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JOGANDO ÀS CARTAS COM IFIGÉNIA
Lo Scarabeo, editora de Turim especializada em jogos de cartas, em
particular nos designados tarot, superstitio hoje tão em voga, como na Antiguidade, é conhecida pela qualidade dos desenhos que costuma encomendar
para ilustrar os conjuntos que lança no mercado. Também, no caso dos baralhos ditos «normais», sem qualquer relação com as «ciências do oculto»,
costumam obedecer a temas ilustrativos, que permitem representar cada
carta do grupo como uma cena alusiva a uma história ou episódio. Assim,
Lo Scarabeo lançou já baralhos dedicados a Cristóvão Colombo, às Viagens
de Gulliver de J. Swift ou simplesmente aos motivos dos elfos e fadas do
mundo celta. Em 2003, editou, com a colaboração do ilustrador S. Baraldi, e
idealização gráfica de P. Alligo, um baralho dedicado aos temas de Ifigénia e
Os Argonautas, cujos enredos mitológicos, tal como Eurípides e Apolónio de
Rodes os fixaram, são aproveitados para ilustrar cada uma das várias cartas
que constituem o baralho, articulando os desenhos com passos seleccionados
dos autores supracitados, sem, contudo, os identificar.
Estudar a representação iconográfica destes temas, como tarefa didáctica, é o que propomos agora. Essa tarefa, porém, não é simples ou evidente,
visto que, além de os passos não serem explicitamente identificados, a ordem
apresentada no conjunto do baralho é aleatória, constituindo, por isso, um
desafio, em especial para o classicista, a identificação e ordenação correcta
das mesmas, que deverá seguir pari passu os testemunhos dos textos antigos.
Podemos afirmar mesmo que, em 54 cartas, que incluem dois jokers, com
imagens igualmente alusivas às histórias apresentadas, não existem, praticamente, duas sequências correctamente ordenadas. O jogo revela-se assim
duplo: aquele que qualquer baralho de cartas proporciona aos aficcionados
dessa actividade; e a ordenação, algo mais erudita que um jogo de poker,
bridge, king ou canasta, das figuras que ilustram cada unidade, conseguindo
a sequência correcta dos dois ciclos mitológicos enunciados. Eis, portanto, a
nossa proposta para uma ordenação das cartas, sendo que, neste número do
BEC, apresentamos apenas o tema de Ifigénia.
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Para se documentar acerca do mito da filha de Agamémnon, Baraldi
baseou-se, em primeiro lugar, na tragédia Ifigénia em Áulis, de Eurípides.
Esta foi apresentada talvez em 405 a.C., em Atenas, crendo-se que o texto
tenha ficado incompleto, à morte do dramaturgo, e, por isso, sido co-escrita
por uma outra mão. O tema central é o do sacrifício de Ifigénia, exigido pelo
oráculo, para que haja vento e os Aqueus, reunidos sob a chefia do atrida
Agamémnon e estacionados na praia de Áulis, possam partir para Tróia e
concretizar a missão de vingança e resgate de Helena de Esparta. Agamémnon está, por conseguinte, desesperado e tenta ainda anular por carta o pedido
enganador que fizera à mulher, Clitemnestra, para que trouxesse Ifigénia até
Áulis. A forma de atrair as duas mulheres foi através de um pretenso
casamento da jovem com Aquiles, o que até este desconhece. A missiva,
contudo, é interceptada por Menelau e a tentativa do rei revela-se frustrada.
Clitemnestra e Ifigénia acabam por chegar a Áulis. Menelau, ao ver o
desespero do irmão, muda de atitude, mas Agamémnon sabe que não existe
outra saída senão fazer o que a deusa lhe exige, caso contrário, será a ira
desta, revelada na hostilidade dos homens do exército aqueu, que se manifestará. Tudo está pronto para a consumação da tragédia.
A carta de apresentação do jogo evoca uma das máscaras ditas de
Agamémnon, encontradas em Micenas por H. Schliemann em finais do
século XIX, bem como uma espada, aludindo ao sacrifício de Ifigénia, sobre
uma faixa com um motivo decorativo constituído por gregas (fig. 1). O tema
de Ifigénia, propriamente dito, é inaugurado com uma representação de
Agamémnon, sentado na praia de Áulis, ao pôr-do-sol, em desespero, porque
sabe que deve sacrificar a sua filha Ifigénia a Ártemis, para que sopre o tão
desejado vento e os Aqueus possam largar em direcção a Tróia (fig. 2=5
ouros)1.
A cena que se mostra em seguida corresponde à alegria de Clitemnestra, em Argos, ao saber dos projectos que o marido reserva para a filha e que
lhe comunica, depois de ter recebido a missiva de Agamémnon, que irá casarse com Aquiles. Ifigénia deve preparar-se, pois seguirão para Áulis, onde os
Aqueus as esperam, antes de largarem para Tróia (fig. 3=7 copas)2. Trata-se
de uma cena pressuposta, recriada com base em informações marginais, visto
que a tragédia euripidiana não a apresenta de modo explícito. Logo de
_________________
1
2

Cf. EURÍPIDES, Ifigénia em Áulis 135-145.
Cf. EURÍPIDES, Ifigénia em Áulis 606-616.
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seguida, temos nas mãos uma carta que mostra a chegada de Ifigénia e
Clitemnestra à praia de Áulis, e a filha abraça o pai, pela decisão que, pensa
ela, ele tomou de bom grado, ao entregá-la ao rei dos Mirmídones (fig. 4=8
copas)3.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
_________________
3 Cf. EURÍPIDES, Ifigénia em Áulis 631-685.
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Poderá, eventualmente, parecer estranho que, numa suposta narrativa
metatextual da história de Ifigénia, surja uma cena com o cavalo de madeira a
ser introduzido nas muralhas da cidade de Tróia. Uma leitura da Ifigénia em
Áulis, de Eurípides, contudo, justifica de imediato essa escolha. Trata-se da
evocação da profecia da tomada de Tróia feita pelo coro de mulheres que
surge na tragédia (fig. 5=8 ouros)4.

Fig. 5
Menos clara é a introdução do tema, cremos, da juventude de Aquiles,
antes da convocação dos Aqueus para a guerra de Tróia. De facto, a carta que
seleccionámos para representar a figura 6 mostra uma figura feminina que
segura um escudo e uma espada. Esta olha para uma segunda personagem,
um homem, que tem aos pés um elmo de guerra grego, e que fala com a
mulher anterior. Em segundo plano, vemos duas outras figuras femininas
que, atarefadas, parecem admirar objectos ou tecidos. A cena começa por ser
um tanto confusa no contexto em causa, porque nenhum passo do mito de
Ifigénia ou da Argonáutica de Apolónio de Rodes parece coincidir com o que
aqui vemos. Mas uma leitura mais atenta do desenho permite-nos perceber a
musculatura algo exagerada da figura feminina, bem como o seu ar pouco
delicado. Tendo em conta o enquadramento referido, parece-nos tratar-se de
Aquiles disfarçado de mulher, na corte de Licomedes, enquanto Ulisses o
desmascara com os objectos bélicos, que ele escolheu. Receando o destino do
seu filho, Tétis, ou Peleu, decidiu enviar Aquiles para a corte do rei de Ciros,
escondendo-o no gineceu do palácio. O herói teria aí permanecido nove anos,
_________________
4 Cf. EURÍPIDES, Ifigénia em Áulis 774-800.
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sendo conhecido como Pirra, dada a cor loura do seu cabelo. Ulisses, porém,
soube, através do adivinho Calcas que Tróia só poderia ser tomada com a
participação de Aquiles. Depois de ter descoberto o esconderijo do filho de
Tétis, Ulisses elaborou um estratagema e apresentou-se na corte de Licomedes, disfarçado de mercador. Uma vez nos aposentos femininos, expôs a sua
mercadoria. As mulheres escolheram de imediato objectos de joalharia e
tecidos, mas, entre esses, iam armas, que a loura Pirra não hesitou em seleccionar para si. Assim se descobriu Aquiles, pelo seu instinto guerreiro5.
Nenhuma das tragédias dedicadas a Ifigénia se refere a este episódio. Mas,
Ifigénia em Áulis evoca, através do coro, as glórias do jovem guerreiro, pelo
que pensamos que esta carta poderá inserir-se nesta ordem, apesar de, nessa
evocação, não se aludir a esse capítulo da vida do herói em concreto (fig. 6=4
copas)6.

Fig. 6

O momento seguinte é o da descoberta da terrível verdade por Clitemnestra. É durante um diálogo com Aquiles, que a rainha pensa que virá a ser o
seu futuro genro, e com o ancião, servo da sua casa, que Clitemnestra se
apercebe de qual será o destino da filha e a verdadeira razão da sua vinda à
baía de Áulis. Enlouquecida, a rainha fala com o marido em vão, porque os
_________________
5

APOLODORO, Biblioteca III, 13, 8; HIGINO, Fábula 36; OVÍDIO, Metamorfoses
XIII, 1-381. É em Ovídio que as narrativas se entroncam. Talvez o poeta latino tenha
inspirado o ilustrador deste jogo.
6
Cf. EURÍPIDES, Ifigénia em Áulis 1036-1097.
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acontecimentos precipitam-se e ultrapassam já as possibilidades da acção de
Agamémnon (fig. 7=8 espadas)7.

Fig. 7

Ifigénia, porém, depois de suplicar pela sua vida, entende o seu papel e
as motivações do pai. Por ele, teme a movimentação do exército que começa
a reagir, e aceita, com resignação e para desespero da mãe, ser voluntariamente entregue em sacrifício à deusa (fig. 8=9 copas)8.
Ifigénia é levada para o sacrifício, deixando Clitemnestra só. Pouco
depois, porém, chega um mensageiro, um dos homens que havia acompanhado a filha de Agamémnon ao altar do sacrifício. Este conta à rainha tudo o
que se passou: depois de a própria Ifigénia ter consolado o pai, declarando-se
pronta para o sacrifício, Aquiles asperge o altar de Ártemis, enquanto os
Aqueus se mantêm de olhar fixo no chão.
É então que, ao dar-se o golpe fatal na vítima propiciatória, o sacerdote
e restantes aqueus vêem que não é a princesa Ifigénia que está sobre o altar,
_________________
7

Cf. EURÍPIDES, Ifigénia em Áulis 1097-1144.
Cf. EURÍPIDES, Ifigénia em Áulis 1369-1401, 1554-1561; sobre o sacrifício
voluntário em Eurípides, ver M.F. SOUSA E SILVA, «Sacrifício voluntário. Teatralidade
de um motivo euripidiano» in Ensaios sobre Eurípides, Lisboa, 2005, 125-165.
8
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mas uma corça. No último momento, Ártemis salvou a jovem e substituiu-a
pelo animal preferido (fig. 9=10 ouros)9.

Fig. 8

Fig. 9
_________________
9

Cf. EURÍPIDES, Ifigénia em Áulis 1561-1600.
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A deusa está satisfeita, os Aqueus podem agora embarcar e dirigir-se
para Tróia, pois o vento já sopra. O espírito altruísta de Ifigénia acompanhaos e protege-os (fig. 10=Dama de copas)10:

Fig. 10
Mas o tratamento iconográfico da história de Ifigénia não se fica por
aqui. Apesar de os editores escreverem numa carta de apresentação que S.
Baraldi se baseou em Ifigénia em Áulis, de Eurípides, a verdade é que um
conjunto de outras onze cartas mostra que também a tragédia Ifigénia entre
os Tauros inspirou o ilustrador para enriquecer este jogo. Trata-se de uma
peça escrita antes da anterior, apresentada em Atenas por volta de 413-412
a.C., que se centra na salvação de Ifigénia e sua posterior vida como sacerdotisa de Ártemis, a deusa que a havia resgatado das mãos do sacerdote em
Áulis e a havia levado para a Táurica. Ifigénia é agora uma mulher que sofre
pelo que os seus compatriotas lhe quiseram fazer, mas ao mesmo tempo
nostálgica, pela sua casa e pelos seus. Os Tauros, o povo que a acolheu, têm
costumes bárbaros: o de sacrificar aos deuses os estrangeiros chegados à
terra, e é Ifigénia quem deve levar a cabo tal acto, quase como numa vin_________________
10

Cf. EURÍPIDES, Ifigénia em Áulis 1594-1600.
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gança pelo que se passara consigo própria. Dois dos estrangeiros que entretanto chegam à Táurica, porém, são Orestes, o seu próprio irmão, e um amigo
deste, Pílades (fig. 11= 7 espadas)11.

Fig. 11
Apesar do julgamento em que Atena decidiu a seu favor, como mostra
Ésquilo na Oresteia, o filho de Agamémnon e Clitemnestra continua a ser
perseguido pelas Erínias, por ter matado a própria mãe, e Apolo incumbe-o
de levar para a Ática a imagem de Ártemis dos Tauros. Só dessa forma
poderá livrar-se da mácula e da culpa. É essa a razão por que os dois jovens
se deslocaram a terra tão inóspita. Ifigénia e Orestes correm assim o perigo
de se tornarem o assassino um do outro. Baraldi retoma como ilustrações os
temas da «vingança» de Orestes, também evocado pelo autor de Medeia,
mostrando, primeiro, não o assassínio de Clitemnestra, mas o de Egisto,
talvez inspirado nas Coéforas de Ésquilo, cuja cena se passa no interior do
palácio, como mostra a ilustração, apesar de, nesse autor, aparentemente,
Egisto cair sob a lâmina de uma espada, e não de uma flecha (fig. 12=5
copas)12.
_________________
11

EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 67-121.
ÉSQUILO, Coéforas 875-884; EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 78-102. Cf.
EURÍPIDES, Electra, onde Egisto é assassinado fora do palácio, enquanto atende a um
sacrifício.
12
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A partir do momento em que Orestes mata a mãe, as Erínias perseguem-no. Ésquilo descreve-as: «Ah! Ah! Cativas... Estas mulheres semelhantes a Górgonas, de escuras túnicas, enlaçadas de inúmeras serpentes...»13.
O episódio é recordado por Eurípides14. Eis como Baraldi representa as
figuras infernais (fig. 13=10 espadas):

Fig. 12

Fig. 13
_________________
13
14

ÉSQUILO, Coéforas 1048-1050, em tradução de M.O. Pulquério.
EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 78-102.
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Ifigénia ouve então os dois estrangeiros, ficando a saber que são de
Argos (fig. 14=6 espadas)15. Depois de muitas perguntas, a agora sacerdotisa
de Ártemis Táurica é também informada de que o seu pai morreu e de que o
irmão Orestes está vivo, ao contrário do que vira em sonhos. Ao ouvir tais
notícias, Ifigénia chora (fig. 15=10 paus)16. A sacerdotisa resolve assim fazer
o sacrifício tradicional, mas planeia salvar um dos jovens, para que ele possa
fugir e levar uma missiva a Orestes, revelando-lhe a sua existência17.

Fig. 14
Para evitar que a mensagem se perca num naufrágio, Ifigénia diz em
voz alta o seu conteúdo ao portador escolhido, Pílades. A missiva reza assim:
«Ifigénia, a sacrificada em Áulis, envia esta missiva. Está viva, apesar de o
povo da sua pátria a julgar morta.»18 Com isto, Orestes reconhece a irmã,
que, no entanto, resiste a aceitar que se trate do seu irmão. Mas Orestes fala
do passado, da casa dos Atridas e Ifigénia acaba por se convencer da verdade
e da identidade dos que tem à sua frente, quando o jovem lhe diz que, no seu
quarto de princesa, estava escondida a espada de Pélops19. Num passo que
mereceu o elogio do próprio Aristóteles, Eurípides compõe assim uma cena
_________________
15

EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 491-520.
EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 550-615.
17
EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 715-771.
18
EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 770-772.
19
EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 775-827.
16
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de reconhecimento, ou anagnorisis, e de reunião, representada neste jogo da
seguinte forma (figs. 16=2 ouros, e 17=6 copas)20:

Fig. 15

Fig. 16
_________________
20

Cf. ARISTÓTELES, Poética 1455a 18.
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Fig. 17

Chega então o momento de sair da Táurica. Para isso, os dois irmãos e
Pílades têm de ludibriar Toas, o rei dos Tauros. É a astúcia feminina de Ifigénia que encontra a solução: os jovens farão crer a Toas que a estátua da
deusa necessita de ser purificada, bem como os cativos, e que essa purificação deverá ser feita na praia (fig. 18=4 ouros)21.

Fig. 18
_________________
21

EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 1152-1221.
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Aí, depois de lutarem, conseguem encetar a fuga, em direcção a Argos,
cena que, na tragédia, é apenas relatada por um mensageiro do rei dos
Tauros, mas aqui representada iconograficamente (fig. 19=6 ouros)22.

Fig. 19

Por fim, os três fugitivos estão já no barco, com a estátua de Ártemis,
quando uma onda volta a pô-los em terra. Ao saber do que se passou, Toas
decide ordenar a perseguição dos aqueus. O rei dos Tauros pretende usar essa
fatalidade para capturar os fugitivos, mas, nesse momento, a figura de Atena
ex machina surge perante o rei. A deusa impede-o de continuar, confirmando
a profecia do oráculo, que previa a purificação dos Atridas sobreviventes (fig.
20=10 copas)23.
Com a cena da dea ex machina, termina esta tragédia de Eurípides e o
tema de Ifigénia no baralho editado por Lo Scarabeo. Desta forma, alcança
S. Baraldi o seu objectivo de contar a história de Ifigénia através de imagens.
O classicista, ou o mero interessado em temas clássicos, tem agora ao seu
dispor uma forma divertida de explorar o mito antigo, através da relação do
_________________
22
23

EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 1283-1417.
EURÍPIDES, Ifigénia entre os Tauros 1433-1489.
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texto com a imagem, colorida e atraente, bem desenhada, predominando um
traço académico. Colocar as cartas alinhadas de um lado e prosseguir com a
leitura das duas tragédias de Eurípides, ou até mesmo de textos complementares, poderá ser uma sugestão de trabalho entusiasmante e, ao mesmo tempo,
didáctica. De algum modo, aquilo que S. Baraldi fez foi repetir, numa versão
moderna, o que os pintores de vasos gregos faziam nos séculos V-IV a.C., ao
decorarem peças de cerâmica com cenas das tragédias gregas24. Na verdade,

Fig. 20

o desenho é uma forma de encenação, ainda que inanimada. O suporte de
Baraldi apenas foi outro, as funções da ilustração adaptaram-se aos novos
tempos. A editora Lo Scarabeo e o seu colaborador, que ilustrou este jogo,
contribuiram assim para mais uma forma interessante de divulgação destes
textos imortais da cultura ocidental.
O baralho completa-se com mais 34 cartas que contam a história de
Jasão e os Argonautas. Sobre essa versão desse mito, debruçar-nos-emos
_________________
24

Sobre esta prática, ver o estudo de L. SECHAN, Études sur la Tragédie
Grecque dans ses rapports avec la Céramique, Paris, 19672, passim.
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numa próxima oportunidade. Mas eis que Jasão já espreita, como que anunciando a sua história. Ou talvez se trate do próprio Apolónio de Rodes,
pronto a contá-la (fig. 21= joker):
Inspirado pelo deus do canto, celebro os heróis antigos que embarcaram na benevolente Argo25.

Fig. 21
NUNO SIMÕES RODRIGUES

_________________
25

APOLÓNIO DE RODES, Argonáutica 1, 1-2.
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