, ora vestidas com um chiton curto assume grande relevância numa

66 Lloyd-Jones, "Artemis and Iphigeneia", JHS 103 (1983) p. 93, sintetiza assim
a representação pictórica das ciPK'tOt: "Os vasos mostram raparigas jovens, trajando,
por vezes, um curto chiton, mas outras vezes despidas. Às vezes fazem uma corrida em
direcção a um altar, sobre o qual arde uma chama, ou em direcção a uma palmeira, uma
árvore muitas vezes associada a Ártemis e a Apolo; nalguns vasos, as corredoras
transportam tochas. Noutros não estão a correr, mas a dançar o que parece ser uma dança
lenta e solene, ou a executar passos ritmados, perto do altar e da árvore; por vezes
transportam grinaldas."
67 L. Kalril, "Quelques vases du sanctuaire d' Artémis à Brauron", AK Beiheft 1
(1963) 5-29. Estes krateriskoi são crateres muito pequenos, quase miniaturas, nalguns
casos, concebidos para serem utilizados nas cerimónias religiosas. A partir da
representação do ritual num dos krateriskoi, L. Kahil, "Autourde l' Artémis attique" ,AK
7/8 (1964/65), pp. 24sq conclui que estes recipientes continham um líquido destinado
a libações durante o sacrifício. Kalril, ibid., pp. 23sq, e "L' Artémis de Brauron, Rites et
Mysteres", AK 20 (1977) p. 88 e n. 23, informa que J. Threpsiadis e P. Themelis,
responsáveis pelas escavações de Muníquia e Halas respectivamente, encontraram
nesses locais krateriskoi idênticos aos de Bráuron e sobretudo com representações
análogas.
68 Ibid. pp. 39-66.
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interpretação sociológica do objectivo do ritual69 • De acordo com as fontes
literárias, as meninas trajavam o KpOKOJ't6ç, um vestido comprido cor de
açafrão tipicamente feminin0 7o • Porém, nas representações dos krateriskoi,
a veste envergada pelas raparigas é o chiton representado de diversas
formas e feitios (comprido ou curto, com ou sem mangas, decorado ou liso,
etc.). C. Sourvinou-Inwoodjustifica esta discrepância consagrando, neste
caso, o uso adjectival da palavra krokotos. Por isso, é necessário subentender
a palavra chiton: krokotos (chitonpt.
A justificação para as representações das raparigas, ora vestidas, ora
despidas, tem a ver com o ponto culminante da cerimónia da àpKn:ia. De
acordo com os estudos de Sourvinou-Inwood, em determinado momento da
cerimónia, as dpK'tOl deixavam cair o krokotos e concluíam despidas a
parte final da dança. Na opinião daquela autora, este ritual marcava o
momento da saída da àpK'tda e o início da transição para a nova condição:
"it symbolized the bears' transition form sexually ambivalent childhood to
fully female status"12.

69 Sobremaneira importante foi a publicação por Kahil ("L' Artémis de Brauron,
Rites et Mystêres", AK20 (1977) 86-98) de fragmentos de três preciosos vasos áticos
do terceiro quartel do séc. V, a.c. pertencentes a uma colecção privada, com informações
pormenorizadas sobre o ritual de Bráuron.
70 Em Aristófanes Th. 939-42 e 945-6 e Ec. 331-2, o efeito teatral exige que o
krokotos seja uma peça de vestuário exclusivamente feminina, envergada sobretudo
pelas mulheres casadas.
P. Brulé sublinha o valor afrodisíaco do açafrão, através da citação de um passo
da vida de Isócrates (839) por Plutarco; e salienta a conotação erótica desta cor citando
um passo da Lisístrata, onde o krokotos é utilizado com finalidades sedutoras. Nono (D.
12.86) também coiÚrrma a carga erótica do vocábulo: lCpÓlCOÇ; dv8oç; Epd)'tIDV.
71 Studies in Girls' Transitions, Athens, 1988, p. 121.
72 Id., ibid., p. 133. Outros autores consideram igualmente característico destes
rites de passage que os protagonistas usem vestuário comprido e que se desfaçam dele
no decorrer da cerimónia. Cf. A. Brelich, Paides e Partenoi, I, Roma, 1969, pp. 186-8
e 200-2, W. Burkert, Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley/
Los Angeles/London, 1979, pp. 29sq, eH. Lloyd-Jones "Artemis and Iphigeneia", JHS
103 (1983) p. 94.

É também significativamente curioso que, na lenda da àplC'tda, Embaros dispa a
roupa à filha para com ela vestir a cabra.
Foi com base na deposição do krokotos que Souvinou-Inwood, "Aristophanes,
Lysistrata, 641-647", CQ21 (1971) 339-42, propôs a leitura lCa'tClXÉouO"aem Lys. 61447 e chamou a atenção para ÉsquiloAg. 239, onde Ifigénia se despoja do seu vestido tinto
de açafrão (lCpOlCID'tÓÇ;) antes de ser sacrificada. Todavia, veio posteriormente a
reconsiderar a questão de Ag. 239 (Studies in Girls' Transitions, Athens, 1988, pp.
132sq).
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Há um consenso geral entre todos os autores para considerarem a
cerimónia da àPlC'tdu como um ritual de transição da infância para a idade
adulta. Os schol. ad Ar. Lys. 645 (L31R1) e a Suda (S31R2) mencionam
expressis uerbis o pré-requisito de as jovens celebrarem a àPlC'tf:iu antes do
casamento. Não admira, portanto, que a cerimónia da "imitação das ursas"
fosse um ritual iniciático. Assim sendo, o sacrifício da cabra, que não podia
deixar de fazer parte do conjunto de rituais a realizar durante o festival,
conforme atestam as várias fontes, poderia ser entendido como as 1tpo't€À.eta,
os sacrifícios preliminares ao casamento, que as jovens realizavam em
honra de Ártemis 73.
Relativamente à realização de outras cerimónias no âmbito da
celebração de Ártemis Braurónia, sabemos que o festival se iniciava com
uma procissão de Atenas para Bráuron74, onde as jovens ficavam alojadas
no 1tupgevrov.
A exemplo do que acontecia em Muníquia e em Halas, as cerimónias
principais eram nocturnas, pois algumas jovens, representadas nos
krateriskoi, correm ou dançam com fachos na mão. Por outro lado, também
são numerosas as representações de Ártemis como deusa portadora da luz
(lucífera ou a deusa q>0)0'(p6poç de IT 21). Tal como ficou dito acima, a
propósito de Halas, também em Bráuron se realizavam celebrações
dionisíacas de índole orgiástica. Nos vv. 873sqq deA Paz de Aristófanes,
uma jovem chamada Teoria sofreu actos de violência sexual "enquanto se
dirigia para Bráuron". Os Schol. ad Ar. Pax 874-6 e a Suda s.v. Bpuuprov,
informam da presença em Bráuron de prostitutas que eram arrebatadas por
indivíduos embriagados75. A. Brelich, cotejando estas notícias com o passo
de A Arbitragem de Menandro, presume que o sentido do verbo áp1tuydv

73 Recordemos que o ritual do sacrifício é de cariz essencialmente comunitário. E
religião e sociedade interpenetram-se de tal maneira, que todos os actos de significativa
importância para a sociedade são inaugurados com um sacrifício. Um edifício, uma
ponte, uma muralha s6 mantêm a sua força se alguém for imolado (e emparedado) no
local. A travessia de uma fronteira, física - um rio, por exemplo - ou abstracta - de uma
camada etária para outra ou de um grupo social para outro - implica a realização de um
sacrifício (os chamados Ota~U-r1Ípl(l, no primeiro caso). Também o casamento era
precedido de um sacrifício (1tpo-rü/::tu) que a jovem realizava para apaziguar a ira da
virgem Árternis. Vide W. Burkert, Homo Necans, Berkeley/Los Angeles/London,
1983, pp. 62sq e n. 20; e ainda Griechische Religion der archaischen und klassischen
Epoche, StuttgartlBerlinIKõln,/Mainz, 1977, cap. II 1.2-4.5, pp. 105-142.
74 O v. 646 da Lisístrata e o escoliasta de Te6crito (2. 66) mencionam uma
KuvTj<popiu, isto é, o transporte processional de cestos com oferendas sagradas.

75 Schol. ad Ar. Pax: EV Bpuuprovt 0& o1Í~CP -rijç , AUtKijÇ 1toÂ.Â.ui 1tÓpVUt, EKei
0& KUt dtovócrtu lly/::-ro, KUt KUS' ílKUcr-rOV oij~ov, Ev oiç E~éeuov, ~/::eóov-r/::ç OE:

1toÂ.Â.àç 1tÓpVUç ijp1tUçov. Suda s.V. Bpuuprov' -rÓ1tOç -rijç 'A-r'rtKijÇ, EV
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tenha um maior alcance que 'raptar'; na sua opinião, significaria aqui
'violar', pois esses actos também eram praticados contra jovens que não
eram prostitutas, como é o caso da Teoria aristofânica, sendo algumas até
de boas fanulias, como a Pânfila de Menandr076 • Brelich chega mesmo a
atribuir a este acto o valor de ritual de carácter licencioso realizado no
âmbito das cerimónias; e, curiosamente, fundamenta esta opinião aludindo
à história do rapto, de Bráuron para Lemnos, do çóavov de Ártemis e das
jovens atenienses pelos Pelasgos tirrenos, quando aquelas celebravam uma
festa em Bráuron, história relatada por Heródoto e Plutarc077 •
Podemos ainda afirmar com segurança que houve a preocupação de
desenvolver o aspecto cultural da Brauronia, a ponto de se realizarem
declamações da Ilíada durante as festas 78 , a exemplo do que acontecia nas
Panateneias. P. Brulé supõe que os rapsodos versassem também os Cypria,
uma vez que é nesta obra que se encontra a primeira referência significativa
ao mito de Ifigénia79 •

~\Ovócna ilroV'to Kai lu:9óoV'teç noÂ.Â.àç n6pvaç d.pnaçov. Kai 'AplO"'to<páv1jç· él)
oéO"no'ta, õO"1jv líxel dlV npoK'tcoe't1jpioa. Erp1j'tat oe olà 'tO olà nev'tae't1jpouç
xp6vou dre0"9at 'tàç gecop{aç 'trov ~\oVI)O"icov.

Lloyd-Jones, "Artemis and Iphigeneia", JHS 103 (1983) p. 92 n. 31, considera
estes factos pura invenção, mas não nos parece que assim seja. A interpretação de
Papadimitriou é comprovada pelo texto de Menandro para as celebrações de Halas.
76

A. Brelich, Paides e Partenoi, I, Roma, 1969, pp.276-278.

Heródoto (6. 138sqq e 4. 145) e Plutarco (De MuI. Virt.8 e Quaest. Gr. 21)
descrevem o roubo do ídolo de Ártemis e o rapto das jovens atenienses, quando estas
celebravam uma festa em Bráuron. Os Pelasgos tirrenos levaram-nas juntamente com
a estátua para Lemnos, donde foram posteriormente expulsos pelos Atenienses. Plutarco
afirma que eles se dirigiram depois para a Lacónia, onde foram bem acolhidos pelos
Espartanos. As boas relações não duraram muito tempo e os Pelasgos abandonaram a
Lacónia em direcção a Creta, levando a imagem consigo, e aí fixaram residência, numa
região chamada Quersoneso.
77

Todavia, Heródoto descreve pormenorizadamente como Lemnos foi conquistada
por Milcíades, eupátrida do famoso révoç dos Filaídas, que devolveu à Ática a imagem
de Ártemis. Desde então, Bráuron foi considerado o local legítimo da estátua de Ártemis
Taurópola.
Este mito evocará antes um acontecimento histórico - a ocupação de Lemnos
pelos Atenienses -, que deu vida à formação de uma lenda política, com o intuito
provável de reforçar a soberania da administração ateniense sobre Lemnos (vide Jacoby,
no comentário (e respectivas notas) dos seus FGrH aos fragmentos 99-101 de Filócoro;
este estudioso considera que o inventor desta versão do rapto das jovens atenienses em
Bráuron foi o "chefe dos serviços de propaganda" de Milcíades).
78 Vide Hesíquio s. v. Bpaupcov{olÇ" 't1Jv 'IÂ.láoa fílOOV pa'l'colooi Év Bpauprovl
'tfíç 'A't'tlKfíç·
79 La Filie d'Athenes, Paris, 1987, p. 250 e p. 281 n. 405.
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Harpocrácio e LI declaram que se celebrava o mesmo ritual em honra
de Ártemis Braurónia e de Ártemis Muníquia. Por isso, podemos pressupor
que os rituais e manifestações culturais e religiosas que integravam as
festividades nos dois locais seriam idênticas. A inclusão do sacrifício da
cabra em Bráuron, conforme Hesíquio relata, comprova que essa hipótese
tem cabimento.
Uma das cerimónias de Muníquia era a dos amphiphontes. No dia 16 .
do mês de Munychion 80, realizava-se uma procissão, para o santuário de
Ártemis Muníquia, com o transporte de bolos, chamados àj.l<pt<proV'tEÇ;81.
Alguns autores comparam o seu aspecto ao dos nossos bolos de aniversário,
com pequeninos archotes dispostos em círculo (OatOía BV KÓKÀrot
1tEptKdj.lEVa i!Xrov), em vez das nossas velas, que os Gregos desconheciam.
Este pormenor indicia uma festa nocturna, a exemplo do que também
acontecia em Bráuron.
Esta cerimónia é outro ponto de ligação de Muníquia com Ifigénia
(-Hécate), pois os mesmos bolos eram normalmente oferecidos, no dia 16
de cada mês, aos templos de Ártemis e a Hécate nos cruzamentos82 • Hesíodo

80 H. Jeanmaire, Couroi et Couretes, Lille, 1939 (reimpr. New York, 1975), pp.
258sq declara que as festas celebradas em honra de Ártemis em Muníquia é que valeram
ao mês de Munyehion a sua designação, no calendário ateniense, pois o mesmo mês, em
Delos, em Esparta'e na Macedónia, era designado por Arternision. A estreita relação
entre a festa de Muníquia e a denominação do mês, em que ela se realizava, e, por outro
lado, a sua ausência do rol aristotélico de festas pentetéricas pressupõem uma ocorrência
anual das cerimónias em honra de Ártemis Muníquia. Se a festa era anual, C. SourvinouInwood, Studies in Girls' Transitions, Athens, 1988, p. 67, entende também que, em
Muníquia, as ursas podiam ter todas uma idade ideal próxima dos dez anos.
81 Vide Filócoro FGrH 328 F 86 (= Fócio), Apolodoro FGrH 244 F 152, Pólux 6.
75, Ateneio 14. 645, Hesíquio s.v. àJ.lcpupãív, Suda s.v. àVU(Há'tol. Relativamente ao
significado do nome, Jacoby diz o seguinte (p. 370 do comentário): "For the name ofthe
cake two exp1anations exist wich correspond with the two meanings of àJ.lcpi, 'on both
sides' and 'around', the former starting from the aition, the latter from the matter. The
frrst explanation belongs to Ph. who (very suitably in a book about the days of the month)
found in the àJ.lcptcpãív a representation of the conjunction of sun and moon and therefore
etymologized the word as 'double light'; the second belongs to Apollodoros who from
the aspect of the cake explained the word as 'shining round about'. Erika Simon,
Festivais ofAttiea, Wisconsin, 1983, p. 81, traduz por 'shining on both sides'.

P. Brulé, La Fille d 'Athenes, Paris, 1987, p. 196, conjectura a mesma data para as
celebrações de Bráuron. Todavia,julgamos que, sendo a festa de Bráuron o mais famoso
de todos os cultos de Ártemis na Ática, a de Muníquia seria por ela ofuscada, para além
do inconveniente da realização de duas festas no mesmo dia, de particular importância
para os, ou melhor, as Atenienses.
82 Vide também o comentário de Jacoby a Filócoro (FGrH 328 F 86), segundo o
qual estes bolos eram oferecidos no dia 16 de cada mês e não apenas no dia 16 do mês
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(fr. 23a M-W) já havia identificado a forma divina de lfigénia com Hécate
(sob a designação de "Ártemis Enódia")83, 'versão que teria sido também
adoptada por Estesícoro, segundo atesta Filodemo (fr. 215 Davies). Por
outro lado, Hesíquio informou que os Atenienses também designavam
Hécate por Zea, o nome de um porto marítimo - um dos três portos
de Munychion. O dia do nascimento de Ártemis era tradicionalmente o dia 6, mas o dia
16 estaria relacionado com o plenilúnio, pois, conforme já vimos, Filócoro identifica
Ártemis com Selena e E. Simon, ibid., confirma este dado: "Artemis Mounychia was
originally more the moon goddess than the Olympian sister of Apollo."
83 O fr. 23a Merkelbach-West, referente ao Catálogo das Hero{nas de Hesíodo,
conta-nos, a propósito da descendência de Leda, como Agamémnon casou com
Clitemnestra, de quem teve duas filhas, Ifímede e Electra, e faz-nos a descrição dos
acontecimentos que antecederam a expedição contra Ílion:

f) 't[élCEV 'Iqn~éõTjv lCaÀÂ.i(J(pu)pov ev ~Eyápo[tcnv
'HÂ.élC'tpTjV 9' f) dõoç epÍjptcn' à[9avá)'tTjtow.
'Icpt~éõTjv ~i:v (J(páç,av eUlCvÍj[~)tÕEÇ 'AXatot
~oo~õí[t lf1t' 'Ap'té~tõoç xpuO"TjÂ.alC)á't[ou) lCEÂ.aÕEtvfíç,
ií~a't[t 'tõít 6'tE VTjuO"tv àvé1tÂ.)EOV ~IÂ.tov E[(O"OO
1tOlV1)[V 'tEt0"6~EVOt lCaÂ.Â.tç]cpópou ' ApYEtro[VTj]ç,
dõoo[Â.ov· a(:>'t1)v Õ' eÂ.acpTj~6)Â.oç toxéatpa
pEta ~áÂ.' eç,EO"á[OOO"E, lCat à~~poO"]iTjv [ep)a'tE[tv1)v
O"'táÇ,E lCa'tà lCpfí[9EV, iva oi X]proç [lf]~1tE[Õ)O[Ç] E[rTj;
9DlCEV Õ" à9áva'tQ[y lCat àyÍjp)aov ií~a['ta 1táv'tU.
't1)V Õ1) vuv lCaÂ.éo[uO"tv e1tt X]90vt cpuÂ.' àv[9pdl1tOOv
~ Ap'tEUtv EtvoÕUUY, 1tp61toÂ.ov lCÂ.U)'tOU t[o)X[E]aip[Tjç.
[Clitemnestra] deu à luz, no palácio, lfímede, de belos tornozelos,
e Electra, que em feições competia com as imortais.
Quanto a Ifímede, os Aqueus, de belas cnémides, degolaram a sua imagem
sobre o altar da ruidosa Ártemis das flechas de ouro
no dia em que eles se faziam ao mar com as suas naus rumo a Ílion
para vingarem a Argiva de belos tornozelos;
a caçadora de veados, que lança os dardos
com grande facilidade, salvou-a e verteu sobre ela a agradável ambrósia
desde a cabeça, para que o corpo permanecesse incólume
e tornou-a imortal e livre da velhice por todo o sempre.
Agora, na terra, as raças dos homens designam-na
por Ártemis Enódia, serva da ilustre lançadora de dardos.
Portanto, lfigénia, filha de Agamémnon e de Clitemnestra, que aí é designada por
Ifímede, estava para ser sacrificada pelos Aqueus, quando Ártemis intervém com um
duplo milagre. Substituiu a vítima por um eidolon da própria Ifigénia e salvou a jovem
de uma morte certa. Seguidamente tornou-a imortal e invulnerável, vertendo ambrósia
sobre o seu corpo, da cabeça até aos pés. A partir daí, passou a ser conhecida por Ártemis
Enódia. Ora, a deusa dos caminhos é Hécate, que foi associada a Ártemis, a partir do séc.
V a.C .. Surge-nos, pois, aqui, pela primeira vez, o motivo da elevação de Ifigénia ao
convívio dos deuses por intermédio de Ártemis. Este texto constitui, assim, o núcleo
mais antigo do mito de Ifigénia.
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localizados no Pireu -, situado muito próximo de Muníquia. Além disso, se,
em Muníquia, Hécate se entontrava presente ao lado de Ártemis, em
Bráuron, a presença de Hécate é também atestada pelas escavações
arqueológicas que trouxeram à luz uma estatueta dessa mesma deusa84 •
Estes factos bem evidentes reforçam a ideia de que também Ifigénia
estaria relacionada, embora indirectamente, com o culto de Muníquia e
aumentam a probabilidade de os dois cultos serem muito semelhantes. Esta
afinidade é confirmada pelos krateriskoi encontrados em Muníquia, que
são idênticos aos de Bráuron.
A arqueologia confirmou também as analogias entre três dos locais de
culto: tanto o templo de Áulide, como o de Bráuron, como ainda o de Halas
possuem um adyton. As fortes afinidades com o culto de Muníquia e
sobretudo a narrativa de Embaros permitem deduzir que também o templo
local possuísse umadyton idêntico. H. Jeanmaire85 sugere que a preocupação
de Embaros, descrita na lenda86 , em esconder a filha no segredo do templo
seria um provável indício de que a consagração a Ártemis Muníquia
implicaria uma reclusão temporária no adyton do templo. A. Brelich
reforça esta opinião afirm~mdo que, sendo o mito de Embaros não o da
instituição de um sacrifício humano, mas o da instituição da sua substituição,
uma vez que se trata de iludir o sacrifício de uma jovem, exigido pelo
oráculo, a sua substituição assume duas vertentes: o sacrifício da cabra e a
segregação de uma jovem no adyton do templ087. Se os vestígios
arqueológicos de Bráuron permitem concluir que há indícios de algumas
dpK'tot, pelo menos, viverem dentro do santuário - embora as fontes
literárias nada indiciem -, o mesmo não se pode comprovar relativamente
a Muníquia.
Em Muníquia, havia ainda uma outra manifestação religiosa relacionada
com um facto histórico. Após a batalha de Salarnina, durante a qual Ártemis
Muníquia teria intercedido pelos Atenienses contra a armada Persa, a
vitória dos Gregos passou a ser celebrada no dia 16 de Munychion através
da realização de uma naumaquia de carácter sagrado. Na época helenística
os efebos participavam numa regata que se realizava entre o porto de Pireu
e o de Muníquia88 .

84
85

Cf. BCH73, 1949, p. 527.
Couroi et Couretes, Lille, 1939 (reimpr. New York, 1975), p. 263.

86 Vide Suda s.v. ·EJ.t~ap6<; dJ.tl ou Pausânias da Síria, o lexicógrafo, apud
Eustácio ad Horn. /l. 2. 331, 30.
87 A. Brelich, Paides e Partenoi, I, Roma, 1969, 257sqq.
2
88 A naumaquia e a regata estão atestadas em várias inscrições, e. g. IG 2 10 11,
16 e IG 22 1016,30, respectivamente.
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Importa aqui fazer o levantamento dos locais onde Ifigénia teria sido
venerada, para além do seu culto em Bráuron. Não interessa analisar os
locais do culto de Ártemis sob as suas diversas invocações (Taurópola,
Braurónia, Muníquia, Aulideia, etc.) e bem assim as respectivas ramificações,
bastante numerosas, nalguns casos89 •
1. Em Herrníone encontramos Ifigénia como hipóstase de Ártemis, i.
e., Ártemis invocada sob o epíteto de 'Iept yéveta. Esta tinha um templo nas
imediações de Dioniso MeÀavaty{ç90.
2. Conta Pausânias (7. 26. 5: oTíA.6ç EO"nv EÇ àpxTíç '>'Ieptyevdat
1totTj9el.ç Ó va6ç) que existia em Egira, na costa da Acaia, um templo de
Ártemis com uma antiga imagem que o povo local dizia ser de Ifigénia,
a filha de Agamémnon91 • A sacerdotisa era uma jovem que aí prestava
serviço até atingir a idade de casar. O Periegeta concluiu daqui, provavelmente com inteira razão, que o referido templo teria sido dedicado
primitivamente a Ifigénia.
3. Em Mégara, segundo uma outra informação de Pausânias (1. 43. 1),
para além da existência de um santuário dedicado a Ártemis mandado
construir por Agamémnon, quando este aí se tinha dirigido para convencer
Calcas a acompanhar a expedição contra Tróia, há a registar a existência de
um heróon de Ifigénia, juntamente com o seu túmulo. Diz o Periegeta que,
na opinião dos Megarenses, ela morrera em Mégara. O próprio nome da
filha do rei de Mégara - Taurópolis (Paus. 1. 42. 7) - indicia a forte suspeita
da existência de uma veneração de Ártemis Taurópola. Todavia, a
autenticidade desta informação já foi posta em causa, pois o heróon de
Ifigénia poderia ter sido sugerido pelo próprio mito do sacrifício.

89 Para isso, vide Wemicke, Paulys Realencyclopiidie der classischen Altertumswissenschajt, em Artemis, coI. 1336sqq e P. Brulé, La Filie d'Athenes, Paris, 1987,
p.186sqq.
90 Hesíquio s.v. 'IqnYEvsia. Pausânias 2. 35. 1: lca\ 'Ap'réJ.ltoOç btilCÂ-TjcrtV
'IqnyEvsiaç eu'dv iEp6v. Cf. Hesíquio '1. i) ~ Ap'tEJ.ltÇ. A associação do culto de
Ártemis ao de Dioniso é muito comum. É impressionante, por exemplo, a coincidência
dos nomes das filhas de Preto rei de Tirinto, saradas da sua loucura no templo local de
Dioniso: Ifianassa e Ifínoe. Supondo que a identificação da Ifianassa homérica (II. 9.
145=287) com Ifigénia está correcta, e tendo em conta que Ifigénia ora é um dos epítetos
de Ártemis, ora hipóstase da deusa, a relação entre Ártemis e Dioniso é, neste caso
concreto, evidente.

91 A Acaia tentou também inserir-se na lenda de Ifigénia ou na da Guerra de Tróia,
em geral. Pausânias (7. 24. 2) fala de uma reunião preparatória dos chefes Gregos na
cidade costeira de Égio, para combinarem como haviam de combater o reino de Príamo:
'AyaJ.léJ.lvrov ij9pOlUEV eç 'tolÍ'to 'to xrop{ov 'tooç Myou J.láÂ-tu'ta ev 'tU 'EÂ-Â-áot
àç{ouç, J.lE9éçov'taç ev lCOtV(9 ~oUÂ-iíç lCa9' 6v'ttva XPTJ 'tp6nov en\ àpXTJv 'tTJv
TIptáJ.loU u'tpa'tEóEU9at.
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4. Em Áulide encontra-se, pelo menos, um templo dedicado a Ártemis,
pois Agesilau teria realizado sacrifícios neste local em sua honra92 e foi
encontrada a base de uma imagem, com uma inscrição de duas pessoas, que
aí haviam mandado erguer uma imagem da filha; esta teria servido no
templo como sacerdotisa de Ártemis. Todos estes factores se conjugam
para que se supusesse muito naturalmente a existência neste lugar de um
culto primitivo de Ifigénia, uma vez que o mito troiano localiza aí o seu
sacrifício. Hubrecht conjectura que uma base circular, encontrada num dos
cantos do templo, poderia ter servido de pedestal para os restos do plátano
mencionado em II. 2. 307, e que Pausânias (9. 19. 7) teria ainda visto, na sua
visita ao templ093.
5. Segundo o relato de Pausânias (2. 22. 6sq), teria existido lado a
lado, em Argos, um santuário de Eilethyia e outro de Hécate. Como
Pausânias também associa à fundação do primeiro santuário o nascimento de Ifigénia, filha de Helena e Teseu94 , Wilamowitz, conjugan-

92

Cf. Xenofonte HG 3. 4. 3, Plutarco Ages. 6 e Pausânias 3. 9. 3sq.

A.V. M. Hubrecht "Opgravingen in Brauron en de cultus van ArtemisIphigeneia", Hermeneus 32 (1961) p. 142.
93

94 Esta versão do mito de Ifigénia apoia-se no rapto de Helena por Teseu e pode
serreconstituída por meio de uma síntese dos testemunhos de diversos autores (Álcman
fr. 21 Davies (= Paus. 1. 41. 4 e schol. AD ad Hom.!l. 3.242 = Cypr. F 12 Davies);
Estesícoro fr. 191 Davies (=Paus. 2. 22. 6); Píndaro fr. 243 Sn. (=Paus. 1. 41. 4);
Helanico FGrH323aF 18 e 4 F 168 (= Plutarco Thes. 31), 323aF 19 (= schol. adLyc.
513) eF 20 (= schol. adHom. Il. 3.144); Dúris de Samos FGrH76 F 92 (=Tzetzes ad
Lyc. 103, 143, 183); Alexandre de P1êuron fr. 12 Powell (=Pausânias 2. 22. 6sqq);
Eufórion fr. 61 M (=EM 480, 16 s. v. 'Iqn yéveta); Nicandro apud Ant. Lib. 27; Diodoro
Sículo 4.63; Higino Fab. 79; Plutarco Thes. 31sqq; schol. T ad Horn. !l. 23. 626.):
Pirítoo, filho de Ixião, dirigiu-se a Atenas, após o falecimento de sua mulher, para visitar
Teseu e foi informado da morte de Fedra. Convence, então, Teseu a raptar a bela e muito
jovem Helena. Decisivo para o rapto de Helena seria o desejo acalentado por Teseu de
se tomar parente dos Dioscuros. Os dois amigos chegaram a Esparta, raptaram Helena,
quando ela dançava no templo de Ártemis Ortia, e levaram-na para Atenas. Decidiram,
então, que aquele a quem ela coubesse em sorte, se comprometeria a ajudar o outro a
encontrar uma mulher. Deitadas as sortes, Helena coube a Teseu, que a levou para
Afidna, uma cidadela no Nordeste da Ática, onde a escondeu, entregando-a aos cuidados
de Etra, sua mãe. No entanto, Pirítoo ainda não tinha mulher e a sua escolha recaiu em
Perséfone. Teseu, comprometido pelo juramento, não teve outro remédio senão
acompanhá-lo ao Hades, onde ambos ficaram retidos até que Hércules os libertou.
Enquanto isso acontecia, os Dioscuros conquistaram Afidna e resgataram a irmã,
levando consigo Etra prisioneira. No caminho de regresso a Esparta, mais concretamente
em Argos, Helena, que estava grávida de Teseu, deu à luz Ifigénia. Como prova de
gratidão pelo feliz sucesso, Helena fundou em Argos um templo em honra de Ilitia, a
deusa dos partos, e entregou a criança recém-nascida a sua irmã Clitemnestra, casada
com Agamémnon. Esta contou ao marido que ela própria a tinha dado à luz, e criou-a
como se fosse sua própria filha.
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do todos estes factores, suspeitou qU8 existisse aqui um templo de Ifigénia-Hécate 95 •
Apolodoro também faz referência a uma primeira reunião dos Aqueus
em Argos antes da sua partida para Tróia96 • Os Cypria informam igualmente que a reunião de Áulide era a segunda que se realizava e, embora o
resumo de Proclo não reftra o local do primeiro encontro, é muito natural
que tivesse sido em Argos97 • Esta versão, conforme P. Brulé salienta98 ,
seria fruto da existência de uma tradição local: um provável culto de
Ifigénia terá sugerido uma passagem da heroína - e dos Aqueus - por
aquelas paragens.
É igualmente signiftcativo que, além de Estinfale e de Bráuron,
também Argos se situa perto de um rio chamado Erasino (Ésquilo Supp.
1019-1021).
6. Se, conforme já vimos, em Estinfale, na Arcádia, existia um templo
em honra de Ártemis Braurónia, é muito natural que também aí existisse
um culto de Ifigénia99 • Esta dedução não é feita de ânimo leve, mas tem por
base as analogias, supra referidas, entre os cultos e mitos de Ifigénia e de
Calisto.
P. Brulé desenvolve um estudo sobre o denominador comum destes e
de outros locais de culto, embora nem em todos se possa comprovar a
presença de um culto de Ifigénia1OO• Esse factor comum é serem locais
marítimos, associados à presença de água doce (rio ou fonte). Até Estinfale,
cidade do interior, se encontra situada na margem de um lago importante.

95

U. von Wilamowitz-Moellendorff, "Die beiden Elektren", Hermes 18 (1883) p.

96

Apo1odoro, Epit. 3. 18: n<ÍÂ.tv dç ~ Apyoç J.te'tllcr'tpll<pÉv'tllç eÂ.9eiv dç

257.
AuÂ.{oll.
97 Cf. Malco1m Davies, Epicorum Graecorum Fragmenta, Gõttingen, 1988, p. 34:
Kllt 'tO oeú'tepov Tj9pOlcrJ.tÉVOU 'tou cr't6Â.ou Ev AuÂ.{Ol.
98

La Fille d'Athenes, Paris, 1987, p. 264 n. 40.

99 Poderíamos também pressupor a existência de um culto de Ifigénia em
Muníquia, considerando a análise dos elementos de Muníquia, coincidentes com o mito
de Ifigénia e o culto de Bráuron. Todavia, essa análise não é concludente. A haver um
culto relacionado com Ifigénia, seria o de Ifigénia-Hécate.
100 É o caso de Anfípolis da Trácia, onde Ártemis Braurónia seria adorada. A única
afinidade com o mito de Ifigénia é a referência ao rio Estrímon (Ésquilo Ag. 192), que
banhava essa localidade. Cf. Diodoro 18.4 e Tito Lívio 44. 44.

É também o caso de outras filiais dos cultos já analisados, como Tanagra, por
exemplo, uma ramificação de Áulide, ou como outros locais na costa ocidental da Ásia
Menor, filiais de Muníquia. Nada nos confirma que os cultos sejam idênticos aos dos
locais de origem.
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P. Brulé associa este factor de água salgada/água doce ao v. 1192 deIT, onde
Toas pergunta a Ifigénia, se ela pretende purificar os prisioneiros com água
doce ou com água salgada.
De facto, no âmbito da religião grega, a água está relacionada com a
purificação de uma mácula - ~óO"oç ou ~{aO"~a - que poderia ter sido
contraída através de relações sexuais, nascimento, morte e sobretudo
homicídio 101. Qualquer contacto com o sangue e a morte deve ser evitado.
É por isso que as virgens, porque ainda impolutas, assumem um papel
importante em diversos cultos, desempenhando as funções de sacerdotisas
até atingirem a idade de casar. A contaminação atinge igualmente os
santuários e as próprias imagens divinas. São vários os exemplos de
purificações regulares de ídolos por meio da água, particularmente água
salgada, sobretudo se a estátua esteve em contacto com cadáveres ou
autores de crimes de sangue 102 •
Vejamos então o resultado do estudo de Brulé:
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c =certeza
P =probabilidade
101 w. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche,
StuttgartlBerlin/Kõln,/Mainz, 1977, p. 133 e IT381-3.
102 Vide exemplos diversos em W. Burkert, ibid., pp. 134sq e n. 44 e 45.
103 P. Bru1é, La Filled'Athenes, Paris, 1987,p. 201, invoca o v. 232doAgamémnon
de Ésquilo (onde se diz que o protagonista dá sinal aos servos para soerguerem Ifigénia,
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A acreditar nos copiosos testemunhos de diversos autores, Orestes e
Ifigénia não teriam feito outra coisa durante o resto das suas vidas senão
percorrer toda a Grécia e Ásia Menor, numa intensa actividade de instituição
de cultos, no seu regresso à pátria com a imagem de Árternis, trazida do país
dos Tauros. Alguns casos isolados foram considerados indícios de um
antigo culto de Orestes e Ifigénia ou de uma veneração intimamente
relacionada com este, como é o caso de Árternis, tanto Braurónia: como
Taurópola. Todavia, é muito pouco provável que tenha existido um antigo
culto de Ifigénia em todos os locais que reclamam para si a posse da
autêntica imagem de Árternis: aquela que, segundo a lenda, teria sido
transportada por Ifigénia e Orestes para a Hélade. E muitas eram as cidades
que disputavam a posse deste venerável ídolo tão popularizado pela peça
de Eurípides Hl4:
a) Em Esparta, num local chamado Limneu, consagrado a Árternis
Ortia Ligodesma \05, a estátua dessa deusa seria o antigo ídolo táurico, que,
na opinião dos Espartanos, teria sido levado para esse local, porque Orestes
aí também era rei (Pausânias 3. 16.7-9). O Periegeta pronuncia-se a favor
da reivindicação dos Espartanos, contra a tradição ática. Se a verdadeira
estátua antiga esteve em Bráuron, foi apenas de passagem, pois, pergunta
ele, "por que razão teria Ifigénia deixado a imagem em Bráuron?" E se os
Persas incluiram a imagem de Bráuron no seu espólio, porque não a levaram
consigo os Atenienses quando abandonaram a cidade antes da chegada dos
invasores? É porque, certamente, a imagem de Bráuron não era a verdadeira,
mas uma simples cópia, sem grande valor histórico-religioso. E foi essa
cópia que os Persas levaram consigo e foi oferecida posteriormente por
Seleuco aos habitantes de Laodiceia, na Síria. Tudo isto está implícito nas
palavras de Pausânias. Todavia, a tendência moderna inclina-se para a
localização do antigo ídolo em Halas ou em Bráuron, em detrimento da
hipótese defendida por este escritor106 •
Para confirmar a autenticidade do xóanon, o Periegeta dá-nos conta de
alguns fenómenos inexplicáveis, que ele atribui ao poder divino da estátua.
O ídolo foi, por exemplo, encontrado por dois irmãos, descendentes do

como uma cabra, por sobre o altar), para justificar a existência provável do sacrifício da
cabra. Nós pomos as nossas dúvidas.
104

Vide também A. Brelich, Paides e Partenoi, I, Roma, 1969, p. 244.

Ortia ('direita', 'em pé') e Ligodesma ('envolvida porvimieiros'), porque, de
acordo com o relato de Pausânias (3. 16. 11), a imagem fora encontrada num bosque de
vimieiros, e a árvore que a envolvia mantinha-a de pé.
105

106 Vide Lexicon lconographicum Mythologiae Classicae (UMC), ed. ARTEMIS
VERLAG, Zürich/ München, 1981-... , vol. IJI, p. 743.
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primeiro rei espartano, que enlouqueceram naquele mesmo instante 107.
Os habitantes de vários locais que, em certa ocasião, sacrificavam à
deusa, desentenderam-se e massacraram-se mutuamente. Os que não
morreram no combate, sucumbiram a uma epidemia enviada pela divindade. Descreve ainda um ritual sangrento, instituído para saciar a sede
crudenta da deusa, e que consistia em chicotear alguns jovens manchando o altar de sangue, pois "Ártemis ainda mantinha a preferência
por sangue humano desde os tempos dos sacrifícios táuricos". Na verdade, perante estes factos inexplicáveis, um oráculo ordenou aos Espartanos que tingissem o altar de sangue. Era sacrificado o indivíduo tirado
à sorte, mas Licurgo comutou este costume noutro mais leve, que não
deixava de tingir o altar de sangue humano: a flagelação de efebos. A
sacerdotisa acompanha a cerimónia segurando a estátua. Se os flageladores não fizerem o seu trabalho convenientemente, tentando poupar os
jovens, a estátua da deusa torna-se mais pesada e difícil de transportar, e a
sacerdotisa repreende-os.
Sérvio e Higino corroboram a localização da imagem de Ártemis na
Lacónia, bem como o ritual da flagelação 108 • Sérvio começa por fazer um
breve resumo de IA e de IT, e afirma que Orestes teria levado o ídolo para
Arícia. Não faz sequer referência a Halas ou a Bráuron, e continua:
Sed cum postea Romanis sacrorum crudelitas displiceret, quamquam
serui immolarentur, adLaconas estDiana translata, ubi sacrificii consuetudo
adulescentum uerberibus seruatur, qui uocabantur Bomonicae, quia aris
superpositi contendebant, qui plura posset uerbera sustinere[09.
Mas como posteriormente a crueldade das cerimónias religiosas não
era do agrado dos Romanos, apesar de eles imolarem escravos, [a estátua de]
Diana foi transferida para a terra dos Lacedemónios, onde ainda se mantinha
o costume do sacrifício de jovens através de vergastadas, os quais eram
denominados Bomonicae, porque disputavam sobre os altares para ver qual
deles conseguia suportar mais vergastadas.

107 Ártemis costuma ser muito invocada para curar doenças mentais, como é o caso
da loucura. Vide O. Gruppe, Griechische Mythologie undReligionsgeschichte, München,
1906, pp. 1273-1282.
[08 Sérvio ado Aen. 2. 116. Higino Fab. 261, embora se considere que afabula de
Higino seja uma interpolação do texto de Sérvio. Cf. Hygini Fabulae, ed. H. I. ROSE,
Leiden, 1963 p. 160 nota: "non enim suntHyginiana (se. haec capita: CCLVill-CCLXI)
sed Seruiana".
[09 Seruii Grammatici quiferuntur in Vergilii carmina commentarii. Rec. Georg
Thilo et Hermann Hagen, Hildesheim, 1986, p. 237-8. Acrescenta ainda Sérvio que os
ossos de Orestes teriam sido trasladados de Aríeia para Roma.
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De acordo com este comentário, os jovens espartanos participavam
num certame bastante cruel: eram voluntariamente chicoteados sobre o
altar da deusa. Saíam vencedores aqueles que conseguissem aguentar o
maior número de chicoteadas, donde a designação de Bomonicae
(~0)f..L6ç+v{1Cat). Não é por acaso, como faz notar Brelich l1O , que os Itálicos
remeteram a imagem para Esparta: é que o culto lhes parecia demasiado
cruel.
Tal como os escritores romanos, também os Espartanos preferem
atribuir a outros a origem de culto tão desumano. Todavia, a associação
deste culto ao ritual táurico deverá ser tardia, provavelmente devido ao
êxito da peça euripidiana. É que as escavações no templo de Árternis Ortia
revelaram vestígios de alicerces do séc. VI a.C. e restos de dois altares
localizados diante do templo, um dos quais pertencente ao séc. IX a.c. 11l •
Não é, portanto, muito provável que a abonação táurica fosse tão remota.
Xenofonte e Platão relatam um jogo ritual, em redor do altar de
Árternis Ortia, em que um grupo tentava roubar o máximo possível de
queijo, enquanto outros, armados de chicotes, defendiam o altar112 • Deste
modo, também manchavam o altar de sangue humano. Burkert conjectura
que as duas equipas fossem constituídas por pessoas de grupos etários
distintos 113 •
A razão da presença do queijo neste ritual é clarificada por um
fragmento de Álcman, onde se diz que a deusa preparou um queijo de leite
de leoa por ocasião de uma festa 114 •

110

J11

Paides e Partenoi, I, Roma, 1969, p. 245, n. 39.
E. Karpodini-Dimitriadi, Der Pelopones, Athen, 1990, p. 118.

m Xen. Lac. 2.9; Plat. Leg. 633b. Platão apenas lhe faz uma alusão muito
superficial. Xenofonte aparentemente interpretou mal este culto. Vê nele um exemplo
da severa educação espartana destinada a endurecer o corpo dos jovens para os tomar
insensíveis à dor ou, pelo menos, para tolerarem melhor o sofrimento. Este episódio
parece, pois, deslocado, porquanto não se enquadra no contexto, a ponto de alguns
estudiosos o considerarem uma interpolação.
Variadíssimos especialistas, entre os quais Henri Jeanmaire (Couroi et Couretes,
Lille, 1939 (reimpr. New York, 1975), p. 511), F. Graf ("Das Gõtterbild aus dem
Taurenland", A WlO, 4 (1979» eA. Brelich (Paides e Parthenoi, I, Roma, 1969),julgam
tratar-se de um rito iniciático, embora este último autor tenha tendência para atribuir
uma importância demasiado monopolizadora a ritos iniciáticos em cultos onde essa
exclusividade não existe - cf. rc. de Chr. Sourvinou(-Inwood) à obra anterior, JHS 91
(1971) 172-177.
113 Cf. Walter Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen
Epoche, StuttgartlBerlinIKõln,lMainz, 1977, p. 237 e 393.
114 Álcman fr. 56 Davies.
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Em todo o caso, é devido ao ritual da flagelação dos efebos espartanos
que este culto se torna famoso.
b) Na ala sul da Acrópole de Atenas, à direita dos Propileus, havia um
templo de Ártemis Braurónia e uma estátua de Praxíteles, segundo as
indicações de Pausânias (1. 23. 7). Este autor informa que o antigo 1;6avov
de Ártemis estava (ainda no seu tempo) em Bráuron:
'tO cipxaiov ç6av6v ecrnv ev Bpauprovl, "Ap'tEI.nç roç ÀÉyOUcrlV Tj
Taupuc1Í

Se interpretássemos 'tO àpXaiov 1;6avov como a imagem genuína de
Ártemis, trazida por Ifigénia do país dos Tauros, este passo estaria em
aparente contradição com o que o autor diz, em 3. 16. 7-9, como vimos a
respeito da imagem de Ártemis Ortia Ligodesma, onde considera ser a
imagem espartana a verdadeira. No entanto, em 1. 33. 1, Pausânias aplica
a mesma adjectivação (àpXaiov) à imagem de Bráuron, mas não admite
que ela seja a original. Pelo contrário, da imagem original promete
ocupar-se mais adiante, isto é, em 3. 16. 6sqq, a descrição do ritual de
Ártemis Ortia.
c) Eurípides, emIT 1446sqq, põe na boca de Atena instruções para que
Orestes leve a sua irmã de regresso a Argos. Também Higino (Fab. 120) faz
alusão à presença da famosa estátua em Argos: o oráculo informa Orestes
que só ficará livre das Fúrias se trouxer a imagem táurica para Argos.
Considerando o que já foi dito sobre um eventual culto de lfigénia em
Argos, é muito natural que este local reclamasse a posse da estátua táurica.
d) Em Comana, na Cataónia da Capadócia, junto ao rio Saro, existia
um templo que servia o culto florescente da grande deusa Ma ll5 da Ásia
Menor, com a qual a deusa táurica aparentemente foi identificada116 •
Estrabão conta que Orestes e Ifigénia introduziram nesta cidade o culto de
Ártemis Taurópola, que eles haviam trazido do país dos Tauros. Não só
teriam deixado aqui o 1;6avov táurico, como t~bém a longa cabeleira de
Orestes, que este usava em sinal de luto durante o seu período de doença,
donde se explica o nome da cidade 1l7.

115 Divindade da Ásia Menor, personificação da fertilidade e identificada com a
Lua. Também Ártemis é identificada com a Lua (~EÀ1ÍV1J).
116

Vide Estrabão 12. 2. 2-3 e Procópio Pers. 1. 17. Cf. também Pausânias

3.16.8.
117 Procópio é mais minucioso na sua descrição. Quando Orestes abandonou a terra
dos Tauros juntamente com sua irmã, terá contraído uma doença. O oráculo infor-
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Pausânias (8. 34. 3) faz alusão ao completo restabelecimento de
Orestes, da sua loucura após o corte do cabelo. A dedicação deste, que
também aqui teria a mesma finalidade da cura de Orestes, é claramente uma
lenda etiológica, forjada para justificar o nome da cidade de Comana, tanto
da Comana pôntica, como da cataónica.
e) Segundo o que dissemos na alínea anterior, também a Comana, no
Ponto, junto ao rio Íris, poderia reivindicar a posse da imagem genuína118.
De acordo com a história de Procópio, Orestes e Ifigénia teriam levado o
ídolo primeiro para a Comana pôntica e posteriormente para a Comana

mou-o de que só ficaria curado, se erguesse um templo em honra de Ártemis, num local
que se assemelhasse ao dos Tauros, e deixasse aí a sua cabeleira, fundando uma cidade
homónima (à cabeleira). Orestes chegou ao Ponto e descobriu uma montanha alcantilada,
sobranceira ao rio Íris. Julgando ser aquele o local indicado, construiu aí uma cidade e
um templo em honra de Ártemis. Cortou o cabelo e deu à cidade o nome de Comana,
designação que se manteve até à época de Procópio (séc. VI d.C.). Como a doença não
cessasse, Orestes percebeu que não tinha satisfeito as condições divinas. Continuando
a viagem, chegou à Capadócia, a um local, nas margens do rio Saro, muito parecido com
o dos Tauros. Orestes fundou aí outra cidade e dois templos: um para Ártemis e outro
para sua irmã Ifigénia. Orestes teria aí cortado o cabelo e a cidade passou a chamar-se
Comana Dourada (Tj xpuuií KÓJ.lava ).
O motivo da dedicação da cabeleira não é tão singular como parece: os jovens
adolescentes faziam-no nas festas em Muníquia, porque, segundo a narração de Plutarco
na Vida de Teseu (5), o famoso herói teria dedicado a Apolo as primícias da sua
cabeleira, antes de chegar a Atenas; também Aquiles oferece a sua cabeleira, nas
exéquias de Pátroclo (II. 23. 141-153).
A dedicação das cabeleiras, no âmbito da religião grega, pertence ao grupo das
oferendas votivas. O Homem pretendia honrar o deus através de uma renúncia
voluntária, assumida pessoalmente, perante testemunhas, geralmente em ocasiões
decrise pessoal ou comunitária (perigo, doença, fome, guerra). O voto poderá consistir no sacrifício de um animal, na oferta das primícias ou até na fundação de
um templo. Muito comum é ainda, para além da oferenda, em Bráuron, das roupas
das mulheres mortas de parto, a promessa da cabeleira. Vide Burkert, Griechische
Religion der archaischen und klassischen Epoche, StuttgartlBerlinIKõln,/Mainz, 1977,
p. 119 notas 23-25 para outros exemplos e respectivos testemunhos históricos e
literários.
Segundo uma informação de Estêvão de Bizâncio (s.v. ~ AJ.lavov) dizia-se que
Orestes teria encontrado a libertação da sua loucura ('tiíç J.laviaç ÀÓO"lV EÚpEiv) no
monte Amano, situado entre a Cilícia e a Síria. Esta é claramente mais uma etimologiá
popular, suscitada pelo substantivo J.lavia precedido de um a- privativo.
118 Vide Estrabão 12. 3. 32 e Procópio Pers. 1. 17. Cf. também Pausânias 3.16.8,
que, embora sem referir explicitamente o nome de Comana, faz a distinção entre os
habitantes das duas Comanas: ... Karcrcó'ÔoKEÇ Kat oi 'tov EiSçE1VOV OiKOUV'tEÇ 'tO
dyaJ.,J.la Eivalrcapà U<piU1V, isto é, os habitantes de Comana, na Capadócia, junto ao
rio Saro, e os habitantes da Comana do Ponto Euxino, nas margens do rio Íris.
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cataónica. Estrabão, no entanto, aftrma que o culto na Comana pôntica
seria uma cópia do outro.
f) Segundo Estrabão (12. 2. 7), em Castabala, na Cataónia, seria
venerada Ártemis Perásia. Também aqui corria voz a mesma história a
respeito de Orestes e do ídolo táurico. A Taurópola teria o nome de Perásia,
devido ao facto de ela ter sido trazida "do outro lado" (1tÉpa9Ev). As
sacerdotisas de Ártemis cumpriam um ritual que se julga ser uma
reminiscência de um antigo sacrifício humano executado por meio do fogo:
caminhavam sobre carvões em brasa. Esta dedução deve-se à analogia dos
sacrifícios crematórios praticados pelos Tauros (IT 621sqq).
g) A Laodiceia da Síria também reclamava a posse do xoanon táurico
(Pausânias 3. 16. 8-9.). Como já ficou dito acima, Xerxes ter-se-á
assenhoreado da imagem de Bráuron e tê-Ia-á levado para Susa. Mais tarde,
terá chegado, como presente do rei Seleuco, a Laodiceia, na Síria, em cuja
posse ainda se encontrava no tempo de Pausânias.
h) O Periegeta diz (3. 16.8) que os habitantes da Lídia, sem qualquer
indicação precisa da cidade, reclamam a posse do verdadeiro ídolo táurico
e parece colocar a deusa táurica em paralelo com a Anaítis 119 persa, pois
acrescenta que os Lídios possuem um santuário em honra de Ártemis
Anaítis.
i) Outro local, onde teria estado a imagem de Ártemis, é Arícia12O,
segundo o comentário de Sérvio ad Vergo Aen. 6. 136. Orestes terá
instituído aqui o culto de Ártemis Facelite ou Lucífera, que é igualmente
identiftcada com a Ártemis táurica. Conforme o próprio nome indica,
Orestes teria trazido consigo a imagem depois de a ter envolvido num feixe
de vimes, de acordo com o testemunho de Sérvio:
simulacrum sustulit absconditum fasce lignorum: unde et Facelitis
dicitur, non tantum a face, cum qua pingitur, propter quod et Lucifera
dicitur: et Ariciam detulit l21 •

119 Deusa da antiga Pérsia identificada com o planeta Vénus. Era a deusa das águas,
da fertilidade e da procriação. Sob a designação de' Avatnç conheceu grande popularidade
na Ásia Menor.

120 Higino. Fab. 261. Sérvio ad Vergo Aen. 2. 116, 6. 136; cf. Estrabão 5. 239,
Ovídio Met. 14.331 e 15. 488sqq, Lucano, e 3.86. Ovídio e Lucano falam da existência em Arícia do templo da Scythica Diana ou da Orestea Diana. Estrabão não é tão
sumário na sua descrição. Diz ele que o templo de Ártemis em Arícia é uma cópia do
da Taurópola táurica e que o seu sacerdote foi assassinado por um escravo fugitivo, que
passou depois a exercer as funções daquele, sempre armado com uma espada.
121

Seruii Grammatici quiferuntur in Vergilii carmina commentarii, p. 237.
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j) Segundo outra versão, o ídolo táurico teria chegado a Tindáride, na
Sicília l22 • O autor dos Prolegómenos apresenta várias versões sobre a
origem do género bucólico. Numa delas, conta que o oráculo informou
Orestes, que trazia consigo a imagem táurica de Ártemis, como conseguiria
purgar-se do seu crime: no local onde sete rios brotassem de uma única
nascente. Dirigiu-se para a zona do estreito de Messina, mais propriamente
para Régio, foi purificado nas águas da referida nascente, atravessou para
a Sicília e dirigiu-se para Tindáride. Aqui, os habitantes locais teriam
recebido a deusa com singulares cânticos, surgindo, assim, o género
bucólico.
k) Também no templo de Bráuron, como não podia deixar de ser, se
guardava igualmente uma antiga imagem de madeira de Ártemis que, na
opinião de alguns, seria a imagem genuína, trazida por Orestes e Ifigénia do
país dos Tauros 123 •
Por mera dedução, visto que não há qualquer referência explícita a uma
estátua de Ártemis, poder-se-á pressupor a eventual presença do ídolo
noutros locais que, ainda numa situação puramente hipotética, poderiam
reclamar a sua posse: é o caso de Micenas (Higino Fab. 121); Rodes
(Apolodoro Ep. 6. 27); Régio (Tucídides 6. 44. 3); Milas, na Sicília,
(Lucílio fr. 102 M., Sílio Itálico Puno 14. 258sqq, Víbio Sequestre S. V.
Phacelinus); e Hispânia (Élio Lamprídio V. HeI. 7. 6).
Poder-se-á deduzir do mito e do culto de Ártemis e de Ifigénia que em
determinada altura os Gregos ou os seus antepassados teriam praticado
sacrifícios humanos?
A mitologia grega contém várias lendas sobre sacrifícios humanos
que, conforme lembra Lloyd-Jones, levaram muitas vezes os estudiosos a
conjecturar que, em tempos primitivos, os Gregos, ou os seus antecessores,
teriam tido o hábito de sacrificar vítimas humanas 124. Todavia, este estudioso
não concorda totalmente com esta opinião e dá preferência à conclusão de
Henrichs, segundo a qual não há factos suficientes que permitam comprovar
a existência de tais costumes entre os Gregos na época arcaica. Todavia,
Lloyd-Jones admite que os Gregos da época clássica acreditavam que essas
práticas cruentas teriam encontrado eco, em tempos históricos, entre os
seus antecessores.

122 Probo, no seu comentário às Bucólicas de Virgílio, e os Prolegomena de Poesia
Bucolica et de Theocrito.
123 Vide Pausânias 1. 33,1; 1. 23,7; 3.16,7 sqq.; 8. 46, 3. VideUMC, vol. IP, p.
620, no que diz respeito às estátuas do culto de Ártemis encontradas em Bráuron.
124 H. Lloyd-Jones, "Artemis and Iphigeneia", JHS 103 (1983) p. 88.
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De facto, não se poderá dizer que este género de sacrifícios fosse
praticado na Antiguidade Grega com regularidade, como um costume ou
rito religioso legalmente instituído l25 • É bem patente o desequilíbrio entre
a escassa quantidade de sacrifícios humanos efectivamente realizados
pelos Gregos e os inúmeros exemplos da mitologia e da literatura. Daí que
digamos com Renrichs que os Gregos preferiam a ficção do sacrifício
humano à sua realidade l26 •
Embora os Gregos tivessem uma forte aversão pela utilização de
vítimas humanas, há, no entanto, testemunhos explícitos, historicamente
comprovados, da realização, na Grécia, de alguns sacrifícios humanos,
embora nem um único desses exemplos seja relatado por testemunhas
oculares. As parcas notícias desse tipo de barbaridades praticadas entre os
Gregos, eram também por eles duramente criticadas e severamente punidas.
Murray reafirma a historicidade destas práticas e refuta o carácter ficcional
que se lhes procura atribuir. Supõe que a origem destas tradições sangrentas
ou seja pré-helénica, ou esteja relacionada com os Fenícios 127 •
Vestígios de rituais mais brandos, mais "civilizados", de antigos
sacrifícios humanos podem igualmente ser registados em algumas cerimónias
religiosas. Burkert, que, ao longo do seu livro Homo Necans, se debruça
sobre o papel do sacrifício na religião grega, lembra precisamente que as
lendas da imolação de vítimas humanas estão associadas a alguns dos
principais festivais gregos.
O caso mais evidente é o ritual de Ralas, alegadamente instituído por
Atena no final de [T, em consequência do qual um homem ou um jovem
deixa, no decorrer da festa, verter algumas gotas de sangue através de uma
incisão no pescoço. Aqui a relação entre os sacrifícios humanos dos Tauros
e a cerimónia religiosa de Ralas dificilmente dá lugar a interpretações

125 A. Henrichs ("Human Sacrifice in Greek Religion: Three Case Studies", Le
Sacrifice dans l'Antiquité, Entretiens Fondation Hardt 27 (1981) p. 195) dá-nos
conta da opinião de grandes especialistas, como Wilamowitz, Nilsson e Burkert,
salientando o carácter esporádico dos sacrifícios humanos na Grécia Clássica. Na
verdade, muitos escritores gregos deixam perceber o seu horror ao descrever tais rituais,
sinal de que não estavam habituados a semelhantes práticas. O diálogo pseudo-platónicoMinos (315b-c) sublinha a sua ilegalidade entre os Gregos. E mais, considera-os
ímpios (àv6<Jtov).

'E7tEl UtY1:{KU 1JJ.liv J.lf:V ou v6J.loç; ECrTtV àv9po'l7touç; 9ÚEtV à)')" àv6crtov, ...
126 A. Henrichs, ibid., p. 195.
127 Cf. G. Murray, The Rise ofthe Greek Epic, Oxford, 21911, p. 150: "Nearlyall
of them come straight from some ancient and disused religious rite, or some relic of very
primitive tradition. Iphigenia, for instance, is a form of an ancient anthropoctonous
goddess, identified with Artemis".
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dúbias. Já desde S. Reinach 128 se julga poder aplicar-se a este ritual a noção
de rito de iniciação e, sendo assim, não haveria razão para ver no referido
costume reminiscências degeneradas de antigos sacrifícios humanos. Burkert
sublinha que um novo passo, sempre que tomado consciente e
irrevogavelmente, fica inevitavelmente ligado a sacrifícios129. Por isso,
toda a "passagem" era acompanhada de um sacrifício, fosse ela a travessia
de um rio, de uma fronteira, de um mar. Também os rituais iniciáticos, i.e.
os rites de passage - masculinos ou femininos - eram a transição ou
"passagem" de um grupo etário para outro e, por conseguinte, acompanhados
de sacrifícios animais.
Não fica bem claro se Kjellberg, que preconiza uma identificação de
Halas com Bráuron, cita Reinach a propósito do rito de Halas ou do de
Bráuron. Somos levados a crer que Reinach se referiria ao culto de Halas.
Mas em Bráuron havia igualmente uma outra cerimónia de iniciação: a
dplC'tEUcrtÇ ou àplC'tda. Seja como for, e embora, na generalidade, se
reconheçam características iniciáticas nestes ritos, a sua verificação não
tem subjacente qualquer argumento hermeneuticamente impeditivo de
uma interpretação histórica, no âmbito de uma evolução diacrónica. Podem
e devem coexistir as duas interpretações, embora integradas em parâmetros
diacrónicos diferentes. As analogias evidentes deste culto com o da deusa
táurica, sem as quais a identificação de ambas as deusas seria difícil de
explicar, e, por outro lado, o costume a que Eurípides alude nos vv.
1449sqq. de IT apontam claramente para uma relação primitiva deste culto
com sacrifícios humanos.
O ritual de Bráuron é ainda interpretado de modo diferente por
Henrichs 130, ao afirmar que comemorava a preservação e continuação da
vida humana à custa da vida animal, no contexto do sexo feminino e da
pré-puberdade. Relativamente ao ritual da àplC'tda em si, considera não ser
demasiado rebuscada a hipótese de a àplC'tda ser interpretada como uma
luta ritualizada pela sobrevivência, com especial relevância para a
reconciliação de elementos antagónicos, como vida e morte, homem e
animal, e bem assim macho e fêmea. Essas contradições encontram-se na
própria divindade, Ártemis: caçadora e lt6wta 81Jprov, protectora das
jovens e portadora da morte de parto, e personificação simultânea da
domesticação feminina e da brutalidade masculina. Ifigénia, tal como

128 Rév. Archéol. 2 (1913) 87sqq, apud Kjellberg (Paulys Realencyclopiidie der
classischen Altertumswissenschaft, t. IX, coI. 2595).
129

W. Burkert, Homo Necans, Berkeley/Los Angeles/London, 1983, p. 40.

"Human Sacrifice in Greek Religion: Three Case Studies", Le Sacrifice dans
l'Antiquité, Entretiens Fondation Hardt 27 (1981) p. 207sq.
130
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Ártemis, também ela uma virgem e, por vezes, hipóstase desta, não está
isenta de antinomias deste género l3l : de sacrificada, num mito, passa a
sacrificante noutro; protótipo das jovens solteiras e do seu papel potencial
na procriação humana (como noiva de Aquiles em Áulide), recebe em
Bráuron as vestes das parturientes falecidas.
Os rituais de Halas e Bráuron denotam vestígios de sacrifícios humanos,
que Eurípides tentou explicar através do tratamento do mito de Orestes. A
atitude de Eurípides, de reconduzir essas reminiscências a origens bárbaras,
está plenamente de acordo com a atitude da maior parte dos Gregos. Ao
transporem a lenda para o país dos Tauros, os mitólogos gregos não estavam
apenas a seguir a indicação derivada da semelhança entre o nome dos
bárbaros e o epíteto da sua deusa. Satisfaziam também os escrúpulos da
consciência nacional, que preferia pensar que os sacrifícios humanos, a que
as suas cerimónias faziam alusão - e.g. em Bráuron -, eram praticados pelos
bárbaros e não pelos seus antecessores 132 •
P. Brulé rejeita categoricamente o pretexto avançado pelos Gregos,
particularmente pelos habitantes de Halas, justificando a realização deste
rito sangrento, pois pretendiam eles imputar a responsabilidade desse acto
aos bárbaros 133 • Na sua opinião, seria preferível considerar esta Ártemis
"dos Tauros" como uma projecção no mundo bárbaro de uma divindade
perfeitamente helénica, procedimento, aliás, muito habitual entre os Gregos.
Este estudioso apoia a sua hipótese na circunstância de o Quersoneso
táurico ser uma colónia da Heracleia pôntica, que, por sua vez, era uma
colónia megarense - e recordemos ainda que Mégara conhecia um culto de
Ifigénia. O mesmo autor salienta ainda o carácter expiatório do rito de
Halas, como é igualmente sublinhado por Eurípides: 'tTjç; crTjç; O'<payTjç;
d1t01Va (v. 1459: como compensação pelo teu sacrifício - não realizado,
entenda-se). Esta característica encontra paralelo nas lendas de Muníquia,
Bráuron e Áulide, onde a jovem é imolada para expiar o crime cometido
contra um animal sagrado.
Da confrontação do ritual de iniciação de jovens, praticado em Esparta
- e confirmado entre os Lacedemónios por Pausânias (3. 16. 10-11), na sua
periegese espartana -, com o do culto de Ártemis Taurópola, F. Graf
conclui, a exemplo de Reinach, que o rito de Halas teria cariz iniciá-

131 Ao contrário do que supõe J. D. Kondis ("~ Ap-n:l-w; Bpa\)~rov{a", AD 22
(1967», que atribui todos os elementos positivos apenas a Ártemis e a Ifigénia somente
os aspectos funestos.
132 England, p. xvrn sqq.
133 P. Brulé, La Fille d'Athenes, Paris, 1987, pp. 192sq e p. 266, n. 80. Denuncia
o erro de alguns investigadores que acreditam nesse subterfúgio.
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tico 134• De facto, os vestígios de sacrifícios humanos no rito de Halas são
idênticos aos do culto de Ártemis Ortia. Comenta Pausânias que Ártemis
conservava ainda a mesma sede de sangue humano desde o tempo dos
sacrifícios táuricos. Isto significa, portanto, que os Lacedemónios utilizam
o mesmo pretexto do mito de Eurípides - de que é (a estátua de) Ártemis
que exige o derrame de sangue humano -, para legitimarem o seu ritual em
honra de Ártemis Ortia Ligodesma. É, pois, muito natural que este
derramamento de sangue humano - o ritual da flagelação, no altar de
Ártemis Ortia - seja interpretado por alguns estudiosos como uma
reminiscência de antigos sacrifícios humanos J35 •
Também a história da filha de Embaros é um claro indício de que os
Gregos realizavam sacrifícios humanos. A consagração das jovens
atenienses, a par do sacrifício da cabra, poderá ser considerada um vestígio
de um antigo sacrifício autêntico de uma ou mais jovens a Ártemis, que se
diluiu na sequência de um abrandamento dessa prática religiosa, como
aconteceu com o ritual de Halas ou de Esparta (aqui por intervenção de
Licurgo).
Pelo mesmo prisma poderá ser vista a substituição de Ifigénia por uma
corça, operada por Ártemis no momento decisivo. Este motivo, que surge
com a devida relevância no final de IT, não deixa de ter uma intenção
didáctica que já estaria presente nos Poemas Cíprios:a de moralizar a lenda
de Ifigénia através da suspensão dos sacrifícios humanos e da substituição
das vítimas por animais 136. Ao mesmo tempo, pretende justificar ou
desculpar os rituais sangrentos, ainda praticados na Grécia no séc. Va.C.,
em pleno esplendor da civilização grega, que eram considerados por
Eurípides - e naturalmente pelos Gregos em geral - resquícios de ritos
bárbaros, impróprios de um povo civilizado. Forjar uma exegese para a
proveniência da cerimónia do golpe no pescoço, do país dos Tauros para a
Ática, é um belo estratagema que permite sacudir a responsabilidade desses
rituais desumanos e pouco civilizados para cima dos povos estrangeiros.
Do mesmo modo o mito de Calisto 137 , que ÉsquilO igualmente levou
à cena, indicia uma intenção didáctica, no sentido da suspensão dos

134 F. Graf, "Das Gotterbild aus dem Taurenland",A W 10, 4 (1979), que H. LloydJones ("Artemis and Iphigeneia", JHS 103 (1983» corrobora.
135 Cf. Walter Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen
Epoche, StuttgartJBerlinlKOln,lMainz, 1977, p. 106 e sobretudo 237.
136 Cf. F. Jouan, Euripide et les Légendes des Chants Cypriens, Paris, 1966, p. 268
n.1.
137 Vide o levantamento muito completo das fontes literárias deste mito em
William Sale, "Callisto and the Virginity of Artemis", RhM 108 (1965) 11-35.
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sacrifícios humanos e da substituição das vítimas por animais nas imolações
aos deuses. Assim poderia ser interpretada a sua metamorfose em ursa antes
da morte. Todavia, esta interpretação não tem, por enquanto, validade,
porque o mito de Calisto não está relacionado com qualquer género de ritual
que nós conheçamos 138 •
Portanto, a transição de vítimas humanas para vítimas animais também
é evidente no mito de Ifigénia. A substituição de Ifigénia no momento do
sacrifício, adoptada tanto por Hesíodo como pelo autor dos Cypria, é
etiologicamente interpretada como a rejeição do sacrifício humano e a
substituição de seres humanos por animais. Todavia, não parece provável
que tenham sido escrúpulos ou preconceitos de ordem moral que tivessem
motivado Hesíodo ou o autor dos Poemas Cíprios a salvar Ifigénia do
sacrifício iminente e a substituí-la por um eidolon ou um animal, respectivamente. Damos razão a Henrichs, que rejeita preocupações moralizantes
entre os autores gregos arcaicos, cujos mitos se encontram recheados de
sacrifícios humanos. Ora, esses mitos desenvolveram-se independentemente de quaisquer rituais. Mas no caso de Ifigénia, a princesa de Argos
estava intimamente ligada a vários cultos e rituais que gozavam de grande
prestígio entre os Atenienses. Por isso, se os Gregos não adaptassem o culto
daquela heroína à sua cultura, à evolução do seu pensamento, às suas regras
morais e aos seus padrões religiosos, certamente continuariam a sacrificar
vítimas humanas em Bráuron, em Áulide, em Mégara... , como sucedia no
Monte Lycaeum. A concretizar-se tal hipótese, os seus cultos desceriam na
consideração dos Gregos e até seriam por eles proscritos, como acontecia
relativamente às práticas da Arcádia. Assim se explica a alteração do culto
e, por arrastamento, do mito, que se encontrava intimamente ligado àquele.
Discordantes das interpretações dos mitos como sobrevivência de
rituais de sacrifícios humanos, preconizadas pela maior parte dos estudiosos,
são as opiniões de A. Brelich e A. Henrichs 139. Este último autor - mais

138 Pausânias (8. 35. 8) é o único autor que fornece a indicação do túmulo de
Calisto, na Arcádia, junto do templo de Ártemis KaÂ.À io"tTj, sem quaisquer pormenores
relativamente ao culto ou a um possível ritual.

Por outro lado, este e outros mitos comprovam a objecção de Burkert (Mito e
Mitologia, trad. de Maria Helena da Rocha Pereira, Lisboa, 1991, p. 32qq) a uma das
teorias interpretativas do fenómeno mitológico, nomeadamente à teoria do ritual,
segundo a qual o mito não passava de uma narrativa associada a um ritual. Ora, Burkert
contrapõe justamente que "o sentido e função do mito se podem desenvolver livres de
ritual". Vide ainda Homo Necans, Berkeley/Los Angeles/London, 1983, pp. 30sq.
139 Respectivamente Paides e Partenoi, I, Roma, 1969, e "Human Sacrifice in
Greek Religion: Three Case Studies" ,Le Sacrifice dans I'Antiquité, Entretiens Fondation
Hardt 27 (1981).
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cauteloso-fundamenta o seu parecer admitindo, por um lado, a possibilidade
de sacrifícios de donzelas terem estado na origem da história da morte de
Ifigénia, mas, por outro lado, considerando mais válida uma abordagem
baseada em padrões de mitos e rituais subsistentes na imaginação humana
em vez de se procurar esquadrinhar as origens remotas de um sacrifício
real l40• Reforça o seu argumento com o caso dos sacrifícios de crianças em
Cartago, que, na sua opinião, coexistiam a par dos sacrifícios de animais,
contrariando, assim, a tese da linearidade na evolução progressiva da
utilização de vítimas humanas para vítimas animais.
No entanto, não nos parece que esta coexistência ponha em causa a progressão gradual do abrandamento dos costumes. Qualquer
transformação na sociedade, seja a que nível for, não se opera numa
sequência rígida de períodos paradigmáticos. Na passagem da corrente A
para a B, há sempre uma fase intermédia, de coexistência entre A e B. No
domínio da literatura, por exemplo, ao definirmos o início de um período
literário, não podemos ter pretensões matemáticas reduzindo, com excessivo rigor, a amplitude cronológica desse início a um ano, nem mesmo a
uma geração.
No caso aqui comentado, a amplitude histórica dessa transição de
sacrifícios humanos para sacrifícios animais depende da mentalidade mais ou menos civilizada, mais ou menos humanizada - dos povos. Num
determinado povo, essa transição desencadear-se-á com mais rapidez;
noutro povo, a evolução processar-se-á com maior lentidão. Terá sido isso
o que aconteceu com os Cartagineses. E o mesmo acontece em qualquer
período histórico com qualquer tipo de sociedade: uns povos adaptam-se
melhor que outros a determinadas evoluções sociais: políticas, religiosas,
económicas, desportivas, morais, tecnológicas... A anterioridade dos
sacrifícios humanos relativamente aos sacrifícios animais está atestada nos
autores antigos 141 •
Segundo o testemunho de Porfírio, esta evolução de sacrifícios humanos
para sacrifícos de animais ter-se-ia concluído na época imperial. Este
escritor, citando um autor que nós hoje desconhecemos, declara que essa
prática foi abolida em quase todos os povos, na época do imperador

[40

Id., ibid., p. 204.

Convém notar que os padrões mitológicos e rituais, aqui referidos por este
especialista, paralelamente a uma rejeição da perspectiva histórica da mitologia e
religião, deixam transparecer tendências estruturalistas.
[4[ Para além dos numerosos exemplos já citados, vide também Pausânias (9. 8.
2), Eliano (NA 12.34) e Teofrasto, apudPorfírio (Abst.2. 27.3): npoc; 'tàC; 9ucriac; 'trov
iõirov emouV'to crrol-uÍ1:rov 'tà 'trov Âmnrov çónrov crÓllla'ta.
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Adriano l42 • Infelizmente tais auspícios estavam ainda muito longe de se
realizarem por completo. Em pleno século XX, ainda se desenvolvem
práticas tão horrendas em seitas, cujos correligionários se imolam a si
mesmos e aos próprios familiares.

142 Porfírio Abst. 2. 56. 3. Discute-se se Porfírio subentende aqui um decreto de
Adriano nesse sentido ou se utiliza a menção deste imperador como uma mera referência
temporal.

