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ACTO I
Bosque no santuário de Diana
Cena 1

IFIGÉNIA:

Sombras vivas, agitadas copas
deste antigo e sagrado bosque!
Ainda hoje estremeço
ao ver-me aqui no vosso meio;
tremo ainda ao pisar este chão
do santuário da deusa, como se fosse hoje
a primeira vez que eu aqui entrasse.
A este lugar não se habitua o meu espírito,
apesar de há tantos anos aqui me manter
a Força superior a que obedeço.
Sinto-me estranha aqui,
estranha como no primeiro dia
em que a vasta extensão do mar
me separou de todos aqueles que amo.
Dia após dia desço à praia para viajar
na minha imaginação até à Grécia;
e lá chamo por todos que outrora amei.
Porém a rebentação das ondas
outra resposta não dá aos meus suspiros,
além de longo e rouco bramido.
Não foram nunca os deuses o alvo do meu rancor;
mas como esconder, ó deusa,
que te sirvo contra a minha vontade,
tu que foste a minha salvadora?
E eu que devia ter dedicado a minha vida
a servir-te voluntariamente...
Apesar de tudo, nunca deixei
de ter em ti a minha esperança:
em ti espero, Diana, tu que recebeste
em teus braços divinos esta filha
que o próprio pai sacrificou.
Salva-me de novo, tu que antes
não consentiste em deixar-me morrer:
salva-me agora desta vida que aqui levo,
desta vida que tem sido a minha segunda morte.
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Cena 2
Ifigénia, Arcas

ARCAS:

É o rei que aqui me manda para transmitir
à sacerdotisa de Diana as devidas saudações.
Hoje toda a Táurida agradece à deusa
nova vitória miraculosa das suas armas.
Apressei-me à frente do rei e do exército
para te avisar da chegada que se avizinha.

IFIGÉNIA:

Cumpridos estão os preparativos
para recebermos o rei condignamente.
A deusa verá com bons olhos
a oferta de um sacrifício
por parte do rei ―
sacrifício que lhe seja agradável.

ARCAS:

Pudesses também tu
ver-me a mim com bons olhos!
Pudesse o olhar da sacerdotisa
que tanto honramos brilhar-nos
mais luminoso ainda, para que a todos nós
se afigurasse luz de bom augúrio!
Mas a tristeza encobre secretamente a tua alma.
Temos esperado em vão
há tantos anos por uma confidência tua,
por uma palavra confiante do teu coração.
Desde que te conheço neste santuário,
vejo essa expressão no teu olhar,
expressão que intimamente me horroriza.
E com que grilhões de aço
manténs sempre a tua alma escondida
no recanto mais inacessível do teu ser!

IFIGÉNIA:

Assim deve comportar-se a órfã rejeitada que sou.

ARCAS:

Sentes-te aqui órfã e rejeitada?

IFIGÉNIA:

Pode uma terra estrangeira tornar-se-nos pátria?

ARCAS:

Se a pátria se te tornou terra estrangeira.
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IFIGÉNIA:

Por isso não há cura para a minha tristeza;
tornei-me para mim mesma a sombra de mim.

ARCAS:

Se te permites considerar-te assim tão infeliz,
permito-me eu considerar-te ingrata também.

IFIGÉNIA:

Gratidão minha nunca vos faltou.

ARCAS:

Não foi nunca gratidão verdadeira.
Quando há tantos anos estranho destino
te trouxe para este templo,
veio Toas ao teu encontro com estima respeitosa,
como se pelos deuses tivesses sido enviada.
Acolhimento amigo te deu esta terra,
antes tão implacável para com forasteiros,
já que antes de ti nenhum estrangeiro
aqui aportou que não fosse logo sacrificado
no altar da deusa, segundo o rito antiquíssimo.

IFIGÉNIA:

Respirar só por si não é o mesmo que viver.
Que vida é a minha, aqui neste santuário?
Sinto-me uma sombra enlutada
de roda do meu próprio sepulcro.
Queres que chame feliz a uma vida
em que cada dia me antecipa
o esquecimento interminável
que nos aguarda no mundo dos mortos?
Viver na frustração é ter morrido prematuramente.

ARCAS:

Como se nada tivesses feito desde que aqui chegaste!
Quem alegrou o pensamento sombrio do rei?
Quem de ano para ano
com suave persuasão pôs termo
ao antigo e cruento costume desta terra,
de sacrificar no altar de Diana
todo o estrangeiro que aqui aportasse?
Quem conseguiu salvar da morte certa
tantos condenados e mandá-los
de novo para as suas pátrias?
E Diana, em vez de se mostrar zangada,
por lhe faltar o sacrifício sangrento,
não recompensou ela as tuas orações,
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não recompensou este povo com tanta generosidade?
A vitória acompanha sempre o nosso exército,
antecede-o até! E todos sentem ser melhor a sua sorte,
desde que o rei se encanta com a tua brandura
e nos aligeira o peso da obediência silenciosa.
Agora ouve o que te diz quem te fala com lealdade:
quando hoje o rei aqui vier para falar contigo,
aligeira-lhe tu também o que ele pensa dizer-te.
IFIGÉNIA:

Quanto mais solícito me falas mais me assustas.
Já antes me vi forçada a esquivar-me às palavras do rei.

ARCAS:

Pensa bem no que fazes.
E pensa no teu próprio benefício.
Desde que o rei perdeu o filho,
já só confia em poucos
daqueles em que antes confiava ―
e mesmo nesses poucos
confia muito menos do que antes.
Olha desconfiado para os filhos dos nobres,
vendo em cada um deles um possível sucessor.
Na Táurida não depositamos
qualquer valor na palavra;
e quem menos a enaltece é o rei.
Habituado a mandar e a agir,
desconhece a arte de conduzir
o discurso com prolongadas subtilezas.
Não lhe dificultes portanto a tarefa,
fingindo não o compreenderes.
Faz por te encontrares com ele a meio caminho.

~

IFIGÉNIA:

Queres que eu ajude a precipitar
aquilo que mais me ameaça?

ARCAS:

Chamas ameaça ao amor dele?

IFIGÉNIA:

É o que mais me aterroriza.

ARCAS:

Paga-lhe o amor com a tua confiança.

IFIGÉNIA:

Só se ele primeiro me libertar a alma do medo.

ARCAS:

Porque lhe ocultas o teu nome e a tua origem?
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IFIGÉNIA:

Porque o segredo é necessário à sacerdotisa.

ARCAS:

Do rei não pode haver segredos.
Mesmo que ele te não exija a revelação,
dói-lhe fundo que te retraias na presença dele.

IFIGÉNIA:

O rei está ressentido contra mim?

ARCAS:

Diria quase que sim. É verdade que não fala de ti.
Mas já percebi por meias palavras
que ele acalenta o desejo de te possuir.

IFIGÉNIA:

Como?! Arrastar-me à força do altar
para a sua cama? Chamo então
por todos os deuses
e antes de mais por Diana,
deusa virgem, que não negará
à virgem sacerdotisa
a sua firme protecção!

ARCAS:

Podes ficar tranquila. O rei não pensa
cometer acto nem tão violento, nem tão juvenil.

IFIGÉNIA:

Diz-me, imploro-te, o que mais ainda souberes.

ARCAS:

Sabê-lo-ás dele. Vejo o rei a aproximar-se.
Sei que o respeitas e que o teu coração
saberá recebê-lo com estima amigável.
Muito consegue de um homem nobre
a palavra avisada de uma mulher.

(sai)

Cena 3
Ifigénia, Toas
IFIGÉNIA:

Que a deusa te abençoe com as benesses da realeza!
E que te conceda vitória, fama e riqueza,
assim como a felicidade do teu povo!
Apesar da preocupação que te causa
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a regência dos teus súbditos,
possas também tu gozar da ventura.
TOAS:

Bastava-me só o reconhecimento do meu povo.
De tudo quanto alcancei, são outros a colher o benefício.
Acompanhaste-me nas profundezas do sofrimento,
quando a espada inimiga me matou o único filho.
Enquanto a vingança se apoderou do meu espírito,
não cheguei a sentir o vazio da minha vida.
Mas agora que regresso de vingar o meu filho,
apercebo-me de que nada me resta que me dê alegria.
Assim dirijo-me hoje a este templo, onde tantas
vezes pedi à deusa a vitória do meu exército,
para cumprir o desejo que há muito me acompanha:
o desejo de te levar para casa como noiva.

IFIGÉNIA:

À mulher desconhecida ofereces honra demasiada, ó rei.
Sou apenas uma refugiada nesta terra, e nada mais quero
além da protecção e da serenidade que nunca me negaste.

TOAS:

Esta terra é um mundo de terror para os estrangeiros:
assim o exige a lei, assim o exige a necessidade.
Só a ti foi concedido gozares de bom acolhimento;
e por isso de ti esperei em vão estes anos todos
a tua confiança, como contrapartida da minha lealdade.

IFIGÉNIA:

Se te ocultei a minha origem e o nome dos meus pais,
não foi por desconfiança: foi por constrangimento.
Pois se soubesses quem tens diante de ti,
se soubesses quão amaldiçoada é a mulher
que protegeste e alimentaste, apoderava-se
do teu coração uma tal repugnância
que, em vez de me ofereces o teu trono,
escorraçavas-me de imediato do teu reino:
trespassavas-me até, impedindo assim
o meu regresso antes do termo
determinado do meu exílio...

TOAS:

Desconheço a intenção dos deuses.
Sei apenas que, desde que aqui chegaste,
não faltaram bênçãos vindas do céu.
Assim, custa-me acreditar que ofereci
a minha protecção a uma amaldiçoada.
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IFIGÉNIA:

É das tuas acções justas que vêm as bênçãos;
não da minha presença.

TOAS:

Então põe fim ao teu silêncio, à tua resistência,
se não é um homem injusto que isso te pede.
A deusa pôs-te nas minhas mãos: tão sagrada
como és para ela tens sido para mim.
Se tens ainda esperança de regressares a casa,
liberto-te de todas as tuas obrigações.
Não te estará, porém, o regresso vedado?
Não terá morrido toda a tua família,
aniquilada por monstruosa desgraça?
Assim sendo, serias minha ―
por mais essa razão também.
Fala pois abertamente.
Serei fiel à minha palavra.

IFIGÉNIA:

É com relutância que a língua se solta
de uma prisão tão antiga para revelar
segredo há muito silenciado. Ouve então:
sou descendente da raça de Tântalo.

TOAS:

Proferes tão serena uma tal enormidade?
Nomeias teu antepassado quem o mundo
conhece como o homem mais honrado pelos deuses?
Ele que se sentou à mesa de Júpiter?

IFIGÉNIA:

Esse mesmo. Mas os deuses não deviam dar-se
com homens como se estes fossem da raça deles.
A raça humana é demasiado fraca
para não se desvanecer em vertigens
lá nos píncaros das alturas.
Nobreza não faltou a Tântalo; traidor ele não foi.
Mas para servo do deus era demasiado divino;
e para amigo do deus demasiado humano.
E humana foi a sua falta.
Severo foi o castigo divino,
que o precipitou da mesa de Júpiter
para as profundezas do inferno.
E sobre todos os seus descendentes
recaiu o ódio dos deuses!
Logo Pélops, violento e ambicioso,
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filho amado de Tântalo,
obteve através de carnificina e traição
Hipodamia, sua mulher,
que lhe deu à luz dois filhos,
Tiestes e Atreu. Invejosos
observam eles o amor do pai
por um filho de casamento anterior;
unidos no ódio, assassinam o meio-irmão.
O pai acusa Hipodamia de ser a assassina;
e ela, desesperada, põe fim à própria vida.
(pausa)
TOAS:

Ficas agora em silêncio? Não te arrependas
da confiança que me demonstraste. Fala.

IFIGÉNIA:

Após a morte do pai, Atreu e Tiestes regem
juntos a cidade. Mas a concórdia não pôde durar.
Em breve desonra Tiestes a cama do irmão.
Vingativo, Atreu expulsa-o do reino;
mas Tiestes, ardiloso, tinha já enganado o irmão,
criando um dos filhos dele como se fosse seu.
Enche o coração do jovem com ódio contra Atreu
e mando-o de novo ao reino,
para que no “tio” o próprio pai ele assassine.
O plano é descoberto e Atreu condena à morte
o jovem com atrozes sevícias,
pensando ver morrer o filho do irmão.
Demasiado tarde descobre quem é o rapaz
que morre martirizado diante de seus olhos embriagados.
Congemina então vingança inaudita.
Finge-se tranquilo e reconciliado
e atrai de novo ao reino o irmão com os dois sobrinhos.
Apodera-se dos rapazes, mata-os
e oferece-os como refeição ao pai deles,
no primeiro banquete após a sua chegada.
Depois de Tiestes se ter saciado com a sua própria carne,
sente de súbito uma tristeza saudosa.
Pergunta pelos filhos; julga ouvir
os passos deles e as vozes à porta da sala,
quando Atreu, com um sorriso rasgado,
lhe atira as cabeças e os pés dos assassinados.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

