
COMÉDIA  GREGA (VI) 

A meretriz 
 

Um estudo comparativo dos autores mais representativos das 

fases extremas da comédia grega – Aristófanes e Menandro – mostra 

uma linha de continuidade no privilégio dado a certo tipo de persona-

gens. No entanto, alguma evolução se regista no que respeita ao dese-

nho das figuras, que tendem a tornar-se, no período da Comédia Nova 

(finais do séc. IV a. C.), convencionais de traços e constantes nas 

linhas gerais da sua intervenção, como convencionais e constantes são 

também as intrigas amorosas a que dão movimento. Tem de reconhe-

cer-se, no entanto, que sob uma primeira impressão de alguma rigidez 

e monotonia, existe uma inegável variedade de pormenor.  

Apesar do peso da tradição e do forte convencionalismo de per-

sonagens criadas por séculos de insistência monótona, Menandro 

acciona processos diversos de dar às figuras um realismo e uma natu-

ralidade que abonam das credenciais de um ‘imitador da vida’. Parti-

cularmente criativas são as aquelas que resultam de cruzamentos de 

traços correspondentes a diversos tipos. Por esta via quebra-se o con-

vencionalismo mais ou menos rígido, para se transmitir à personagem 

um sopro de vida e um comportamento credível. O carácter resultante 

torna-se detentor de maior autonomia, sem perder a identidade de um 

tipo próprio de comédia.  

Nesta perspectiva merecem particular atenção certas persona-

gens tradicionais de que destacaremos, na reflexão que agora propo-

mos, a cortesã. Esta é, na Comédia Antiga, uma personagem simples-

mente acessória, cuja presença se adivinha como animadora de festas, 

perturbadora da harmonia dos casais e da segurança do matrimónio, 

mas a que não é dada uma personalidade ou uma intervenção inde-

pendente na intriga. Dessa vaga penumbra, no entanto, é retirada pela 

luz forte que sobre ela lançou a Comédia Nova. Dentro da aventura de 

amor, que se tornou constante como suporte da estrutura cómica, 

cabe-lhe naturalmente o eterno papel de elemento desestabilizador 
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para as bolsas de honrados pais de família, como de perturbadora da 

tranquilidade dos casamentos. Mas sob uma fachada rígida de devas-

sidão, Menandro desvenda uma alma e uma experiência de vida que 

humanizam e enriquecem a figura. Talvez Habrótonon, personagem 

destacada numa das peças mal conservadas de Menandro – a Arbitra-

gem – possa tomar-se como um exemplo expressivo.  

Foi, antes de mais, o curso difícil da vida que a obrigou a ceder 

à necessidade. E mesmo se o quotidiano acabou por lhe despertar o 

gosto pelos atractivos da luxúria, por roupas caras e acessórios visto-

sos, não teve o condão de lhe apagar os sentimentos. Uma criança 

abandonada, para quem antevê um futuro incerto como o que a viti-

mou a ela própria, desperta-lhe a solidariedade e o empenho de a 

devolver aos pais. Nesse sentido promove a reconciliação de Carísio, 

seu amante do momento, com a mulher que tinha abandonado; ou, 

melhor ainda, assume, qual servo espertalhão, o comando de uma 

estratégia para obter o efeito desejado. Em Habrótonon, a esposa 

legítima de Carísio, Pânfila, encontra afinal não uma concorrente 

temível, mas uma aliada compreensiva e eficiente.  

Da impressão causada pela vivacidade de espírito e determina-

ção de Habrótonon vamos reproduzir o testemunho de um servo, Oné-

simo, seu cúmplice na tramóia. Porque quem melhor que o servo 

ladino para reconhecer na cortesã o mérito numa arte de que, em 

geral, a comédia lhe dá o exclusivo?   
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Mais ladina do que um escravo só mesmo … uma meretriz 
Menandro, Arbitragem  (vv. 557-565) 

 

!OnÉsimo∫ Topastiko;n to; guvnaion. @W∫ h[isqhq! o{ti 

  kata; to;n e[rwt! oujk e[st! ejleuqeriva∫ tucei=n 

  a[llw∫ d! ajluvei, th;n eJtevran poreuvetai 

  oJdovn. !All! ejgw; to;n pavnta douleuvsw crovnon, 

  levmfo∫, ajpovplhkto∫, oujdamw=∫ pronohtiko;∫ 

  ta; toiau=ta. Para; tauvth∫ d! i[sw∫ ti lhvyomai, 

  a]n ejpituvchi. Kai; ga;r divkaion. @W∫ kena; 

  kai; dialogivzom! oJ kakodaivmwn, prosdokw=n 

  cavrin komiei=sqai para; gunaikov∫.     

            
Onésimo – Mulher das Arábias! Como ela percebe que não é 

por amor que se conquista a liberdade e, em vez de ficar a malhar em 

ferro frio, já ela segue por outra via. Em contrapartida eu, que sou 

um pateta alegre, uma cabeça de vento incapaz de inventar uma 

saída assim, hei-de ser escravo a vida inteira. Quem sabe, por inter-

médio dela ainda eu consiga alguma coisa, se ela se sair bem. Não 

deixava de ser justo! Mas que tolo que eu sou, que me ponho para 

aqui a fazer castelos no ar, fiado nos favores de uma mulher! 

 

Sugestões para a exploração do texto 

Vocabulário 

- Relativo às capacidades mentais. 
- Relativo ao estatuto e personalidade do escravo e da 

meretriz. 
 

Morfologia 

- revisão da declinação de gunhv. 
- modelos de adjectivo e respectiva flexão: 

kakodaivmwn, ajpovplhkto∫. 
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- revisão de diversos pronomes: pessoais, demonstrativos, 

indefinidos.  

- revisão da conjugação verbal; aoristos radicais temáticos 

(tucei=n), voz média (aijsqavnomai) e verbos contratos 

(prosdokw=n). 
 

Sintaxe 

- Orações causais, completivas, condicionais. 
- Complementos circunstanciais: de meio (kata; to;n e[rwt!), 

de lugar por onde (th;n eJtevran oJdovn), de tempo durante o 

qual (to;n pavnta crovnon), de origem 

(para; tauvth∫, para; gunaikov∫). 
 

Temas literários a explorar 

- A figura da meretriz na comédia latina, de Plauto e 

Terêncio. 

M. F. S. S.  

 


