
 

MALEDICTVS QVIDQVID AGAS 

L ICAMBAS E BÚPALO , DOIS ALVOS DA INVECTIVA IÂMBICA *  

 
e[n d! ejpivstamai mevga, 

to;n kakw=∫ <m!> e[rdonta deinoi=∫ ajntameivbesqai kakoi=∫. 

(Archil. fr. 126 West) 
 

sei uma coisa muito importante: 
a quem me faz mal respondo com terríveis ofensas.1 

 
Esta declaração programática de Arquíloco, o mais antigo dos 

poetas em discussão neste artigo, pode servir-nos de mote para o tema 

a tratar nas páginas seguintes: a utilização poética de figuras reais, no 

âmbito da poesia iâmbica arcaica, com vista à desmoralização e cons-

trução do seu yovgo∫, de acordo com uma série de convenções que 

passaremos a explorar. 

A utilização de linguagem licenciosa em poesia, obscena 

mesmo, parece ter origem religiosa. Falamos dos cultos a Deméter e a 

Diónisos, em cujos rituais – na sua maioria para nós desconhecidos, 

dado o secretismo em que eram mantidos – o iambo desempenhava um 

papel central, no sentido apotropaico que era já conferido à lin-

guagem. No Hino Homérico a Deméter, onde encontramos a origem 

etiológica destas festividades, uma figura designada por Iambe pro-

voca o riso na deusa, servindo-se para tal de linguagem obscena 

(aijscrologiva). Mas este texto contém outro dado para nós funda-

_________________ 
*  A primeira secção deste texto, dedicada a Arquíloco, segue de perto 

uma parte da comunicação por nós apresentada a 13 de Outubro de 2005 no 
Colóquio de Estudos Clássicos “Antiguidade Clássica e Nós: Herança e 
Identidade Cultural”, organizado pela APEC e realizado este ano na 
Universidade do Minho. Daqui partimos para o alargamento do estudo ao 
poeta Hipónax, resultado que agora se publica. 

1 Trad. de ROCHA PEREIRA (2003) 126. 
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mental: ele refere-se, próximo do final (v. 491), a Paros como um dos 

locais mais importantes deste culto, depois de Elêusis. E são muitos os 

testimonia que nos falam da ligação entre a família de Arquíloco e a 

introdução do culto na ilha de Tasos.2 Quanto ao culto dionisíaco, é 

mais conhecida a sua relação com ritos selváticos e sexuais, inspirados 

pelo vinho que desceu sobre o espírito dos participantes. Ora, é preci-

samente esse o contexto do conhecido fr. 120 W3 de Arquíloco: 
 

wJ∫ Diwnuvsoi! a[nakto∫ kalo;n ejxavrxai mevlo∫ 

oi\da diquvrambon oi[nw/ sugkeraunwqei;∫ frevna∫. 

 
Sei entoar a bela melodia do príncipe Diónisos, 

o ditirambo, quando o vinho deflagrou como um raio 

[no meu espírito.4 

 

Também Aristóteles é um testemunho neste momento incontor-

nável. O autorizado autor atribui a origem da comédia aos cantos 

fálicos entoados com vista ao pedido da fertilidade, incluídos no culto 

de Diónisos (Poet. 1149a 10-13) e de Deméter; mais adiante refere-se 

ao costume dos poetas iâmbicos de atacar directamente uma dada 

figura conhecida, identificada no texto da invectiva (Poet. 1451b 14 

sq.). Este ataque aos vícios e deformidades morais tem por trás, curio-

samente, um princípio de protecção da moral colectiva, um pouco 

como viria a acontecer com as comédias plautinas. 

Com Arquíloco, tudo leva a crer, estamos nos inícios desta tra-

dição poética. Datado da primeira metade do século VII a.C., não lhe 

são, pelo menos, conhecidos quaisquer modelos. Lidamos pois com os 

inícios de um género que conferem aos seus versos uma autenticidade 

e uma fluência ausente dos de Hipónax, do qual não tarde falaremos. 

_________________ 
2 E.g. Paus. X. 28. 3. 
3 Para as citações dos fragmentos de Arquíloco e Hipónax servir-nos- 

-emos da edição de WEST (1998). 
4 Trad. de ROCHA PEREIRA (2003) 125. 
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Conta a lenda que Licambas e Telésicles, este último pai do 

poeta, teriam arranjado o casamento entre os filhos quando juntos se 

deslocaram a Delfos e o oráculo previra que o primogénito de Telési-

cles teria fama imortal.5 Mais tarde, por razões que desconhecemos, 

Licambas terá recusado a mão da filha, Neobule, dando assim motiva-

ção para o projecto poético de desonra da sua família por Arquíloco, 

que se sentiu traído. Os versos produzidos teriam sido tão duros que 

toda a família cometeu suicídio por enforcamento.6 Lidamos portanto 

com uma lenda assente no valor da palavra que, eficazmente manipu-

lada, fere mais do que espadas e mata mais do que os venenos mais 

mortíferos.  

No corpus de Arquíloco7 não são muitas as marcas textuais 

desta tradição, sendo que em parte alguma se faz referência ao suicí-

dio. O nome Lukavmbh∫ surge apenas em cinco fragmentos (38, 54.8, 

60.2, 71.1 e 172.1), e em dois deles é fruto de reconstituição das lacu-

nas presentes no papiro: fr. 60 W (= P. Oxy. 2312 frr. 9 et 10) e fr. 71 

W (= P. Oxy. 2312 fr. 17). No fr. 172 W o poeta apenas se lamenta da 

perda de siso de Licambas, nada acrescentando em relação à complexa 

intriga amorosa: 

 

pavter Dukavmba, poi=on ejfravsw tovde; 

tiv∫ sa;∫ parhveire frevna∫ 

h|/∫ to; pri;n hjrhnrhsqa; nu=n de; dh; polu;∫ 

ajstoi=si faivneai gevlw∫. 

_________________ 
5 Sobre o oráculo de Apolo a respeito de Arquíloco falam-nos Dio 

Chrys. 33. 11-12 (=Archil. test. 16 GERBER) e Oenomanus ap. Euseb., 
praep. ev. 5. 32. 2-33.9 (=Archil. test. 18 GERBER), muito provavelmente no 
seguimento da tradição presente na Mnesiepis Inscriptio (SEG 15. 517. col. ii. 
50 = Archil. test. 3. col. ii. GERBER), datada do século III a.C. e parte de um 
recinto dedicado ao poeta em Paros, para sua glorificação. 

6 Os testimonia desta tradição estão recolhidos em Archil. test. 19-32 
GERBER. Uma só ressalva: por aqui vemos como, nas fontes mais antigas, 
apenas as duas jovens teriam cometido suicídio, e não toda a família. 

7 Entendemos por corpus do poeta os fragmentos reunidos em WEST 
(1998) 1- 108. 
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Pai Licambas, que coisa é essa que disseste? 

     Quem te tirou o siso? 

Dantes eras equilibrado: agora, para muitos concidadãos, 

     És motivo de riso.8 

 

O termo pavter podia designar qualquer homem mais velho, mas 

parece claro que o poeta o usa numa acepção irónica, como que 

referindo-se àquele que quase foi seu pai (sogro). Podemos argumen-

tar que tudo o que temos é uma parte reduzida de um poema maior, 

que poderia de facto levar a cabo a desonra de uma ou de ambas as 

filhas de Licambas. No entanto, o que temos de seguro serve-nos tão 

só para iluminar um pouco a eleição desta figura para alvo do poeta. 

Quanto a Neobule, sua filha e, segundo a lenda, principal alvo 

das narrativas poéticas de Arquíloco, a sua presença textual é ainda 

mais escassa: os frr. 118 e 196a W, este último apenas editado em 

1974.9 Não é pois seguro nem correcto ver estas figuras como os alvos 

de todos os fragmentos de longas narrativas sexuais onde donzelas de 

família são alvo de chacota pública. Não deixa de ser tentador, por 

outro lado, fazer esta associação. Curioso é o fragmento 197 W, talvez 

o vestígio textual mais próximo da tradição: 
 
Zeu= pavter, gavmon oujk ejdaisavmhn. 

 

Pai Zeus, não cheguei a celebrar o meu casamento. 

 

Num só verso parece confirmada toda a lenda, toda a tradição. 

Não obstante as cautelas a ter com afirmações deste género, temos 

também que aceitar que nenhuma tradição nasce do nada. Os autores 

que para nós são seus testemunhos terão escrito a partir de um conhe-

cimento mais alargado da obra do iambógrafo, textos que para nós 

_________________ 

8 Tradução de ROCHA PEREIRA (2003) 126. 
9 MERCKELBACH-WEST (1974) 97-112. 
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estão, até ao momento, perdidos. E não dizemos irremediavelmente, já 

que a papirologia não pára de nos surpreender, ao ponto de já este ano 

ter decifrado um outro texto atribuído ao poeta, em dístico elegíaco, 

relacionado com o ciclo épico.10 

Tanto quanto sabemos, os topoi principais destes longos poemas 

seriam a perda da virgindade, a descrição da mulher madura e sem 
encanto, a notícia da lascívia pública, o quadro da violação e a 

sugestão da infertilidade . Neobule e a irmã, a acreditar na tradição, 

teriam sido recorrentemente equiparadas a prostitutas, mulheres de má 

vida que trocam os seus favores sexuais por dinheiro e não põem 

qualquer limite ao seu desejo. Mulheres muito do agrado do poeta, que 

faz questão de passar de si próprio uma imagem de homem rude. A 

acrescentar ainda, de importância extrema nos iambos de Arquíloco, o 

recurso frequente à narrativa fabular . A comparação do homem ao 

animal visa, logo à partida, a redução do primeiro às características 

instintivas deste. O homem deixa de ter sentimentos, honra ou palavra 

(Licambas) e passa a guiar-se tão só pelo interesse e pelos instintos, 

ganhando fortes traços de irracionalidade. 

Como a raposa incendiou o ninho da águia, depois que esta, 

passando-se por sua amiga, lhe comeu as crias11 (frr. 172-181), do 

mesmo modo o poeta há-de fazer pagar as crias de Licambas pela 

traição do pai. Tudo indica que os frr. 172-181 W são parcelas de um 

único epodo dedicado a este homem.12 A aceitar esta inclusão dos 

fragmentos num mesmo poema, o fr. 173 W (cit. Orig. c. Celsum 2. 

21) traz novos dados fundamentais para a lenda, pois desenvolve a 

ideia da quebra de uma promessa, da traição, pela imagem dos convi-

vas sentados a uma mesma mesa. Temos assim prova de uma traição, 
_________________ 

10 Publicamos neste número a notícia às mais recentes relíquias 
papirológicas trazidas a público, entre as quais está o novo texto atribuído a 
Arquíloco. A seu tempo publicaremos a sua tradução e análise, tarefa na qual 
estamos já a trabalhar. 

11 Aesop. fab. I. 1 HAUSRATH. 
12 ADRADOS (1955) 12-24 faz uma tentativa de reconstrução deste 

epodo (Epodo I) e nele inclui 20 frr. do corpus. 
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não especificada, que depois vai ser ilustrada pela introdução da 

fábula da águia e da raposa, entre os frr. 174-181 W.13 Uma falta à 

palavra que tem que ser punida, e a fábula serve de modelo a esse 

castigo. 

Não cabendo aqui um inventário destes aspectos nos fragmentos 

preservados, tarefa difícil e nunca segura dada a natureza lacunar da 

maior parte dos textos, cumpre sim dizer como todos eles se acomo-

dam no fr. 196a W, um famoso Epodo encontrado em Colónia e 

publicado em 1974.14 Nos 53 versos do poema (35 linhas no papiro) 

lê-se a sedução de uma suposta irmã mais nova de Neobule, tarefa 

lenta e feita com todo o cuidado com vista ao sucesso final, a quase 

violação da jovem, já que o coito não chega a ocorrer. O estilo é 

simultaneamente obsceno e cuidado, servindo-se mesmo o poeta de 

bastantes alusões à linguagem homérica no que é, no fundo, uma 

narrativa sexual. Neobule é trazida ao texto pelo narrador, que a pre-

tere em proveito da jovem que tem diante de si. As razões desta esco-

lha vêm de encontro aos topoi que acima elencámos: 

 

Neobouvlh[n 

a[]llo∫ ajnh;r ejcevtw: 

aijai=, pevpeira, di;∫ [tovsh, 

a[n]qo∫ d!ajperruvhke parqenhvi>on 

k]ai; cavri∫ h{ pri;n ejph=n: 

kovron ga;r ouk[ 

..h∫ de; mevtr!e[fhne mainovli∫ gunhv. 

ej∫]kovraka∫ e[pece: 

mh; tou=t! ef itan[ 

o{]pw∫ ejgw; gunai=ka t[o]iauvthn e[cwn 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

_________________ 

13 Sabemos, através de Filóstrato (Imag. 1. 3), que Arquíloco se serviu 
de fábulas animais para atacar Licambas. 

14 P. Colon. Inv. 7511. Vide supra, n.9. Publicámos no número 42 
deste Boletim (pp. 15-33) uma tradução e análise deste texto. 
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geiv]tosi cavrm! e[somai: 

pollo;n se; bouvlo[mai 

su;] me;n ga;r ou[t! a[pisto∫ ou[te diplovh, 

h} d]e; mavl! ojxutevrh, 

pollou;∫ de; poiei=ta[i fivlou∫:  

dev]doic! o{pw∫ mh; tufla; kajlithvmera 

sp]oudh=i ejpeigovmeno∫  

tw;∫ w{sper hJ k[uvwn tevkw.!! 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

Neobule, 

que outro homem a tome para si. 

como está madura! o dobro da tua idade! 

murchou a flor da sua virgindade 

e o encanto que tinha outrora. 

não tem limites (a sua libido); 

revelou as medidas da sua (infâmia), louca criatura! 

é lançá-la aos corvos! 

isso não…  

que na companhia de tal mulher 

para os vizinhos eu seria motivo de troça. 

quero-te muito mais a ti 

pois não és desleal nem tens duas caras, 

e ela é muito mais fogosa: 

tantos os amantes que arranja! 

receio que gere filhos cegos e prematuros 

no ardor impaciente… 

como a geração dessa mítica cadela.”  

25 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

  

Temos a indicação da idade avançada (v. 26) – querendo tão só 

dizer que não teria já, digamos, 15 ou 16 anos – e da perda da virgin-

dade (vv. 27-28), magistralmente conotada com a flor, imagem que 

perdurou em toda a cultura ocidental posterior. Ora, essa flor, malo-

gradamente para a sua detentora, murchou, e flores murchas não inte-
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ressam a ninguém.15 A lascívia pública é a acusação dos versos 33-34 

e 37-38, tanto que fazer-se acompanhar de tal criatura é motivo de 

vergonha. E finalmente temos a sugestão da geração de uma prol 

indigna e disforme, acompanhada pela introdução da narrativa fabular 

(vv. 39-41): como a cadela da fábula,16 também Neobule virá a gerar 

filhos cegos e prematuros, tal a vida lasciva e de libertinagem que 

leva. Falta só o quadro da violação, que, como já se disse, não chega a 

concretizar-se na prática, o que nada abona em favor da honra da 

jovem envolvida: 

 

tos]au=t! ejfwvneon: parqevnon d! ejn a[nqe[sin 

thl]eqavessi labwvn 

e[klina: malqakh=i d[ev min  

clai]nhi kaluvya∫, aujcevn ajgkavlhi∫ e[cw[n, 

…]mati pausamevnhn 

tw;∫ w{ste nebr[ 

mazw=n te cersi;n hjpivw∫ ejfhyavmhn 

...]revfhne nevon 

h{bh∫ ejphvlusin crova 

a{pan t]e sw=ma kalo;n ajmfafwvmeno∫ 

...]on ajfh=ka mevno∫ 

xanqh=∫ ejkiyau[wn tricov∫. 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

estas as minhas palavras. agarrando a donzela, 

num leito de flores 

a estendi; com um sedoso manto 

a cobri, os meus braços lhe prenderam o pescoço. 

acalmando o seu sobressalto, 

 

 

 

45 

 

_________________ 
15 O quadro da mulher madura está também presente no fr. 188 W, 

uma parcela de outro poema encontrada no mesmo P. Colon. inv. 7511 (linhas 
36-40), onde o poeta se concentra na pele da figura feminina, que podemos 
conjecturar ser Neobule. Sobre este texto vide BROWN (1995) 29-34. 

16 Aesop. fab. II. 251 HAUSRATH. 
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tal como uma cerva, (então a possuí). 

ao toque gentil  dos seus seios com as mãos 

(onde) brilhava uma tenra tez 

– feitiço da sua juventude – 

logo acariciei o seu belo corpo 

e todo o meu branco vigor libertei 

apenas por sentir os seus cabelos d’ouro. 

 

 

 

 

50 

Tem fim o discurso directo e fala agora o narrador. Apesar das 

lacunas, está bem patente a sensualidade do texto neste momento, em 

contraste com a brutalidade das referências a Neobule. 

A euforia despoletada pela publicação deste texto está assim 

mais do que explicada. Ele funciona como um exemplo perfeito das 

longas narrativas de desonra das filhas de Licambas, vindo confirmar a 

tradição da intriga amorosa, à excepção do pormenor do suicídio que, 

completamente ausente dos fragmentos preservados, pode muito bem 

ter sido uma construção tardia.17 Perfeito e oportuno demais, 

chegaram mesmo a considerar alguns críticos, que se negaram a acei-

tar a atribuição do epodo a Arquíloco, considerando-o antes um exer-

cício de escrita modelar do período helenístico, produzido já a partir 

de uma lenda assimilada mas não provada. 

Muito se escreveu já sobre a existência real ou meramente fic-

cional dos Licâmbidas,18 em especial a partir dos trabalhos de West 

(1974: 27 sq.) que lançou a hipótese de estas serem personagens da 

tradição local, por razões que não cabe aqui apresentar. C. Carey 

_________________ 
17 Não faltam exemplos de indivíduos que, atacados publicamente, se 

suicidaram por enforcamento: Iambe (cf., entre outros, Plin. N.H. 36-11), ou 
um tal de Poliagro, alvo de desonra na Comédia Antiga, são só dois casos. 
LEFKOWITZ (1976) 184-185 nota como a morte voluntária por 
enforcamento podia ser aplicada a qualquer indivíduo alvo da invectiva de um 
poeta. Como veremos, o mesmo se passa com Búpalo e Aténis, alvos dos 
versos de Hipónax. 

18 Para um elenco breve da bibliografia dedicada a este tema veja-se o 
nosso estudo: JESUS (2004) 31-32. 



Carlos A. Martins de Jesus 
______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

Boletim de Estudos Clássicos — 44 

30 

(1986: 63-65) reflecte sobre estes argumentos e conclui uma série de 

dados a favor da historicidade da família, entre os quais o seu surgi-

mento na Inscrição de Mnesiepes,19 monumento datado do século III 

a.C., que parece demonstrar que mesmo em Paros a sua existência real 

era um dado adquirido. A isto acrescenta todo um conjunto de ques-

tões linguísticas e estilísticas que, segundo o autor, levam a supor real 

e sentida a invectiva arquiloquiana. Ralph Rosen (1988: 29-33), 

quanto a nós correctamente, sugere a possibilidade de criação de 

nomes com forte carga semântica no contexto iâmbico, bem como de 

histórias ficcionais, para indivíduos e histórias bem reais. Assim, teria 

havido de facto um homem que insultara o poeta ao negar-lhe o casa-

mento prometido com a sua filha, mas não se chamariam estes, obri-

gatoriamente, Licambas e Neobule. Outra hipótese reside na escolha 

propositada dos alvos poéticos pela coincidência dos seus nomes, o 

que os torna, como se percebe, vítimas fáceis. No caso de Licambas, 

significando literalmente “lobo andante”,20 a escolha ou aproveita-

mento do nome tem tudo a ver com a narrativa fabular de que o poeta 

se serve com frequência, como vimos acima. 

As coordenadas da desonra que vimos, referidas pelos testimo-

nia ou cultivadas no fr. 196a W, ficaram de tal forma enraizadas que 

influenciaram autores tardios. Na Antologia Palatina encontramos três 

epitáfios ficcionais elaborados para as jovens filhas de Licambas. Um 

em especial, atribuído a Disocórides (Anth. Pal. VII. 351), apresenta-

as falando directamente da tumba aos leitores das suas lápides,21 numa 

atitude de defesa: 

 

Ouj ma; tovde fqimevnwn sevba∫ o{rkion, ai{de Lukavmbew, 

ai{ lavcomen stugerh;n klh/dovna, qugatevre∫, 

ou[te ti parqenivhn hj/scuvnamen, ou[te tokh=a∫, 

_________________ 
19 SEG 15. 517. 45. Sobre este assunto vide MIRALLES (1981) 29-46. 
20 A sugestão é de BURNETT (1983) 6-7. 
21 Este parece ser já o contexto do P. Dublin inv. 193a (=Archil. test. 

19), datado do século III a.C.  
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ou[te Pavron nhvswn aijputavthn iJerw=n. 

ajlla; kaq! hJmetevrh∫ geneh=∫ rJighlo;n o[neido∫ 

fhvmhn te stugerh;n e[blusen !Arcivloco∫. 

!Arcivlocon, ma; qeou;∫ kai; daivmona∫, ou[t! ejn ajguiai=∫ 

ei[domen, ou[q $Hrh∫ ejn megavlw/ temevnei. 

eij d! h\men mavcloi kai; ajtavsqaloi,oujk a]n ejkei=no∫ 

h[qelen ejx hJmevwn gnhvsia tevkna tekei=n. 

 

Por este solene marco dos defuntos, nós, as filhas de  

[Licambas, 

juramos não ter merecido tão terrível reputação, 

nem ter desonrado a nossa virgindade, nossos pais 

ou sequer Paros, a mais escarpada das ilhas sagradas. 

Foi antes Arquíloco que contra a nossa família 

lançou uma odiosa reputação e igualmente terrível 

[desonra. 

Arquíloco, são testemunhas deuses e divindades, nem nas ruas 

o vimos, nem no sublime santuário de Hera. 

Pois a termos sido lascivas ou despudoradas, nem esse 

[homem 

lograria do nosso ventre gerar filhos legítimos. 

 

Com Hipónax, poeta tradicionalmente ligado a Éfeso, damos um 

salto temporal e literário de mais de um século, o que supõe um 

conjunto de premissas distintas daquelas que orientaram o estudo de 

Arquíloco. Os poucos testemunhos que estabelecem a datação do 

poeta parecem colocar o seu floruit algures entre as décadas de 30 e 

40 do século VI.22 

O iambógrafo que ficaria ligado a Éfeso vai pois evidenciar uma 

maior consciência de género, sendo clara a influência de Arquíloco no 

que escreveu. Face ao poeta de Paros, Hipónax acusa uma redução dos 

temas, já que todos os fragmentos preservados são de temática erótica 
_________________ 

22 Cf. Hippon. test. 1-2 GERBER. 
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ou de paródia literária (da épica, sobretudo). Os temas da brevidade da 

vida, do carpe diem e do poder dos deuses e da moira, bem presentes 

em Arquíloco e aprofundados depois por Semónides, deixam de ser da 

eleição do Efésio, que se concentra no sexo mais vulgar e grotesco e 

nas suas virtualidades poéticas. 

Os testemunhos antigos parecem ter procurado aproximar (ou 

terão simplesmente confundido) as vidas e histórias dos dois poetas, 

Arquíloco e Hipónax. Num escólio ao epodo VI de Horácio,23 o autor 

conta-nos o seguinte: 
 

Hipponactem significat qui Bupali filiam nuptum petiit et 

pro deformitate contemptus est. Illud tamen uerius uolunt fuisse: 

Bupalum pictorem fuisse apud Clazomenas, ciuitatem Asiae. Hic 

Hipponactem quendam poetam deformem pro risu pinxit: quo ille 

furore commotus tali eum carmine perculit ut se laqueo 

suspenderet.  

 

Quer ele dizer que Hipónax pediu em casamento a filha 

de Búpalo e que este, graças à sua deformidade física, foi 

ignorado. Mas querem crer as gentes que o seguinte é o mais 

verdadeiro: que houve um pintor chamado Búpalo, em 

Clazómenas, uma cidade da Ásia. Este pintou um retrato do 

poeta Hipónax, disforme, para provocar o riso: movido pela 

raiva contra ele, compôs então tais poemas que ele se enforcou. 
 

Em nenhum outro local encontramos informação semelhante 

relativa a um pedido de casamento negado, sendo óbvia a confusão 

com a lenda de Arquíloco e Neobule. No final surge o tópico do 

enforcamento de Búpalo, mais uma clara confusão entre as lendas dos 

_________________ 

23 Pseudacronis schol. (i. 404 Keller) ad Hor. epod. 6. 14 (=Hippon. 
test. 11 GERBER). 
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dois poetas.24 Mas as incongruências deste comentário não ficam por 

aqui. Búpalo, pintor, é algo que também não conhecemos por nenhum 

outro testemunho. O poeta refere-se de facto a um outro pintor, 

Memnes (fr. 28 W), por ter pintado duas serpentes num barco com a 

cabeça voltada para a popa, pormenor à primeira vista insignificante 

para motivar o ataque. Segundo a lenda, como a conta Plínio (Plin. 

N.H. 36. 4. 11-12 = Hippon. test. 1 e 4 GERBER), Búpalo e Aténis 

eram escultores e, por razões que não nos é dado conhecer, fizeram do 

poeta uma estátua que o mostrava ainda mais feio do que era, 

envergonhando-o assim publicamente. Como cada qual se serve das 

armas que possui, este empreende então o projecto de construção 

poética do psogos dos dois indivíduos que o haviam também 

envergonhado. O sexo, vício sem limites, vai ser o principal tema 

dessa desonra, um pouco como acontecera com Arquíloco e as filhas 

de Licambas. 

A presença de Búpalo nos fragmentos preservados de Hipónax é 

claramente mais extensa, quando comparada à de Licambas nas relí-

quias do poeta de Paros. Podemos ler o seu nome, com alguns esforços 

de reconstituição, em nove fragmentos. Já Aténis, seu irmão, surge 

apenas no fr. 70 W, não estando mesmo esta ocorrência ausente de 

contestação. Voltando à discussão que acima nos ocupou sobre a 

existência real ou não dos Licâmbidas, comecemos por referir como 

ela se reveste, inevitavelmente, em Hipónax, de outros moldes. Plínio 

conta-nos que os dois escultores eram filhos de Arquemo, cujo nome 

estaria gravado na base de uma escultura de Delos, agora perdida, 

datada de c. 550 a.C.25 Também Pausânias nos refere uma escultura 

da autoria de Búpalo em Esmirna (IV. 30. 6) e outra em Pérgamo    

(IX. 35. 6). Apesar de aparentemente provada a existência real da 

vítima de Hipónax – e centremos a nossa atenção, daqui em diante, 

apenas em Búpalo –, não podemos ignorar a hipótese de também o seu 

_________________ 
24 Sobre o enforcamento como forma de suicídio comum e aplicável às 

vitimas de vários poetas vide supra n. 19.  
25 Cf. HANSEN, CEG I n.º 425. 
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nome ser semanticamente significativo no contexto iâmbico: 

palo∫ pode muito bem provir de fallov∫, querendo o nome significar 

algo como ‘pénis de boi’ ou, simplesmente, ‘grande pénis’. Esta 

hipótese ganha seriedade se considerarmos que o escultor surge quase 

sempre envolvido em narrativas sexuais e que é esta a forma escolhida 

pelo poeta para construir o seu psogos.26  

As alternativas que temos são então duas: a) aceitar que este era 

um nome real, feliz coincidência, o que tornava o escultor um alvo 

mais fácil da invectiva, ou b) que o nome é criação do poeta para 

figuras reais, e que foi esta designação que perdurou nos autores pos-

teriores. Não nos parece que esta questão, pertinente para ambos 

Arquíloco e Hipónax, possa resolver-se no actual estado dos conheci-

mentos sobre as circunstâncias da poesia iâmbica. Não obstante, a 

criação de nomes falantes e sexualmente significativos encontra outros 

exemplos no corpus de Hipónax. No fr. 118 W, Savnno" é apresentado 

como um glutão. Se relacionarmos o nome próprio (com ocorrência na 

Antiguidade, é certo) com savnnion (‘pénis’), ele pode então querer 

designar um qualquer homem (porque não Búpalo?) e alarga o campo 

semântico do texto para o apetite sexual desmedido.  

Um problema que se nos oferece com o Efésio, e que já 

comentávamos face a Arquíloco, prende-se com a inclusão ou não de 

determinados fragmentos na invectiva contra Búpalo, limitação 

imposta pela natureza fragmentária dos textos que possuímos. O 

escultor é-nos oferecido em pleno acto sexual em diversas ocasiões, 

juntamente com uma figura feminina, Arete, ao que tudo indica sua 

mãe, que encontramos em cinco fragmentos. A noção do incesto entre 

mãe e filho terá surgido das interpretações do fr. 12 W: 

touvtoisi qhpevwn tou;∫ !Eruqraivwn pai=da∫ 

oJ mhtrokoivth∫ Bouvpalo∫ su;n !Arhvthe 

kai; uJfevlxwn to;n duswvnumon a[rton. 

_________________ 
26 Para a análise pormenorizada das virtualidades semânticas do nome 

Búpalo no corpus de Arquíloco, bem assim sobre a polissemia onomástica no 
contexto iâmbico, vide ROSEN (1988) 29-41. 
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com estas artimanhas Búpalo, o amásio da própria mãe, de 

gorra com Arete, ia engrampando a prole de Éritras, a quem 

excitava o torpe despelado.27 

 

O fragmento é complexo e tem despoletado muita discussão 

entre os estudiosos. W. Medeiros na sua primeira edição dos iambos 

de Hipónax recusara-se a considerar pertinente a interpretação que vê 

Búpalo e Arete em pleno acto sexual. Para o helenista, “interessa 

apenas observar que Búpalo e Arete se dedicavam ao ofício de explo-

rar a incauta lubricidade dos forasteiros” (MEDEIROS, 1961: 48). 

Mais tarde vai já admitir esta ligação, a partir da polissemia dos ter-

mos !Eruqraivwn e uJfevlxwn (MEDEIROS, 1969: 16-18). Mãe e filho, 

mas também amantes, uma caracterização muito cara ao poeta.28 

Como Arquíloco atacara Licambas pela desonra das suas filhas, o 

Efésio vai relatar, em numerosos textos, o envolvimento sexual 

consentido com Arete, mãe e amante do seu alvo principal. No fr. 15 

W pergunta-se a alguém porque coabita com Búpalo, provavelmente a 

Arete, a mesma mulher dos frr. 16 e 17 W, com quem se parece relatar 

o envolvimento de um eu (o poeta). E este poderá ser o contexto de 

muitos outros textos onde tão só desconhecemos o nome dos 

intervenientes. Aqui começam as dúvidas insolúveis, habituais para 

quem trabalha com a poesia arcaica. 

Vários textos de origem papirológica são, ao que tudo indica, 

parcelas de longas narrativas sexuais, como já compusera Arquíloco. 

Os frr. 70-73, 78, 79, 84 e 104 W são apenas alguns exemplos de 

supostos encontros sexuais à socapa de Búpalo, ou mesmo na presença 

deste, com Arete. Textos com uma linguagem forte e extremamente 

obscena, como prova o fr. 73. 1 W: 

w[meixe d! ai\ma kai; colh;n ejtivlhsen: (mijava sangue e obrava bílis).  

O fr. 104 (= P. Oxy. XVIII. 2175 fr. 3+4), muito embora 

extremamente lacunar, é o vestígio mais longo que possuímos dessas 

_________________ 
27 Tradução de MEDEIROS (1961) 48. 
28 O fr. vem tratado, nestes moldes, em ROSEN (1988) 35-37. 
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narrativas, desempenhando para Hipónax papel semelhante ao    

Epodo de Colónia (=P. Colon. inv. 7511) no corpus de Arquíloco.    

No Efésio, as narrativas eróticas são cheias de movimento e agi- tação, 

vivendo o par romântico no constante medo de ser encontrado. Nos 

frr. 78 e 92 W podemos ver vestígios do que se crê serem 

procedimentos mágicos para a cura da impotência, sendo que no 

último é clara a identificação do próprio poeta como o paciente. 

Podemos ler estes textos à luz dos interesses para o poeta iâmbico      

da construção de uma autobiografia de homem rude, através da sua 

obra. Um mundo de sensações desmedidas, de vícios e desmesuras 

sexuais, do qual o próprio sujeito poético não consegue deixar de fazer 

parte. 

Uma série de fragmentos de curta extensão têm sido associados 

ao ritual arcaico do farmakov∫. Com origens agrárias, inclui-se no 

conjunto dos ritos de purificação mais selváticos da religião grega, 

cuja etiologia pode estar no sacrifício primeiro de um indivíduo cha-

mado Pharmakos que, surpreendido a roubar as taças de Apolo, foi 

apedrejado até à morte pelos companheiros de Aquiles (cf. Istros, 334 

FGrH fr. 50). Celebrava-se no primeiro dia das Targélias ou em qual-

quer momento de calamidade pública. Era escolhido um homem, uma 

mulher ou mesmo um casal, dos mais disformes da cidade, nos quais 

era simbolicamente depositada toda a responsabilidade da doença de 

que padecia a comunidade. Aos eleitos eram oferecidos figos, um bolo 

de cevada e uma ração de queijo, depois do que eram obrigados a 

atravessar as ruas da cidade onde a multidão os açoitava com ramos de 

figueira, em especial na zona genital. De seguida podia ainda ocorrer a 

sua lapidação e morte, sendo o cadáver (ou as cinzas) do condenado 

atirado ao mar. Estamos, no fundo, diante de um ritual de purificação 

que procura a responsabilidade de um mal colectivo num ser 

individual, que não tem necessariamente que ser o seu causador. 

Ganha assim contornos óbvios de sacrifício humano para aplacar a ira 

divina. Este conceito de expiação de um erro individual com conse-

quências comunitárias está na base da noção de miasma de bastantes 

tragédias áticas. Basta pensarmos em Édipo e na sua cegueira trágica, 
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que o leva a insistir em não ver que é ele, antigo salvador e actual 

monarca, a poluição da cidade.29  

Tzetzes (Chil. 5. 728 sqq.) é a principal fonte para os fragmentos 

de transmissão indirecta do Efésio relacionados com esta prática (frr. 

5-12 W). No fr. 5 W. referem-se os ramos de figueira e a finalidade de 

purificação da cidade, o mesmo que podemos ler no fr. 6 W.: 
 
bavllonte∫ ejn ceimw=ni kai; rJapivzonte∫ 

kravdh/si kai; skivllh/sin w{sper farmakovn. 

 
que em pleno Inverno o varejavam e zurziam 

com galhos de figueira e albarrãs, qual bode expiatório.30 
 
O fr. 8 W. refere o bolo de cevada (ma=za) e o queijo (turov∫), o 

fr. 9 W. a multidão que espera o condenado para o açoitar e o fr. 10 

W. o varejamento do desgraçado. No fr. 65 W., também transmitido 

por Tzetzes (cit. exeg. Il. A 314) pode ler-se, sem grande esforço de 

interpretação, o lançamento dos restos mortais do eleito ao mar. 

Alguns textos papirácios dão-nos ainda conta do recurso a este ritual. 

Citamos tão só o fr. 95 W. (= P. Oxy. XXII. 2323 + XVIII. 2174 fr. 

27) que, embora muito fragmentário, é neste momento extremamente 

valioso para nós, pois parece provar como o ritual foi poeticamente 

_________________ 

29 Sobre o pharmakos e a sua presença na cultura grega, vide 
PARKER (1983) 257-280 e BURKERT (1985) 82-84. O ritual vai marcar 
presença na literatura latina, em especial no romance O Burro de Oiro de 
Apuleio, no Satyricon de Petrónio e nos Retratos dos Césares de Suetónio, 
que nos dão alguns exemplos claros da permanência da personagem do “bode 
expiatório”. Vide MIRALLES (1985) 89-103; PÒRTULAS (1985) 121-139; 
HARLOW (1974) 377 e VEYNE (1983) 3-30. Se alargarmos a noção para a 
expiação individual de um erro colectivo, para além da tragédia grega, 
também no Novo Testamento encontramos várias ocorrências. A própria 
figura de Cristo, como o filho de Deus que carrega em si as culpas de toda a 
humanidade e é, até ao calvário, alvo de humilhação, tudo para a redenção dos 
pecados da colectividade, é um flagrante exemplo. 

30 Trad. MEDEIROS (1961) 56. 
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usado por Hipónax para atacar Búpalo (e outros) fazendo dele o pró-

prio bode expiatório: 

 
]hvsaito ka[ 
]k Boupavwi[ 
]u Bouvpalon[ 

]noi to;n k[ 
a[]llo∫ a[lloqen[ 

]elqovnte∫.[ 
].uvsontev∫ te kal[ 
pareknhmou=nto 

]wn.[   ].sik[ 
]hkeb[ 
]katei=le[ 

]autivk! eir[ 
]hte∫ ejggu[ 

Bo]upavlwi k(.)[ 
  

………………….......... 
… a Búpalo… 
… Búpalo … 
… cada qual de sua banda … 
… ao chegarem … 
… andavam aos tropeções … 
… derrubou (?) … 
… logo … 
… à beira de … 
… assim eles praguejavam contra o maldito Búpalo …31 
……………………………….  

 

Os versos 5-6 parecem descrever o ataque a Búpalo de ambos os 

lados, o que pode ser interpretado como as vergastadas que sofre o 

pharmakos ao longo das ruas da cidade. O nome do seu inimigo surge 

três vezes no fragmento, o que não pode ser inocente, e o plural da 

linha 9 (pareknhmou=nto) parece sugerir que eram dois os bodes 

_________________ 

31 Trad. MEDEIROS (1961) 140. 
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expiatórios, provavelmente Búpalo e o irmão Aténis, se nos é permi-

tida a conjectura. 

Todo este aproveitamento do ritual arcaico de purificação e 

expurgação do mal vem no sentido de atribuir à narrativa iâmbica de 

Hipónax, como de resto vimos já em Arquíloco, um carácter tradicio-

nalista e moralista, de preservação dos bons costumes. A obscenidade 

linguística é assim capa para uma mensagem que não pode ser lida de 

forma superficial. O mesmo tradicionalismo e o mesmo moralismo que 

Aristófanes, por entre cenas hilariantes e grotescas, insiste em 

perseguir com as suas comédias. Intenções cívicas, se vistas sob a capa 

que as reveste, comuns à sátira literária de todos os tempos. 

Sendo verdade que Hipónax apostou essencialmente nas narra-

tivas sexuais (que terá aprendido de Arquíloco) e no tratamento poé-

tico do ritual expiatório do pharmakos para a construção da sua 

invectiva, a imagem do poeta e da força da sua obra, no Período Hele-

nístico, é outra. Teócrito (Epig. 19 GOW = HE 3430-33 =Anth. Pal. 

13. 3) dedica-lhe um epigrama que vem confirmar as intenções mora-

listas dos seus versos: 
 
oJ mousopoio;∫ ejnqavd! @Ippw=nax kei=tai. 

eij me;n ponhrov∫, mh; prosevrceu tw=/ tuvmbw/: 

eij d! ejssi krhvguov∫ te kai; para; crhstw=n, 

qarsevwn kaqivzeu, kh]n qevlh/∫ ajpovbrixon. 
 

O cultor das musas, Hipónax, aqui repousa. 

Se és ardiloso, não te aproximes da tumba; 

se ao invés és honesto e de boas famílias, 

senta-te e adormece, confiante, se o desejares. 

 

Noutros três epitáfios da Antologia Palatina dedicados ao poeta, 

a imagem cultivada é a da vespa que adormeceu, na morte, a raiva do 

seu aguilhão que a todos feria. Razão mais que suficiente para que não 

possa ser acordada. 
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w\ xei=ne, feu=ge to;n calazeph= tavfon 

to;n frikto;n @Ippwvnakto∫, ou| te caj tevfra 

ijambiavzei Boupavleion ej∫ stuvgo∫, 

mhv pw∫ ejgeivrh/∫ sfh=ka to;n koimwvmenon, 

o}∫ oujd! ejn $Aidh/ nu=n kekoivmhken covlon, 

skavzousi mevtroi∫ ojrqa; toxeuvsa∫ e[ph. 
 

(Anth. Pal. 7. 405 Gow) 

 

Estrangeiro, evita a tumba caiada de versos 

e terrível de Hipónax, cujas cinzas não deixam 

de lançar injúrias sobre Búpalo que tanto odeia; 

de modo algum despertes a vespa adormecida 

que nem agora no Hades adormece a sua raiva, 

ele que em versos coxos lançava certeiras palavras. 

 

O imaginário e a linguagem são exactamente os mesmos que 

encontramos em outros dois epitáfios da colectânea, em especial em 7. 

408, poema atribuído a Leónidas de Tarento. 

Já a tumba de Arquíloco possuía vespas adormecidas (Anth. Pal. 

7. 71. 6). A imagem é riquíssima: o veneno poderoso que atinge a 

vítima de uma mordedura. A vespa é o poeta. O veneno, esse, a poe-

sia; a mesma que tantas vezes foi considerada bálsamo ou água de 

rosas para corpos doces e impolutos, e que aqui tem a vitalidade sufi-

ciente para arrastar para a morte homens e mulheres, autores de uma 

qualquer falta particularmente desagradável ao iambógrafo. 
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