
Zazpi urte betetzean, arrefora izan nintzen, 
Gero, hamar urtean, aletris, alea ehotzen jainkosarentzat.  
Azafrai-koloreko soinekoa jantzita hartza izan nintzen 
Braurongo jaietan 
Eta kanefora dontzeila eder bat nintzenean,  
Piku lehorrez egindako lepokoa neramala.
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A R T E M I S A R E N  J A I A L D I A K

Bere anaia Apolorekin batera, Artemisak eragin handia izan 
zuen Atenasko egutegian, haren jaialdien izenak hilabete 
kopuru handi bat izendatzeko erabili baitziren. Gainera, hil 
bakoitzaren seigarren eguna jainkosari sagaratzen zitzaion, eta 
zazpigarren eguna haren anaiari.

Haren omenez ospatu ziren Delfinia, atsekabe garaiekin 
zerikusia izan zezakeen erreguzko jaialdia; Kharisteriak, 
Maratongo garaipenaren oroimenezko esker oneko eguna, non 
jainkosari sakrifizioak eskaintzen baitzitzaizkion; Mounikhiak, 
izen bereko hilabeteko ilbetearekin batera ospatzen zirenak; 
eta, azkenik, bere jaialdirik garrantzitsuena, Brauroniak.



B R A U R O N I A K

Brauronietako jaialdia Atenastik kanpo zegoen santutegi 
batean hasi zen, baina Pisistrato Atenasko tiranoak K.a. VI. 
mendean sartu zuen hiriko jaialdietan. 

Brauroniak helduarora igarotzeko jaialdi bat izan ziren Atenas 
neska gazteentzat, Apatouriak mutil gazteentzako igarotze-
erritua izan ziren bezala. Atikako lurraldean izan zuen garrantzi 
orokorra, ia ziurtasun osoz, Artemisak persiarren aurkako 
gerretan atenastarren defendatzaile gisa izan zuen eginkizun 
protagonistagatik izan zen.

Ezer gutxi dakigu Brauroniei buruz, ezta zein hilabetetan 
ospatzen ziren ere. Badirudi jaialdian mito bat gogoratzen 
zela, jainkosaren haserrea baretzen zuena santutegian hartz 
bat hiltzeagatik. Hartza, Neolitikoko jendearen ehizakirik 
garrantzitsuena, Artemisak babestutako animalietako bat 
izan zen. Hori dela eta, jaialdian parte hartzen zuten neskei eta 
emakume gazteei hartzak esaten zieten.
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Greziar artean, dontzeila gazteen irudiei korai esaten zaie. Kasu 
honetan, peploz jantzitako erantsita, soinean daraman soineko 
motagatik. Peploa artilezko soineko bat zen, sorbaldetan 
orratzez lotu eta gerriko batez ixten zen oihalezko pieza bat.

Hau bezalako irudiak, emakume gazteenak, erabat jantzita 
daudela, esku bat gorputzaren lerro bertikalari darraiola 
eta bestea eskaintza jarreran tolestuta dutela, Atenasko 
Akropolian agertu dira kopuru handitan. Nor ziren misterio bat 
da oraindik, baina honetan Artemisa jainkosaren irudikapen bat 
ikusi nahi izan da.

Eskuineko eskuan irekidura bat ikus daiteke, gezi batzuei 
eusteko puntu gisa interpretatu dena. Ezkerreko eskuan uztai 
bat izango zuen. Biak dira Artemisaren ezaugarriak ehizaren 
jainkosa gisa. Multzoa osatzeko eta dotorezia emateko, buruan 
koroa bat izango zuen, oraindik bertan dauden zuloetan 
sartuko zena. Deigarria da greziar eskulturan ohikoa zen irudia 
apaintzen duen polikromia, nahiz eta gaur egun ia ezezaguna 
gertatzen zaigun.


