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EURÍPIDES, O MAIS TRÁGICO DOS POETAS (1) 
 

Apesar das credenciais indiscutíveis de ‘o mais trágico dos poetas’ por 
um lado e de ‘o mais moderno dos homens do seu tempo’por outro, que, com 
toda a razão, lhe foram atribuídas, Eurípides não viu, em vida, expresso em 
prémios o apreço pelo génio que detinha; colheu mesmo assim uma tremenda 
popularidade, causada pelo escândalo sonoro que a ousadia das suas 
produções lhe criou em volta.  

A posteridade foi mais generosa, não lhe regateando uma corrente de 
aplausos que ameaça ser eterna. Merece assim o velho poeta ateniense uma 
presença no Boletim de Estudos Clássicos, que, em sucessivas abordagens, 
chame a atenção para alguns dos aspectos mais controversos, mas também 
mais carismáticos, da sua produção, ao mesmo tempo que sugira a leitura e o 
comentário de alguns dos seus versos. 

 
Eurípides, o misógino 

Comecemos por uma controvérsia que, desde sempre, impôs Eurípides 
à consideração dos seus críticos: a atenção insistente com que trouxe a mulher 
à cena, com que procurou revelar-lhe os estados de alma e as mais profundas 
motivações. São suas preferidas as situações de uma emotividade extrema, 
que puseram a mulher em evidência e a sujeitaram a uma censura unânime. O 
tom euripidiano que mais mobiliza o reparo dos cómicos – os críticos mais 
imediatos e activos da sua preferência - é o do antifeminismo, da misoginia 
por que a própria tradição cómica era também responsável.       O que a 
denúncia regista como particularmente reprovável é a insistência com que 
Eurípides perseguiu a mulher casada, no plano da convivência doméstica, 
mais precisamente na sua relação com marido, filhos e servas. Ao lado das 
Melanipas e das Fedras, que a comédia gravou como paradigmas de 
depravação (cf. Aristófanes, Tesmofórias 544-550, Rãs 1043-1055), podem 
ser colocadas as Estenebeias, ou mesmo as Medeias, todas elas vítimas de 
sentimentos exacerbados e agentes de episódios que ofendem a moral comum 
e que destroem o equilíbrio da casa e da família.  

Olhada de uma perspectiva masculina, é sobretudo a mulher casada a 
mais temível. Preparada para encarar o casamento como a razão de ser da sua 
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vida, pessoal e social, a mulher defende, com ganas de leoa, os direitos que o 
matrimónio lhe confere. Muito expressiva do que pode ser a denúncia da 
misoginia euripidiana é a rhesis de Hipólito (Hipólito 616 sqq.); para o filho 
de Teseu, o príncipe devoto de Ártemis, senhora da castidade, a raça feminina 
constitui uma espécie de dádiva de Pandora, que existe para penalizar os 
homens, desde logo os que privam directamente com ela, pai e marido. São 
pesados os encargos que representa, nos adornos e caprichos que fazem parte 
da sua condição. Não fosse a natureza ter determinado como indispensável a 
intervenção da mulher na geração dos filhos, e o mundo viveria mais 
tranquilo na ausência da ‘peste’.  

 

Hipólito 616-624 

&W Zeu=, tiv dh; kivbdhlon ajnqrwvpoi∫ kako;n 
gunai'ka∫ ejfl fw=∫ hjlivou kawv/kisa∫; 
Eij ga;r brovteion e[qele∫ spei'rai gevno∫, 
oujk ejk gunaikw'n crh'n parascevsqai tovde, 
ajll! ajntiqevnta∫ soi'sin ejn naoi=∫ brotou;∫ 
h] cruso;n h] sivdhron h] calkou' bavro∫ 
paivdwn privasqai spevrma, tou' timhvmato∫ 
th'fl ajxiva∫ e{kaston, ejn de; dwvmasin 
naivein ejleuqevroisi qhleiw'n a[ter. 
 
Ó Zeus, porque infligiste tu à humanidade esse tremendo flagelo que 

são as mulheres, e o trouxeste à luz do sol? Se era propagar a raça humana 
o teu intento, não era às mulheres que se devia ter ido buscar a solução; era 
a peso de ouro, de ferro ou de bronze, oferecido nos templos, que os mortais 
deveriam comprar a semente dos filhos, de acordo com a valia de cada 
oferta, de modo a preservar as casas libertas da maldita raça feminina.  

 
Mas, a par dos termos agressivos com que Hipólito exprime uma 

misoginia radical, Eurípides permite às visadas uma argumentação simétrica. 
Particularmente interessante é, como resposta antecipada aos remoques de 
Hipólito, a rhesis que Medeia faz, na peça que tem o seu nome, sobre a 
condição feminina. À acusação de ‘peste’, Medeia contrapõe, para a mulher, 
a legenda de ‘criatura mais infeliz do universo’. O dote que representa, visto 
por olhos masculinos, a penalização dos pais, para Medeia, sob lentes 
femininas, representa humilhação para a mulher, que tem de comprar, a peso 
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de ouro, as atenções de um marido, senhor e proprietário da sua pessoa. 
Transferida para a nova casa, constitui para ela um enigma o carácter do 
homem a quem ligou o seu destino. A visão oposta, e radicalizada pelos 
temperamentos extremos de que são dotados Hipólito e Medeia, anuncia o 
conflito como o resultado para que tende o inevitável contacto entre os dois 
sexos.  

 
Medeia 230-237 

Pavntwn d! o{s! e[st! e[myuca kai; gnwvmhn e[cei 
gunai'kev∫ ejsmen ajqliwvtaton futovn: 
a{∫ prw'ta me;n dei' crhmavtwn uJperbolh'/ 
povsin privasqai, despovthn te swvmato∫  
labei'n. Kakou' ga;r tou't! e[t! a[lgion kakovn. 
Kajn tw'/d! ajgw;n mevgisto∫, h] kako;n labei'n 
h] crhstovn. Ouj ga;r eujkleei=∫ ajpallagai; 
gunaixivn, oujd! oi|on t ajnhvnasqai povsin. 
 
De todas as criaturas com vida e inteligência, espécie mais miserável 

do que nós, as mulheres, não existe. Temos, antes de mais, de investir 
grandes somas para comprar um marido e arranjar um senhor do nosso 
corpo, terrível acréscimo ao nosso infortúnio. Mas a questão capital está em 
saber se o arranjamos mau ou bom. Porque para uma mulher deixar o 
marido é uma vergonha, e repudiá-lo o impossível.  
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