
4. A guerra, a fiorte e a paz

A Iliada e 0 poema da guerra. Em caso de necessidade,
os pr6prios deuses intervem para contrariar os processos de
paz. Assim, no canto III, os adversarios tentam resolver a
querela por meio de urn duelo entre os campeoes Paris e Me-
nelau, os dois que disputam Helena. Afrodite arranca Paris
do amplexo mortal de Menelau e 0 conduz, em pleno dia,
para 0 leito de Helena, 0 que e urn erro: 0 amor se faz a noi-
te; a guerra, de dia. No canto IV, Atena e Hera sugerem que
o arqueiro Pandaro lance trai<;:oeiramente uma flecha na
dire<;:aode MeneJau. E imediatamente a guerra recome<;:a.

De certa maneira, a Odisseia e 0 poema da paz, ainda
que por vezes ocorram Jutas. Diferentemente da Iliada, con-
duida com a tregua que permite a realiza<;:aodos funerais
de Heitor, a Odisseia termina com uma paz estabelecida en-
tre Ulisses e as familias dos pretendentes mortos por ele.
Atena ordena:



Interrompei essa guerra cruel! [...]
entre as duas partes a concordia esta selada.

Ao longo de seu periplo, Ulisses nao se preocupa em
guerrear, pensa apenas em reencontrar a sua esposa e 0 seu
lar, esse lugar de estabilidade simbolizado pelo leito conju-
gal fixado numa oliveira que nao se pocle arrancar. Entre os
f~aces, sua ltltima etapa, ele encontra urn povo entregue
nao as artes da luta e da guerra, mas sim as alegrias da paz
e do banquete.

Essa oposi<;:ao entre a guerra e a paz aparece, com todo
o seu significado simbolico, no canto XVIII da Iliada. No es-
cudoforjado por Hefesto para Aquiles, opoem-se duas cida-
des: a da paz, do casamento, das dan<;:as,dos debates judicia-
rios - e apenas em tempos de paz que os juizes podem
entregar-se as alegrias da arb it rag em -, e a da guerra, sitia-
da e preparando uma emboscada. Um velho tema, portan-
to, pois ja figura no estandarte de Ur, na Mesopotamia, no
terceiro milenio antes da nossa era.

E born lembrar que ninguem jamais lutou como os he-
rois de Homero. Eles san conduzidos de carro a batalha e
descem para enfrentar 0 inimigo. So 0 velho Nestor nao dei-
xa 0 seu carro para com bater ape. Tudo 0 que sabemos so-
bre 0 carro de combate no Mediterraneo oriental e no Orien-
te Proximo contradiz essa visao das coisas. 0 aedo sabia que
o carro fora urn instrumento de guerra - 0 que ja nao ocor-
ria no seu tempo. Portanto, ele associou os seus herois aos
carros, mas estes nao servem mais para a luta. De alguma
maneira, foram transformado em taxis!

~ Na falta de uma guerra de verdade, 0 que podemos de-
!

cifrar na Ilfada e uma ideologia da guerra, da mais bela
guerra - porque ha uma bela guerra assim como ha uma
bela morte. 0 troiano Heitor da a melhor defini<;:ao disso
no canto VII, diante de Ajax (figura 14):

Ajax, divino filho de Telam6nio, chefe guerreiro, nao tente
me sondar como se eu fosse uma crian<;:afraca ou uma mu-
Iher ignorante da arte militar. Ell entendo de combate e de
carnificinas. Sei mover para a direita e para a esquerda 0

meu resistente instrurnento de guerra. Sei atacar no meio
dos carros rapidos. Sei dan<;:<u,no corpo a corpo, a dan<;:ado
cruel Ares. Mas um homem como tu, eu nao quero esprei-
tar e golpear de surpresa, mas sim abertal1lente, procuran-
do te atingir.

A perfidia de Atena conduz 0 proprio Heitor a afron-
tar Aquiles num cara a cara mortal. Ela toma a forma de
Deifobo, irmao de Heitor, e propoe-Ihe: espere pOI' Aquiles
e combata. Depois disso, desaparece. A Aquiles, Heitor su-
gere um pacto: em caso de vitoria, ele nao ultrajara 0 cor-
po de Aquiles, e pede reciprocidade. Mas Aquiles responde:

Malclito, nao venhas me falar de acordo. Nao ha pacto leal
entre os homens e os leaes, da mesma forma que os lobos e
os cordeiros nao tem cora<;:aesfeitos para se entendcr.

Apos 0 sucesso, Aquiles ata 0 corpo de Heitor ao seu
carro e 0 arrasta, com a "sua cabe<;:aoutrora atraente", em
tomo da tumba de PMroclo, em tributo ao amigo defunto

(figura 24).



f-Llnessa guerra momentos de cortesia, regras que Hei-
tor precisamente convida a respeitar. EnU10a guerra de Troia
e um conjunto de dueIos? Certamente nao. Excetuando-se
o combate do canto XXII, entre Aquiles e Heitor, so h,l um
duelo com morte, 0 duelo antigo narrado pelo velho Nes-
tor, entre ell' mesmo e 0 gigante Ereutaliao, no canto VII. 0
duelo entre Diomedes e Glauco nao acontece, 0 de Mene-
Iau e Paris e interrompido pOI' Afrodite, 0 de Heitor e Ajax
termina com uma troca de presentes; quanto ao que opoe
Eneias a Aquiles, no canto XIX, e Posidon em pessoa, 0 "agi-
tador do solo" (favorave!, no entanto, aos aqueus), quem 0

faz mudar repentinamente, ao envolver Eneias num nevoei-
rooSem duvida Homero estcl querendo dizer que sobreviver
l~lZparle do deslino de Eneias.

De resto, na Iliada, alguns feridos sao curados, e a mor-
te jamais e lenta. A imensa maioria dos que sao abatidos
nao morre no c1ecorrer de urn c1uelo, mas no que se costu-
ma ch,lm,H de Ilristhil (valentia), uma serie de proezas no
cursa das quais a guerreiro, tornado pelo furor, adquire uma
for~a sobre-humana e abate tudo a que est,l na sua passa-
gem. A I/rist(;il/ pOl' cxcelc'ncia e a dc Aquilcs, nos cantos xx
e XXI, apos a mork dc P,ltroelo. 0 pr(lprio Patroelo matou,
no canto XVI, Sarpedon, 0 filho licio dc Zeus que este, com
pcsar, dcixoll !l1orrcr. Pdo !l1cnos Zcus hlZCO!l1quc 0 SClicor-
po seja retirado pelo Sana e pela Morte, as quais 0 trans-
portarn para a Lfcia ... Ai esta um exernplo extraordinario
da bela rnorte. Assim juigou 0 oleiro e pintar chico Eufr6-
nio, ja que, num dos rnais belos vasos de sua autoria, repre-
sentou 0 arrebatamento do corpo de Sarpedon (figura da
capa).

S6 os grandes herois rnorrern - Sarpedon, Heitor, pa-
ra nao falar de AquiIes, cuja morte proxima e anunciada
par Heitor moribundo? Na verdade, todas as formas de mor-
te imaginaveis sao representadas. Apresentarei, como exem-
plo, a rnorte de Cebrion, filho de Priamo e cocheiro de Hei-
tor, no canto XVI. E Patroclo, usando asarmas de AquiIes,
quem 0 rnata, com uma pedrada.

A pedra agw;:ada golpeia-o na fronte, esmagando as sobran-
celhas; 0 osso nao a detem, e os olhos caem pOl' terra, na
poeira. Como um mergulhador, Cebriones despenca do car-

ro ornamentado.

Ah, como e destro esse ail Que desembara<;:onos seus saltos!
Se se encontrasse um dia no mar piscoso, esse catador de os-
tras alimentaria muita gente ao pular assim de cima de uma
nau, mesmo em tempo borrascoso, tal e a facilidade com que
salta de um carro de guerra para 0 chao. Os troianos tem mes-
1110 excelentes sallarilhos!

Por que escolhi esse exemplo? Por c1uas razoes. A pri-
meira e a gra<;a ir6nica da imagem. 0 tema do mcrgulho no
Hades (0 reino do deus dos mortos), relativarnente cornum,
nao e desenvolvido assim com muita frequencia. Alem dis-
so, urn dos raros afrescos gregos da epoca classica que che-
gou ate n6s - a mergulhador de Paestum, na Itatia meridio-
nal- mostra urn homem que mergulha no mar (figura 11).
Ele domina urn monumento que foi interpretado como as



portas do Hades ou entao como as Colunas de Hercules (0

estreito de Gibraltar). Assim, Homero permite, uma vez
mais, compreender uma imagem muito posterior e que ele,

sem duvida, inspirou.
Trata-se de uma guerra sem piedade, uma guerra de

aniquiiamcnto? A resposta e ambigua. Esta cla:o que os ob-
jetivos da guerra nao sao os mesmos para os dois lados em
combate. Para os troianos, 0 importante e transpor 0 muro
construido pelos aqueus e queimar os seus navios. Eles terao
sucesso no que diz respeito ao muro sem, no entanto, reali-
zar a fa<;:anha subseqiiente. Urn (mico her6i grego e morto:
patroclo. A morte de urn outro, Aquiles, esta programada.
Muitos guerreiros anonimos sao mortos pe1as flechas de
Apolo, como relata 0 canto I, 0 que quer dizer que e1es
morrem de peste. A epidemia come<;:apelos jumentos e caes
_ uma epizootia, diriamos hoje - e, depois, atinge os ho-

mens. Mas a doen<;:anao e descrita em nenhum dos seus sin-
tomas. Homero nao e Tucidides, que relatara, no seculo v, a
peste de Atenas, ap6s ter sido atingido e ter sobrevivido. Por
outro lado, ela nao se espalha entre os troianos. Apolo resol-
veu visar exclusivamente aos homens. Artemis, que tern po-
der de morte sobre as mulheres, nao intervem. Se Criseida
for devolvida ao pai, que e sacerdote de Apolo, a epidemia se
interrompera imediatamente. Par certo Apolo exclama no
canto IV: "A pele dos aqueus nao e de pedra e de ferro", mas

as suas patrias nao arriscam nada.
/> 0 indicio do carater impiedoso da guerra reside na re-

I
('usa em fazer prisioneiros. Essa recusa e expressa duas ve-
zes. No canto VI, 0 troiano Adrasto e capturado vivo par
Menelau. Suplica que 0 poupem, prometendo que seu pai,

que e rico, estara disposto a entregar urn imenso res gate
"em ouro, em bronze e em ferro trabalhado". Menelau esta
quase se deixando persuadir, mas Agamemnon intervem:

Nao te lembras do que esses troianos fizeram J tua familia?
Nao, que nenhum deles escape aos nossos br,l<;os,ao abis-
mo cia morle, nem mesmo a crian<;a no ventre de sua mac,
nem mesmo 0 desertor! Que todos os de Ilion pete<;am
juntos!

No canto XXI, outro epis6dio mostra que a guerra j<lse
tonlOU impladvel. Lidon, filho de Priamo - Priamo tem
tantos filhos que eles chegam a formal' uma especie de "re-
serva" para 0 poeta -, e capturado pOl' Aquiles. E a segun-
da vez. Ele ja fora capturado cI noite par Aquiles, vendido
como escravo em Lemnos c depois resgatado e rcstituido aos
seus. Suplica a Aquiles argumentando que ele nao e filho de
Hecuba e que nao "saiu do mesmo ventre que Heitor': A
resposta de Aquiles e perturbadora e sem compaixao. Sim,
antes da morte de Patroclo, 0 seu cora<;:ao se comprazia em
poupar os troianos. "Patroclo, que valia mais do que tu,
esti morto." Ele pr6prio, Aquiles, esta destinado a morte.
Mata, portallto, Lidon - cujo nome siginifica "Homem-
lobo" - e exclama a seguir: "Vai descansar alhures, entre os
peixes [... ]. Marte a todos1':

E, no entanto, a Ilf(/(ia termina com um epis6dio no
qual jorra aquilo que Shakespeare chama de "leite da ternu-
ra humana". Gra<;:as a intervcn<;ao dos de uses - Apolo,
Zeus, a pr6pria Tetis, Iris -, 0 velho Priamo, acompallha-
do por Hermcs, vai suplicar que Aquiles the devolva 0 filho



I morto. Traz-lhe um re5gate. Nao apenas Aquiles aceita, co-
mo tambem partilha a refei~ao com Pdamo, lembrando-lhe
que a maior de todas as dores - a de Niobe, por exemplo,
CU!OS filhos, em nllIl1ero de doze, foram morto5 por Apolo
e Artemis - nao con5titui obstaculo it necessidade de ali-
mentar-se. Se Niobe comeu, antes de petrificar-se, entao
Pdamo po de tambem comer. 0 cadaver ultrajado de Hei-
tor passa a ser um "belo morto", e a Iliada termina com a
majestosa narrativa dos seus funerais.

Naturalmente, como e facil il1laginar, 0 cOl1lbate e a
morte nao sao necessarial1lente her6icos. Nem todas as ar-
mas se eq~valem, nem todas as guerras san dignas dos maio-
res her6is, Aquiles e Heitor. Assim tambem com rela~ao ao
arco. Ele e, sem dllvida, a anlla do deus Apolo, 0 que 0 dis-
tingue das armas utilizadas pelos,simples mortais. Da mes-
ma forma, quando de seu retorno a ftaca, Ulisses fara do seu
area, que e!e havia deixado la, 0 instrumento da sua sobe-
rania. S6 ele t: capaz de retesa-Io. Diante de Tr6ia, os locren-
ses sao arqueiros. Teucro, irmaq,de Ajax, tambem e arquei-
ro e ~eabriga por tras do escudo de seu irmao. Ap6s Momero,
no Ajax de S6focles, por exemplo, ele se tomara um irmao
bastardo. Ele e arqueiro porque e bastardo ou e bastardo
porque e arqueiro? Do lado troiano, alem de Paris, de quem
voltarei a tratar, P[lI1daro, filho de Lidon (outro homem-
lobo), e um arqueiro cujo arco - um presente de Apolo-
tem toda uma hist6ria. Esse Pandaro faz 0 pape! do traidor,
ja que e ele quem, instigado por Apolo, lan<;auma flecha
contra Mene!au para mata-lo (mas consegue apenas feri-Io),
o que permite assim aos aqueus romper 0 acordo conclui-
do entre Menelau e Paris e retomar a ofensiva.

E dificil encontrar um melhor exemplo de como eram
considerados perversos 0 arco e 0 arqueiro no mundo da
guerra her6ica.

Tratando da primeira captura de Liclon, filho de Pda;
mo, eu sublinhei que Aquiles a executara it noite. A noite
nao e 0 momento da guerra heroica. E 0 momento do dis-
farce, da astucia, da emboscada. Tudo isso esta ilustrado na
mais estranha passagem da Iliada, chamada de "Dolonia";
em outras palavras: 0 canto x. Esse episodio se interpoe no
instante em que os aqueus estao it beira do desastre. Em vao
Ajax e Ulisses tentaram convencer Aquiles a retomar 0 seu
Iugar - 0 primeiro - no combate. Os troianos sairam de
suas muralhas e acamparam na planicie. De ambos os la-
dos, espioes san enviados it cata de informa~oes. Heitor en-
via Dolon, cujo nome significa "0 Astuto", armado com um
dardo e um area. Por sua parte, Agamemnon e os chefes
aqueus, especialmente Nestor, confiam a missao a Ulisses e
Diomedes. Ambos os lados utilizam disfarces animais: Do-
Ion tem um barrete de marta e esta revestido com uma pele
de lobo; Diomedes tem, nos ombros, uma pe!e de leao, en-
quanta Ulisses usa 0 seu capacete com presas de javali.

o leao e 0 javali vencem 0 lobo, 0 que nao e de estra-
nhar. D610n e capturado e revela a presen~a, no campo de
Heitor, do rei tr"lcio Reso, dos seus companheiros, do seu
carro magnifico e dos seus cavalos esplendidos. Todos sao
assassinados, incluindo D61on, e os cavalos san roubados. A
seguir, Ulisses e Diomedes se purificam no mar. 0 epis6dio
e praticamente lmico; mostra que uma outra forma de guer-
ra existia no imagimlrio dos aedos. Essa outra forma nao e
a unica, e ell terei de voltar ao assunto. Ora, esse episodio,



excepcional na Iliada, vai, peIo contnlrio, tornar-se a nor-
ma na Odisseia. Se lermos atentamente as narrativas feitas
em casa de Alcinoo, do canto VIII ao canto XII, constatare-
mos que Ulisses - 0 homem da metis, palavra grega que
design a a astucia - so emprega uma vez, por ocasiao de
seu retorno de Troia, a forma de guerra predominante na
Iliada. Deixando Troia, ele enfrenta os cicones (povo tra-
~io) e e derrotado espetacularmente. Urn a urn, todos os seus
cOll1panheiros 1l10rrem, mas, com exce\ao dos que foram
mortos nessa batalha, ninguem morre na guerra. Sao devo-
rados peIo cic10pe Polifemo ou pelos lestrigones, morrem
acidentalmente ou ainda, no fim das contas, afogados apos
o episodio das vacas do Sol.

Todo 0 poema foi composto sob 0 signo do disfarce e
da astucia. E pela astucia que Ulisses se livra de apuros na
habita\ao de Polifemo e deixa 0 antro do cic10pe preso ao
tosao de um carneiro (figura 35). Quando Helena, em Es-
parta, faz a TeIemaco 0 elogio do merito de Ulisses duran-
te a guerra de Troia, explica que ele estivera na cidade em
missao secreta, disfar\ado de mendigo. E com a mesma "in-
dumentaria" que ele volta ao seu palacio para reconquistar
sua mulher e seu poder, como se Homero quisesse retratar,
no persona gem de Ulisses, todas as variantes possiveis da
condi\ao humana, desde 0 mendigo ate 0 rei.

Quando volta a ser ele mesmo, dec1aradamente, Ulis-
ses mata os pretendentes um pOl'um, com flechadas, ajuda-
do por Telemaco, seu filho, por Eumeu, 0 porqueiro tIel, e
por Filecio, 0 boieiro igualmente fiel. 0 combate nao e urn
modelo de afrontamento leal - Telemaco, por exemplo,
golpeia Anfinomo por tnls. Mas e 0 combate da minoria

contra a maioria. Os pretendentes sao, de longe, mais nu-
merosos. A luta termina com episodios atrozes (figura 37).
MeLlncio, 0 cabreiro traidor (seu nome significa "Homem
da flor negra"), e mutilado, e sua genitalia e jogada para os
caes. Quanto as criadas infieis, que haviam deitado com os
pretendentes, nao tem direito a uma "morte pura". Telema-
co as enforca no p<ltiodo pahlcio. A morte delas (hi origem
a uma das mais be1as - mas tambem uma das mais sinis-
tras -- imagens do poell1a, no canto XXII:

Assim como os tordos de asas compridas e as pombas,

Ao vol tar para 0 ninho, prendem-se nas redes erguidas

[sobre as moitas

(funesto e 0 leito em que se encontrarn!), assirn suas

[cabeyas se alinhavarn,

com urn n6 em cada pescoyo, 6 morte lamentavel!

Seus pes tiverarn urn leve sobressalto, e foi tudo.

Trata-se do contrario da "bela morte", tao presente na
Iliada.



1. Busto de Homero. Copia romana de um original grego do periodo helenistico.
o aedo cego visto pelos gregos e romanos.

Nota: Os pintores grcgos nao tem inten~ao de ilustrar um texto - mesmo um famoso como
a Iliada au a (Jibsiiil ,mas sim de encaminhar, com imagens, a sua pr6pria narrativa. A
ilustra<,:aovir,\ ""IlOis, "111 <'"oea romana e, principalmente, no mundo 1l10derno.



2. Um rapsodo. Anfora atica com figuras vermelhas
atribuida ao pintor de Cleofrades, c. 480 a. C.

3. Detalhe de uma placa em terracota, com inscrirao em linear B,
proveniente de Pila, c. 1200 a. C.



5. Ruinas de Troia VI; a muralha do periodo micenico
por ocasiao das escavaroes de Schliemann (Joto de 1875).

4. Plano de Tirinto no periodo miccnico:
1. rampa de acesso
2. salao de entrada
3. galerias
4. prop ileus
5. vestibulo
6. patio com altar circular
7. sala principal
8. parte privativa



7. Edi~ao princeps de Homero, impressa em Floren~a em 1488. Podemos ler 0 inicio da
Odisseia; nessa epoca os caracteres impressos imitavam as manuscritos.

6. Carregador de peixe. Afrescl' ,I, "'utoc';ni, sew!" XVI a. C.
Uma Grecia que 05 ' .J (onheceram.



8. Mulheres fiando e tecendo: urna segura urn objeto redondo, espelho ou roea, a outra, urn
pequeno tear. Pixide titiea corn figuras verrnelhas, c. 440 a. C.

10. (;nli/ d" Ul\wJa a Ulvalo. HEdria jonia dita de Caere (Etruria), c. 520 a. C.



11. Mergulhador de Paestum: um saIto para 0 Hades.
Tampa de tumba (Italia meridional), c. 480 a. C.

12. Courara e capacete de uma tumba de Argos.
Chapa metalica em relevo, segunda metade do seculo VIII a. C.



13. Duelo de her6is sabre a corpo de urn guerreiro marta.
Hidria atica com figuras negras, c. 560 a. C.

14. Combate de Ajax e Heitor, enquadrados par Atena e Artemis.
Tara atica com figuras vermelhas com a assinatura de Duris, c. 480 a. C.



16. Atena pronta para 0 combate entre duas colunas coroadas com galos
(vaso dado como premio aos vencedores de jogos em Atenas).

Anfora ittica com figuras negras atribuida a Ezequias, c. 540 a. C.

15. Apolo, 0 jovem guerreiro ideal.
Estittua arcaizante encontrada

em Piombino, seculo I a.c.



5. Cidade dos deuses, cidade
dos homens

Para 0 leitor moderno, nada e mais surpreendente, mais
desconcertante, do que a presen~a con stante de deuses e
deus as na Iliada e na Odisseia. Ea uma divindade, a Musa,

/'

que 0 aedo solicita que conte a hist6ria da c6lera de Aqui-
les na Iliada e as aventuras que marcam 0 retorno de Ulis-
ses na Odisseia; alem disso, 0 poeta nao cessa de fazer descer
deuses e deusas a terra. Ele os faz combater na Iliada em
campos opostos,(figura 23). Atena, Hera e Posidon estao do

~.-

lado dos aqueus, que acabarao por veneer, enquanto Apo-
10, Ares e Afrodite san partidarios decididos dos troianos.
Duas deusas tern filhos entre os her6is envolvidos. Afrodi-
te e mile de Enejas; seduziu Anquises, primo de Priamo; alem
disso, deve a Paris-Alexandre ter recebido 0 porno que a fez
suplantar em beleza tanto Hera como Atena. Tetis e uma
das Nereidas, divindades marinhas que 0 poeta se permite
enumerar no inicio do canto XVIII da Iliada. Mas ela goza
de um esta Iul 0 InU i10 diferente do de Afrodite. Seu filho

18, Apolo e Artemis fazendo liba~oes.Hidria atica com figuras vermelhas
atribuida ao pintor de Berlim, c. 490 a. C.



Aquiles e legitimo. Tetis desposoU urn mort.al, Peleu, por-
que the foi profetizado que teria urn fil~o mars ~oderos~ do
que seu pai. Zeus, rei dos deuses, e 0 pal de Sarpedon, re~dos
licios engaJ'ado no campo troiano. Seu escan<;:ao,Gamme-

, 'd"'''\des, e urn principe troiano. A maiori~ dos her6rs; ~s rers, (
descende de forma mais ou menos drreta, do propno Zeus.

Nao apenas os deuses tomam partido como tambem
se envolvem fisicamente. Afrodite e Ares SaD feridos, no
canto y, por Diomedes, filho de Tideu; Atena esta ao lado
de ktU-iles por ocasiao do epis6dio decisivo do dU~lo ~om
Heitor. Ela engana 0 her6i troiano assumindo a aparenoa de
Deifobo, irmao de Heitor. Atena ap6ia Ulisses e Telemaco
durante toda a Odisseia. De todos esses encontros, de todos
esses choques entre homens e deuses, 0 mais espan~oso e,
sem duvida, a batalha impiedosa travada contra Aqmles, no
canto ..JQ(Lda Iliada, pelo rio Escamandro, cansado de car-
regar os cadaveres das vitimas do filho de Peleu. 0 rio ten-
ta afogar 0 her6i. E necessario que 0 pr6prio deus Hefesto
venha ao seu socorro, com 0 fogo da sua forja. Com a guer-
ra do fogo contra a agua, ja estamos bem pr6ximos das.cos-
mclQgias que, no seculo Vlantes da era crista, serao cnadas
pelos primeiros fil6sofos. Devemos acrescentar que, entre os
deuses, as injurias "homericas" sao correntes? No canto XXI,

Afrodite e amave1mente chamada de "mosca de cao".
Entre os deuses e os homens, alem de alian<;:ase com-

bates ha tambem amor. Ulisses tern liga<;:oescom Circe e
cali~so _ esta ultima the propoe a im.ortalida~e. Ela nao
fica muito satisfeita quando Hermes exrge que hbere 0 ho-
mem de Itaca e lamenta que as pobres deusas nao tenham,
de fato, 0 direito de amar urn mortal.

Nao tentarei definir aqui 0 que se costuma chamar de
politeismo helenico. Para os historiadores das religioes, Ho-
mero e uma fonte importante, ao lado de muitas outras. Nao
esque<;:amosque Homero - ou, antes, os Homeros (na hi-
p6tese mais do que provavel de que 0 poeta da Odisseia nao
seja 0 mesmo da Wada) - nao e urn te610go, mas sim um
aedo. Ele busca seduzir seus ouvintes. Ele 0 faz, por vezes,
especialmente quando se trata dos deuses, com humor, sa-
bendo muito bem que os seus ouvintes sabem quem ele e,
ou seja: um narrador. Saber qual era a sua pr6pria religiao
e tarefa impossive!. 0 poeta da Ca1u;iiode Rolando e urn cris-
tao confirmado, que divide 0 mundo dos horn ens entre os
que tern a verdadeira ft:'e os outros, devotos de Maome e de
Apolo (sic), mas 0 poeta homerico nao esta ligado por ne-
nhuma ortodoxia. Ele pode gracejar com os deuses e, para
dizer a verdade, nao deixa de faze-Io.

- Os deuses intervem constantemente na narrativa. Dis-
far<;:am-seas vezes. Atena, por exemplo, aparece a Ulisscs
sob 0 disfarce de um jovem pastor. Posidon toma a tiJrm;l
do adivinho Calcas. Eles podem tambem transformar os ho-
mens. Dependendo da vontade de Atena, Ulisses pode ser
urn mendigo velhissimo ou um horn em forte, em plena ju-
ventude. Os homens podem aparecer como deuses aos olhos
clos outros homens: Ulisses se pasma diante de Nausicaa, e
vice-versa, mas isso nao significa que tenham ultrapassaclo
a fronteira.

Ultrapassar a fronteira: e 0 que Calipso propoe a Ulis-
ses e ele recusa, nunca e demais insistir. 0 Hercules men-
cionado no canto XI da Odisseia nao a ultrapassou. Em con-
trapartida, dois principes troianos se tornaram imortais:



Ganimedes e Titono, esposo da "Aurora do manto de ouro".
A Aurora esqueceu de pedir para 0 marido a jllventude
eterna, eo pobre Titono, imortal, enve1heceu ate a decrepi-
tude mais completa. 0 mito acrescenta que e1efoi transfor-
mado em cigarra.

Mortalidade, imortalidade: al esti a fronteira essencial.
Os deuses nao t€~m0 mesmo sangue que os homens - 0 de-
les se chama ichor. Nao consomem nem vinho nem pao, mas
sim nectar e ambrosia, termo que alias significa "bebida da
imortalidade". Deslocam-se muito mais facilmente do que
os homens, contudo nao san verdadeiramente onipresen-
tes. Enquanto Posldon esta entre os etlopes, os "rostos-quei-
Inados" - ou seja, os negros, que estao tanto no extremo
Oriente como no extremo Ocidente -, Ulisses po de deslo-
car-se em seguran<;:a.No canto IV da Iliada, a deusa Hera, a
inc6moda esposa de Zeus, leva 0 marido para fazer amor
no cume do monte Ida. Esta munida de toda a sedu<;:aoob-
tida com Afrodite, a qual explicou que Oceano e sua espo-
sa Tetis, la no fim do mundo, estao evitando os prazeres do
leito e que pretende reconcilia-los. Durante esse tempo, a
causa dos aqueus podera progredir, e Zeus ficara furioso por
ter sido enganado por sua astuciosa esposa, que Ihe recor-
dou, gentilmente, 0 tempo em que se entregavam a esses pra-
zeres em segredo, sem os pais saberem.

No canto XV, Posidon, intimado por Zeus, por interme-
dio de Iris, a cessar de intervir em favor dos aqueus, da uma
resposta violenta que nos esclarece a partilha dos poderes:

Entao Zeus pretende me dominar pela for<;a,contra a mi-
nha vontade, eu que sou igual a ele? N6s somos tres irmaos,

gerados por Crono e concebidos por Reia: Zeus, eu e, em
terceiro lugar, Hades, 0 monarca dos mortos. 0 mundo foi
dividido em tres: cada urn teve a sua parte. Tendo tirado a
sorte, consegui 0 direito de habitar 0 argenteo mar eterna-
mente. Hades teve por quinhao a sombra brumosa, e Zeus,
o vasto ceu, em pleno eter, nas pr6prias nuvens. Para n6s
tres a terra e urn bem comum, assim como 0 alto Olimpo.
Nao pretendo viver submisso a Zeus. Que ele viva tranqiii-
10, com toda a sua for<;a,no seu lote, 0 terceiro; e que de for-
ma alguma tente me aterrorizar como se eu Fosseurn vilao!

Outras passagens da Iliada e da Odisseia nao seguem
nessa dire<;:aoe insistem na soberania de Zeus.

De resto, ha nesse texto tres ideias essenciais. A primei-
ra e a do sorteio. E ele que permite a atribui<;:aodos lotes e,
conseqiientemente, das fun<;:6es.A segunda e a de urn "do-
mlnio comum". A terra e 0 monte Olimpo, morada dos deu-
ses, nao estao sob a soberania de Zeus. Ele deve con tar com
as outras potencias divinas, inclusive Posldon, que, a partir
do mar, pode "agitar 0 solo",e tambem, de maneira surpreen-
dente, Hades, senhor do reino dos mortos, aonde os homens
so chegam sob a forma de sombras impalpaveis. A terceira e
a expressa pelo termo "vilao".Ela imp liea uma nos:ao de hie-
L------. -- -- .- --------

• rarquia. Ha certamente os iguais (ou "pares"), e esse e 0 ca-
so, nesse contexto, dos tres filhos de Crono, mas ha tambem
os seres inferiores, radicalmente afastados da partilha, co-
mo, por exemplo, 0 proprio pai de Zeus, seus irmaos e sua
esposa. Crono e relegado ao Tartaro, entre os "deuses de bai-
xo".Ora, essas tres ideias sao constitutivas da polis grega, e
a sua presen<;:ano texto, diga-se de passagem, torna il1liteis
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as polemicas sobre 0 nascimento da p6lis antes ou depois
de Homero. A Iliada nao e concebivel sem uma certa pre-
sen<;:ada polis. A cidade dos deuses nos permite saber como
se desenvolveu a cidade dos horn ens no periodo arcaico.

Expliquemos melhor. 0 sorteio e, em Atenas, muito
tempo ap6s a epoca da Jliada, a institui<;:ao sobre a qual re-
pousa a democracia. Naturalmente nao se trata de uma 10-
teria entre irmaos, mas sim de um sarteio das fun<;:oesque
nao san tecnicas (estas san atribuidas par elei<;:ao).

Dominio comum? Tal e 0 estatuto, par exemplo, da
Acr6pole e da agora de Atenas. Os arque610gos que escava-
ram a pra<;:apublica (a agara) de Megara Hibleia na Sicilia,
colonia fundada no fim do seculo VIII a. C, constataram
que, desde 0 inicio, um espa<;:ocomum fora reservado como
dominio coletivo da cidade. Finalmente, a presen<;:ado "vi-
lao" entre os deuses nos recorda que certas pessoas san ex-
cluidas da p6lis. E 0 caso, em Esparta, dos hilotas, categaria
servil que cultiva a terra, e, em Atenas, dos metecos, estran-
geiros domiciliados que nao tem 0 direito de voto, e, mais
ainda, dos escravos, propriedade dos cidadaos ou da pr6-
pria cidade.

Partanto, os aqueus, que san urn exercito de coalizao,
nao constituem uma cidade no sentido classico da palavra.
Possuem, no entanto, as duas institui<;:oes essenciais: a as-
sembleia, que reune todos os guerreiros e e convocada par
Agamemnon desde 0 inicio da Iliada, e 0 conselho, que reu-
ne uma elite de guerreiros dentre os mais idosos. Nestor e
sempre 0 primeiro a usar da palavra.

Em Tr6ia, 0 Conse1ho dos Anciaos circunda 0 rei Pria-
mo, e Heitor, numa determinacla ocasiao, reune a assem-

bleia geral dos guerreiros. Nota-se igualmente a presen<;:a,
nos poemas homericos, da no<;:aode maioria. Na Iliada, os
embaixadores que van pedir a Aquiles que retorne ao com-
bate (canto IX) afirmam estar falando em nome da maioria
dos danaos. Inversamente, Telemaco constata, em ltaca, que
os pretendentes sao apenas uma minoria. Ele mesmo e tra-
taclo, por seus inimigos, como "arador da agora'~ Alguns se-
cuJos l11aistarde, seria "del11agogo'~Ora, essas cluas institui-
<;:oesexistem no universo dos deuses. 0 inicio do canto xx
da Iliada oferece urn exemplo notavel. Segue-se imecliata-
mente ao espantoso epis6dio do discurso que a cavalo Xan-
to, que e imortal, faz a seu dono Aquiles, no qual prediz a
marte pr6xima deste:

Zeus entao, do alto do escarpado Olimpo, da ordem a Te-

mis [deusa que simboliza a ordem civica I para convocar os
deuses a assembleia. Ela segue, portanto, em todas as dirc-

<;:oes,divulgando 0 chamado que implica a ida ao p<lLicio de

Z~us. Nem U111 rio falta - C0111 exce<;:aode Oceano, ncnhll-
ma das ninfas que habitam os bosques encantadores, as on-
das dos rios ou os prados herbosos. 1'odos vem ao palacio
de Zeus, senhor das nuvens, todos se sentam sob os reflna-
dos p6rticos construidos, para Zeus pai, pelo sabio Hefesto.

Detalhe interessante: essa assembleia de deuses sucede
a uma assembleia de guerreiros para a qual sao convocados
"ate mesmo os distribuidores de pao'~ Partanto" Homero
retrata as institui<[oes divinas a imagem do que de cO~1hecs
das instituis:oes humanas.

Zeus (figura 17) e, para a cidade dos deuses, sil11ples-



mente 0 que Agamemnon e para 0 exercito dos aqueus e
Priamo para a cidade dos troianos? Nao devemos levar esse
paralclo longe demais. 0 certo e que 0 Olimpo e marcado,
durante toda a Iliada, pela divisao, 0 que se chamara mais
tarde stasis, como ja mencionei. Zeus intervem, varias ve-
zes, para impedir os deuses de com bater ou, ao contrario,
para dar-lhes toda a liberdade. Quando Aquiles faz a seces-
sao, a pedido de Tetis (sua mae) Zeus favorece os troianos.
Quando Aquiles retorna ao combate, ele inverte a sua posi-
<;ao.Zeus ama seu filho Sarpedon, mas, a pedido do cla pr()-
aqueu, deixa-o morrer. Da mesma forma, tem simpatia por
Heitor, que fez muitos sacrificios em sua homenagem, po-
rem se inclina diante do "dia fatal" marcado para a sua mor-
te. Em olltras palavras, ele sabe que nao e onipotent~Con-
tudo, nao cessa de lembrar que, sozinho, e mais forte do
que todos os outros deuses rellnidos e que tem condi<;6es
de expulsa-los do Olimpo. Nesse sentido, e mais poderoso
do que Agamemnon entre os homens.

E muito dificil interpretar historicamente esse parale-
10. Na epoca em que (conforme a avalia<;ao geral) "Home-
ro" criou a Iliada e a Odisseia, a monarqllia desaparecera da
maioria das cidades gregas. Dando curso a compara<;ao com
A catzpio de Rolondo, nao podemos mais falar, com rela<;ao
ao final do seculo IX ou ao come<;o do XII, de uma monar-
quia como a de Carlos Magno. A realeza se fragmentara na
feudalidade e ja existiam senhores mais poderosos do que 0

rei da Fran<;a.0 que nao impede Carlos Magno de ser apre-
sentado na Ca11i;ao como um poderosissimo soberano, em
contato direto com 0 Deus dos cristaos.

E bem possivel que os reis da Iliada sejam mais uma

lembran<;a - fantasiada, evidentemente - do que uma rea-
lidade contemp0l"<lnea. Micenas nao era mais a cidade "ri-
ca em ouro" evocada por Homero; ela nao passava de um
pequeno burgo. 0 centro do mundo grego se deslocara da
Europa para a Asia. Alias e dificil determinar 0 que consti-
tuia a estrutura dominante: a polis propria mente dita, com
os seus 6rgaos de delibera<;ao e de decisao, ou 0 6ikos, isto
e, 0 dominio territorial sobre 0 qual se apoiava 0 poder dos
chefes de guerra? Uma passagem do canto XII da Iliada e ca-
pital a esse respeito. Sarpedon, rei dos Hcios e filho de Zeus,

dirige-se ao primo Glauco:

Glauco, por que nos dao tantos privilegios na Licia: lugares

de honra, boas carnes e tac;:ascheias? Por que somos olhados
como deuses? Por que gozamos, junto a margem do Xanto,
de um imenso dominio, adequado tanto para os pomares
como para os campos de trigo? Nosso dever nao e, entao,
ocupar hoje, como se espera, 0 primeiro lugar entre os Hcios

e responder ao apelo da batalha ardente?

Quanto a Ulisses, nao e a p6lis de Itaca que vemos no en-
tanto funcionar no inicio e no fim da Odisseia, no momento
da guerra civil e da reconcilia<;aofinal, mas sim 0 6ikos (a pro-
priedade privada) de Ulisses que e pilhado pelos pretenden-
tes. Para vence-los, ele nao se ap6ia na assembleia de Itaca;
pelo contrario, ap6ia-se no seu filho, no seu porqueiro e no

seu boieiro.
o destino da cidade dos deuses e mais complexo: de ini-

cio porque e muito dificil retirar os deuses gregos da narra-
tiva na qual 0 poeta os encerra; em seguida porque a evo-
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I 1
I JI 1 lU'rao da religiao grega, tal como podemos imagina-la, re-
f ) for'ra 0 poderio de Zeus ao inves de enfraquece-lo. A reli-
I J giao grega da epoca arcaica e classica conhece, ao mesmo
I • tempo, 0 fracionamento (toda cidade tern os seus deuses e
I • os seus cultos: Atena, por exemplo, e soberana em Atenas)
I tea pan-helenismo (0 Zeus de Olimpia e 0 Apolo de Delfos

sao deuses que atraem todos os gregos). Poucos gregos ti-
t veram (nas epocas mencionadas) a familiaridade com os deu-
..• ses que caracteriza os her6is de Homero (ressalve-se, entre-
~ tanto, que estamos lidando com uma obra literaria). Para
• aproximar deuses e homens, sera preciso inventar novas for-
t mas de culto, mas isso e outra hist6ria.
.• 0 paradoxo do poema homerico reside no fato de que

I ' os deuses - gra'ras a epopeia - estao a urn tempo pr6xi-
I ..• mos e distantes. EsUio pr6ximos porque certos her6is -
I .• nem todos - falam com eles, mas nem sempre, se assim
I ' posso dizer, com respeito e considera'rao. Apolo engana Aqui-
I • les e s6 se revela ap6s te-lo desviado de seu caminho. Atena
I 11 tern afei'rao por Diomedes e Ulisses na Iliada, e, no que diz

I
~ respeito a este ultimo, durante todo 0 transcorrer da Odis-
.• seia. Posidon nao perdoou Priamo, filho de Laomedonte -

I ., e, portanto, a todos os troianos -, pela injusti'ra que sofreu
I ., por parte de seu pai. Nao esteve Posidon a servi'ro de Lao-

I medonte durante to do urn ano? Nao construiu ele as mu-.,
I ralhas de Tr6ia? E, no fim das contas, nao acabou sendo pri-

""I , vado do salario?
I 1 Esse exemplo ilustra bastante bem as rela'r0es comple- I
I xas que existem entre os deuses do Olimpo e os principes ;

• II 'I troianos. Zeus recrutouentre des a seu escan'rao (Ganime- I
I ., des), Afrodite um amante (Anquiscs), Posidon urn patrao, I

I »72 ,
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que acabei de citar (Laomedonte). Esses sinais de benevo-
lencia dos deuses para com os troianos sao, na realidade,
ambiguos. Nao garantirao a salva'rao de Tr6ia. A proximi-
dade com os deuses e ate perigosa para os troianos. No ma-
ximo, Sarpedon e Heitor se tomarao "belos mortos", e nao
cMLlveres ultrajados como teriam desejado aqueles que os
mataram.

Ja disse, acerca dos deuses, que eles estavam pr6ximos
e distantes. A rela~ao normal e, com efeito, distante. Os deu-
ses se comunicam com os homens por meio de sonhos, os
quais podem ser, as vezes, enganadores, como se ve no ini-
cio do canto II da lliada, quando Zeus infonna Agamem-
non, em um sonho, que chegou a hora de tomar Tr6ia! Ha
tambem os pressagios que podem ser veridicos, desde que
se encontre um interprete qualificado, como 0 adivinho
Calcas. Homero 0 recorda no canto II da Iliada. Em Aulis,
diante dos gregos, uma serpente devorou oito passaros jun-
tamente com a mae deles antes de transformar-se em pe-
dra. Isso significa, explica 0 adivinho, que durante nove '1nos
os aqueus sitiarao Tr6ia e que tomarao a cidade no decor-
rer do decimo ano. Do lado troiano, e Heleno, irmao de Hei-
tor, quem compreende 0 plano dos deuses e sugere que 0

her6i (cuja hora ainda nao chegou) lance um desafio aos che-
fes dos aqueus. Ele pode agir assim porque Aquiles ainda
nao retomou, e s6 Aquiles pode vence-lo.

Na Odim£ia ha tres adivinhos. No canto XI, no Hades,
Tiresias e, entre os mortos, 0 equivalente de Calcas entre os
vivos. Telemaco traz consigo, na sua cmbarca<;ao, Teodimc-
no, 0 qual acompanhara Ulisses na reconquista de seu do-
minio. E, finalmente, Haliterses, que vive em Itaca: "Dentre



os homens de seu tempo, ele era 0 melhor para adivinhar a
sarte pelo voo dos passaros". E born lembrar que os passa-
ros S,1O intcrmcdi,lrios "nalurais" porquc frcqlicnlam 0 ceu
e habitam a terra, situando-se entre os deuses e os homens.
Haliterses e 0 primeiro a anunciar aos pretendentes, no can-
to II, que 0 retorno de Ulisses e iminente e que esse retor-
no nao pressagia nada de born para eles.

Mas 0 modo normal de comlmica~ao entre homens e
deuses e 0 sacrifieio sangrento, desde a modesta oferenda
de urn carneiro ate a hecatombe na qual perecem cern bois
cuja carne e distribuida aos participantes. Par que razao Hei-
tor acaba recebendo as honras f(mebres? Par que Aquiles
devolve 0 seu carpo, que os deuses haviam mantido intac-
to a despeito dos ultrajes infligidos ao cadaver? Os deuses
dclibcram sobre 0 destino desse marta no canto XXIV e ul-
timo. Apolo e Hera desenvolvem os seus argumentos:

quecia das oferendas que me agradam. Havia sempre ban-
quetes no meu altar e todos partilhavam das liba~6es e das
espessas fumaradas quc S,10 0 quinh,lo de lodos n()s.

Durante toda a Odisseia, a diferen~a entre 0 mundo sel-
vagem e 0 mundo civilizado (0 grego basicamen te) e esta-

belecida pela possibilidade ou nao do sacrificio. Em Pilo,
Nestor e 0 sacrificadar par excelencia, dourando os cornos

das vacas que oferece aos deuses. Ja Polifemo, que come os
homens sem cozinha-los, faz 0 contrario de urn sacrifieio.

Diante de Troia, 0 sacritkio humano e excepcional, mas exis-

te. Aquiles oferece doze jovens troianos por ocasiao dos fu-

nerais de patroclo.
Mas os deuses estao livres para aceitar ou recusar 0 sa-

crifieio. A pedido de Heitar e de Helena, Hecuba oferece
urn veu magnifico a Atena e faz voto "de the imolar, no seu
templo, doze vi tel as de urn ano, se a deusa se dignar a ter

compaixao da cidade". A sacerdotisa pousa 0 veu "sobre os
joelhos da divindade", isto e, de sua efigie, e repete 0 voto,
"mas a resposta de Atena e: Nao". Essa recusa e urn anuncio

de desastre para os troianos. Nesse particular os deuses nao

podem ser coagidos.

Por acaso Heitor nao assou, em vossa honra, alguns bons
peda~os de carne de boi e cabras sem macula?

Eis uma ideia tipicamente tua, deus cujo area e de prata!
Pretendes homar Heitor tanto guanto honrarias Aguiles?
Jleitor c apcnas Ulll Illortal, que malllou nllm scio dc IllU-
Iher, enquanto ALjuilese filho de uma dcusa ...

Heitor era, para os deuses, a mais caro dos mortais gue nas-
ceram em ilion. Era earn tambem a mim, pais jamais se cs-



6. I-Iomens e mulheres, jovens
e velhos

A cidade grega era urn "dube de horn ens", 0 que quer
dizer que as mulheres estavam exduidas. Na democnitica
Atenas, elas nao tinham, evidentemente, 0 direito de voto.
Entretanto, a partir de 451, para ser ateniense era preciso
nascer de mulher ateniense. Esse modelo, no entanto, nao
era unico. Em Esparta, as mo<;:as,sem que guerreas'3em, cram
educadas como rapazes e mostravam as coxas, 0 que choca-
va muito os atenienses. 0 imaginario grego, contudo, criou
mulheres guerreiras, iguais aos homens e ate superiores: as
Amazonas. Por duas vezes elas aparecem na Iliada: Priamo
se recorda, no canto III, de te-Ias combatido na sua distan-
te juventude, e Glauco explica a Diomedes, no canto VI, que
seu ancestral Belerofonte as exterminou em massa. Nos poe-
mas que darao seqUencia a Iliada, 0 destino de uma ama-
zona, Pentesileia, e relatado: depois de mata-Ia, Aquiles se
enamora dela. Os pintores e os escultores gregos reprcsen-
taram inumeras vezes 0 duelo entre Aquiles e Pentesileia



(figura 25)" Alguns alltores modernos foram bastante inge-
nuos para acreditar que esse "povo de mulheres" realmente
existiu, e certas feministas adotaram-nas como precursoras,
o que e uma nova prova da int1uencia do imagin,irio grego
em nosso pensamento.

As mulheres SaDpOllCOnumerosas na Iliada, ainda que
a guerra tenha sido desencadeada pelo rapto de Helena e de
sellStesouros e que possa ser interrompida a qualquer mo-
mento se os troianos decidirem devolver a jovem grega. Ou-
tro indicio interessante: a Iliada come<;:acom 0 confronto en-
tre Aquiles e Agamemnon a respeito de Criseida e Briseida.

Era desejo de Agamemnon que a primeira envelheces-
se no seu palacio, como criada e tambem como concubina.
For<;:adoa devolve-la a seu pai, ele confisca a cativa de Aqui-
Ics, Briseida, "de belas faces", mas revela, no canto IX, que
"nao se uniu a ela como e normal que aconte<;:aentre ho-
mens e mulheres'~ Criseida e Briseida SaDpresas de guerra
como, de resto, a maioria dos escravos. Convem repetir: "nao
ha, no campo aqueu, uma llI1icaesposa legftima. Recebi, um
dia, a visita de uma jovem professora universitaria que de-
sejava estudar a demografia homerica. Fui for<;:adoa Ihe in-
formar que, em dez an os de sftio, Homero nao men cion a
llIn llllico nascimcnto no campo aquell. Outros poctas epi-
cos e, sobretudo, os tragicos corrigirao essa lacuna. Darao a
Ajax urn filho da cativa Tecmessa. Mas isso nao e 0 suficien-
te para justificar urn estudo demografico!

Do lado troiano, Hecuba e uma rainha idosa. Em vao
ela suplica, no canto XXII, que Heitor nao enfrente Aquiles
e que bus que refugio no interior das muralhas. Cassandra,
filha de Hecuba e de Pdamo, e semelhante a "aurea Afrodi-

te". 0 canto XI da Odisseia, 0 qual se passa no Hades, 0 pais
dos martos, nos revelara como foi 0 seu tlm: ela foi morta
por Clitemnestra junto ao corpo de Agamemnon, que a trou-
xera para casa como presa de guerra. Esquilo, no seu Aga-
memrwn, fara uma evoca<;:aonotave1 desse crime. A Cassan-
dra de Esquilo e de muitos outros autores e uma profetisa
na qual ninguem cre. Ela recebeu esse dom ingrato de Apo-
10, a quem nao quis ceder. Na Iliada, ela nao e uma adivi-
nha, mas esta proxima de ser uma vidente. Empoleirada no
alto da cidadela de Troia, Pergamo, e a lwica a reconhecer
seu pai em pe no carro que traz de volta 0 corpo de Beitor.
Faz um chamado retumbante aos homens e mulheres de Troia
para que venham integrar 0 cortejo daque1e "belo morto".
Visao e voz: podemos nos perguntar se a Cassandra profeti-
ca nao e urn desenvolvimento dessa dupla nota<;:aoda Iliada.

Dessa "multidao de troianas, Andromaca e, com exce-
<;:aode Hecuba, a (mica a ser identificada pelo poeta da Ilia-
da como esposa e mae. Seu nome rdme 0 homem (aruir; no
genitivo: andr6s) eo combate (nuiche). Filha de Eecion, rei
de Tebas na Cilfcia, ela perdeu 0 pai e os sete irmaos, todos
martos par Aquiles. Este, no entanto, respeitou 0 cadaver
de Eecion e nem mesmo the retirou as armas, como reve!a
a sua filha no canto VI. Impossive! nao ligar 0 seu nome ao
que se pode chamar de supermasculinidade do seu circulo.
Tanto mais que Homero nos da urn exemplo inverso: Do-
Ion _ 0 astuto -, 0 espiao pouco glorioso e pouco respei-

tado que se disfar<;:ade lobo no canto x:



Ha certa masculinidade em Andromaca, assim como
ha certa feminilidade em D610n.

Mas a mulher mais celebre da Iliada e Helena (figura
27). No poema, ela nao gera filhos com Paris, porem tem
uma filha cujo nome nao e citado. E apenas na Odisseia que
conheceremos sua filha (mica, Hermione, que Racine, de-
pois de Euripides, transforma em personagem terriveL He-
lena e, na Iliada, exatamente a que serao varias mulheres na
Odisseia: uma intermediaria entre dais mundos. No canto
Ill, durante a tregua que precede a duel a entre Paris e Me-
nelau, Helena, convocada por his, a mensageira de Zeus,
aparece sabre as muralhas, onde se reline a Conselho dos
Anciaos, composto de Priamo e mais sete homens idosos,
"cigarras que, na arvore de um bosque, fazem ouvir a sua
voz agradavel". Em van Helena se cobre com urn longo veu;
mesmo assim ela impressiona as velhos:

Que por tal beldade soframos tanta pena.

Nosso mal nao vale um so dos seus olhares.
Todavia e melhor, para nao irritar mais a Ares,

Devolve-la a seu esposo ...

Nao e de espantar, dizial1l esses bons velhinhos
No alto do muro troiano, ao vercm passar Helena,

Na data em que nos encontramos, no tempo dos poe-

mas homericos, a beleza que penetrara no cora<;:ao da civi-
liza<;:ao grega, que se revelara na poesia de Safo, nos vasos

de Ezequias e nas esculturas de Fidias, expressa-se par meio

de urn personagem sedutor e perigoso como Helena. Mas
esse assunto nao termina ai, pais Priamo solicita que Hele-

na nomeie, em ordem hierarquica, as chefes aqueus que po-
dem ser vistos do alto das muralhas: Agamemnon; Ulisses,
o qual, urn pouco menor, e comparado a urn carneiro resis-

tente; Ajax, filho de Telamonio e Idomeneu, rci dc Crcta.

Ela amite, no en tanto, Menelau, 0 marido enganado, c as

sinala que, da Lacedemonia (Esparta), deveriam tcr vindo

os seus irmaos: Castor e P6lux. Helena e a pr6pria beleza,

mas se comporta vulgarmente ... Para muitas gera<;:6es, an-

tigas e modernas, ela encarna, assim, nas suas contradi<;:6es,

"0 etemo feminino':
No mundo da Odisseia, a presen<;:a das mulheres e qua-

se 0 oposto do que se pode encontrar na Iliada. Ja ern 1713,
a ingles Richard Bentley, urn dos fundadores da tllologia
modema, havia sugerido que a Odisseia fora composta para
urn pllblico ferninino. Urn escritor Ingles da epoca vitoria-
na, Samuel Butler, chegara a propor a ideia dc que a Odis-
seia foi escrita por uma rnulher, e que essa mulher nao pode

Nao, nao e possivel censurar os troianos nem os aqueus de
boas grevas se, por tal mulher, sofrem tao longos males. Ela
tem mesmo a aparencia, quando a vemos de perto, das deu-
sas imortais ... Mas, apesar de tudo, mesmo sendo assim, que
ela embarque, que ela parta! Nao a deixem aqui como urn
flagelo para nos e, mais tarde, para nossos filhos!

Um poeta que citei no primeiro capitulo deste livro,
aquele mesmo que queria "ler em tres dias a Iliada de Ho-
mero", Pierre de Ronsard, adaptou maravilhosamente esses
versos; estava enamorado entao de uma outra Helena:



mulher [que] h" cora 0 seu esposo, abra<;:ando-o,
apos ve-Io tombar diante da cidade ed,e seu povo
defendendo a patria e os filhos do dia fatal '
Da mesma t 'VI', ...orma, lsses derramava lagrimas de piedade.

Imagem extraordimiria, de qualquer forma; um dos mo-
mentos mais elevados da poesia homerica, ja que Ulisses, 0

"her6i da persistencia", e comparado implicitamente a An-

dromaca.
Tudo se passa, na Odisseia, como se 0 mundo femini-

no fosse duplo: acolhedor e perigoso. As sereias san cantoras
destrutivas. Caribdis e Cila, monstros femininos, destroem
ou devoram os que se aproximam demais. Guardamos, ate
hoje, a expressao proverbial: "Cair entre Cila e Caribdis".
Num certo pais imaginario, Ulisses e seus companheiros
sao acolhidos por uma jovem que tirava agua da fonte -
um pouco como Nausicaa, que lavava a sua roupa -, mas
essa jovem encantadora, que mostra 0 caminho do palacio
do seu pai, e a filha do rei dos lestrigones, os pescadores cani-
bais dos quais tratei no capitulo 2. Em Itaca, as servas fieis
se defrontam com as servas infieis, que sao, como ja expli-

quei, crue1mente castigadas.
Mas sera que se trata de uma oposi<;:aobanal entre 0 bem

eo mal? Na verdade, essa oposi<;:aoexiste, e de maneira exem-
plar. Durante quase toda a narrativa, desde 0 inicio do poe-
ma, Penelope e diferenciada da mulher adultera, aquela que
tomou um amante na ausencia do marido e que, quando do
retorno deste ultimo, faz com que seja assassinado: Clitem-
nestra, a esposa maldita de Agamemnon. Zeus evoca a sua
hist6ria no inicio do poema para isentar os deuses de toda
responsabilidade nesse crime, e 0 pr6prio Agamemnon, no
Hades, faz 0 relato desse drama para Ulisses, que nao conhe-
cia 0 seu fim. Ele foi morto "como se mata um boi no ma-
tadouro", isto e, como um animal de a<;:ougue:

ser outra senao N' '.como "A B' . ~~lsICaa,cUJOnome pode ser traduzido
a.Jquelra , pseudonimo que ocultaria um' .

cesa gre d,S' '1' ~ a pnn-ga a L 1C1la. Como esquecer com efeit . :I
tar ' 't '1' 1" ' 0, senl al 0-

< es a u tlma llpotese um tanto d ' . 'I' . .d . esvalrac a, que 0 obJetl-
~o1 a vlagem de Vlisses e reencoJ1trar Penelope, a mulher
Ie , aquela que enganou durante quatro anosd t os preten-
en es, tecendo de dia uma manta que desfazia a noite? Co-

mo esquecer as figuras que sempre estendem a mao a 'Vlis-
ses, socorrendo-o' In L ' 'd " . 0- eucotea, mortal transformada em

eusa l~ue,durante a tempestade descrita no canto v entre-
ga a V lsses 0 veu magico lU· II .. , 'F ' '.? ' l1 e le permltlra desembarcar na
eaCla. E Nauslcaa, lavando a rouIJa que Ihe c'onfi. ( IOU0 seu

papal 0 termo est,,}no texto grego) e q d' 1 .I . N' " ue esco )re Vhsses
HI, ,ltlSIUa, que pensa em casamento e que expl' '< , VI' 0ses lea a IS-

o , quc, para ganhar a confianra do rei Al ' ,. • C11100,e l11elhor
conqlllstar primeiro a confianra de' 0 •Arete E " _ T sua esposa, a ral11ha

... , pOl acaso, nao e a velha ama de lTl''d, 'fi. Isses quem 0
1 entl 1e<1,no seu pr6prio IJahicio nel'l ,'" t .',. d' ' t < CICdIIZ que dc tcm
aClma 0 Joelho (figura 36)? E nao ha fi '1

1
. ' na mente, no IIades

uma onga dlgr' - 1 'essao so Jre as mulheres celebres que v1' ' .
encontrou ncssc lugar subterraneo alem 'I'}S11'1I~" .' IS~.es

N
' L <. < }1°IJILa l11ae(

a verd d . - < •a e, as cOlsas sao mais com pIe . 0Od'" _ , xas. autor d,}
lsseza nao e certamente uma ll·· (. . mu leI, e sena um anacro-

nlSITIOsl11gular faze' d 1 I:'( 1 e e um 1eml11ista,no sentido moder-
no da palavra. No entanto, Ulisses e comparado no Clllto
VIII, a Ul1la ' <
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Assim foi a minha lamentavel morte;
e os meus foram abatidos junto a mim,
como porcos de alvas presas,
na casa de hornem rico e poderoso
para as bodas, urn encontro ou urn festim.

nao derramava uma 1<igrimana jornada,
mesmo que perdesse 0 pai e a mae,
mesmo que tivessevisto, diante dos pr6prios olhos,
seu irmao ou 0 filho amado sucumbir pela espada!

uma droga que adormece toda ira e toda pena;
quem quer que a tomasse, misturada ao vinho da cratera,*

Homero ainda esclarece que esse e s6 um exemplo, en-
tre outros, dos "astutos encantos" de que dispoe a rainha
maga. Esse exemplo basta e ja faz de Helena urn persona-
gem semelhante aos lot6fagos, aqueles que adormecem os
companheiros de Ulisses e os privam de mem6ria.

IH ainda as duas "terriveis deusas com voz humana":
Circe e a "inteiramente divina" Calipso. Ambas oferecem 0

leito a Ulisses; Circe, provisoriamente, e Calipso, a "oculta-
dora", com vontade de fazer dele seu esposo e conceder-Ihe
a imortalidade. Circe se encontra cercada de animais selva-
gens que foram outrora homens e decide transformar em
porcos os companheiros de Ulisses, e e em porco que cia 0

teria transformado se 0 deus Hermes nao houvesse muni-
do 0 her6i de urn antidoto, a famosa planta moly, de raizes
negras e flores bran cas. De feiticeira ela se torna amante e
ate mesmo guia, ja que ajuda Ulisses a encontrar 0 seu ca-
minho de retorno. Decididamente, ambiguidade do estatu-
to feminino na Odisseia.

Encontramos uma ambiguidade comparavel na evoca-
~ao dos ritos da adolescencia. Na Atenas classica, os jovens
levavam dois anos para ultrapassar a etapa que os conduzia
a plena cidadania. Chamavam-nos entao de efebos. Ora, des-
ses ritos de adolescencia dos rapazes n6s nelo temos, com re-
la~ao a epoca arcaica, nenhum conhecimento direto. Somos
obrigados a passar pelas formas literarias ou artfsticas e, pa-

Agamemnon termina comparando essa morte parti-
cularmente abjeta - imposta por Egisto (urn efeminado,
segundo toda a tradi~ao posterior) e auxiliada diretamente
por Clitemnestra - com a morte em combate, a {mica dig-
na do guerreiro que ele havia sido. Da mesma forma, ha
servas £leis, como a ama de Ulisses, e tambem in£leis. As-
sim, a criada que havia sido encarre gada de tomar conta de
Eumeu rapta 0 "divino porqueiro" porque fora seduzida
pOl'urn marinheiro fenicio. A culpada, entretanto, nao tira-
ria proveito do seu crime por muito tempo. Morreu duran-
te a viagem e "foi jogada ao mar para alimentar os peixes".

Examinemos agora as tres mulheres singulares encon-
tradas por Telemaco e Ulisses. Helena permaneceu "seme-
lhante a aurea deusa Artemis", a despeito de terem se passado
uns vinte anos desde 0 seu rapto por Paris. Essa permanen-
cia da beleza fara sorrir muitos espiritos racionalistas, como,
por exemplo, 0 caricaturista Honore Daumier, que a repre-
sentara como uma horrenda megera (£lgura 26). Mas, no
canto IV da Odisseia, Helena se transforma numa maga be-
ne£lca que dispoe de uma droga poderosa, trazida do Egito,



ra cOl1le~ar, naturall1lente, pelos poemas homericos. Mas
sempre e conveniente lembrar que esses poemas nao san
m;ll1u,lis e que 1:11ampor allls;\o daqllilo que lodos conhe
ciam por experiencia. Todo rito de passagel1l supGe duas al-
ternativas: 0 sucesso ou 0 fracasso. Passar da infancia para

a idade adulta supGe uma transi<;:ao que os ritos tem por
fun<;:ao, justamente, dral1latizar. Um dos modos favoritos

da dramatiza<;:ao e a inversao: a passagem por um mundo
feminino e selva gem. E na medida em que 0 jovem soube
afrontar 0 mundo selvagem que ele e digno de ser integra-
do a sociedade dos adultos civilizados. Mas ele po de falhar

na sua inicia<;:ao e perder-se "na selva". Muito frequente-
mente, nos textos gregos, uma certa forma de ca<;:a(ou de

guerra) marca a passagem para a idade adulta.
o Lmico personagem que vemos entrar na idade adul-

ta durante 0 tempo da narrativa e Telemaco, cujo nome sig-
nifica "aquele que combate de longe)), 0 que sugere mais um

arqueiro do que um combatente que enfrenta 0 inimigo ca-
ra a cara. Telemaco tem agora uns vinte anos, pois era bebe
quando seu pai deixou Itaca. Os pretendentes tem a ten-

den cia de tratcl-lo como um garoto, mas ele rebate ja no

canto II:

Nao vos basta ter-me outrora (onsumido
tantas riquezas, quando ell era ainda crian<;a?
Mas, hoje que sou urn hornern, que ou<;:o
o que se diz a minha volta, que rninh'alma evollliu,
tentarei lan<;:arsobre vas toda a rna sorte.

vem ateniense da epoca classica se tornava membro da as-
sembleia. Ora, nao apenas Telemaco afirma a sua identidade
de adulto como tambem restabelece a peSlis,ao convocar, pe-
la primeira vez, a assembleia e 0 conselho. Comparece nu-
ma vestimenta curiosa, com uma lan<;:a- alguns traduzem:

um chu<;:o- de bronze e, sobretudo, acompanhado por dois
caes. E mais um traje de jovem ca<;:ador do que de cidadao.

Senta-se na poltrona, 0 trono de Ulisses, marcando assim 0

seu direito a heran<;:a. Mas, segundo a regra classica, 0 deca-
no da assembleia, "um heroi curvado pela idade e com mui-
ta experiencia)), toma a palavra primeiro e faz 0 lei tor saber

que "desde que 0 divino Ulisses partiu, a frente dos seus con-

cavos navios, nunca mais tivemos Hem conselho nem as-

sembleia".
E a viagem de Telemaco, come<;:ada e terminada com um

ardil, uma fuga e um retorno clandestino, que marca a sua

fa<;:anlia de efebo. Seu primeiro combate se dara na compa-
nhia do pai, na batalha contra os pretendentes. Quando se

trata, no canto XXI, de retesar 0 arco de Ulisses, Telemaco e 0

unico que, a exce<;:ao do dono, tinha condi<;:Ges de realizar
essa proeza. Seu pai, no entanto, 0 impede de prosseguir na
tentativa. No final da Odisseia, quando tres gera<;:oessan pos-
tas lado a lado, representadas por Laertes, Ulisses e Telema-

co, este ultimo ja e um adulto completo.
o segundo exemplo de uma inicia~ao bem-sucedida e

retrospectivo, pois e narrado pelo velho Nestor, no canto XI

da Iliada. Sua primeira guerra se desenrolou a noite, por
ocasiao de uma querela em (orno de um rebanho de vacas,

durante a qual 0 entao jovem Nestor enfrentou campone-
ses e nao guerreiros. Fie Illala IJIll dos seus inimigos e tem



o cuidado de registrar a rea<;:aode seu pai, Neleu, de quem
era 0 unico filho sobrevivente:

o meu terceiro e ultimo exemplo de inicia<;:aobem-su-
cedida tambem e retrospectivo e se refere a Ulisses em pes-
soa. Estamos no canto XIXda Odisseia, e a velha ama Euri-
cleia, ao laval' os pes de Ulisses, reconhece a cicatriz que ele
tern acima do joelho e identifica assim a sua antiga cria. 0
poeta relata entao, de forma um tanto longa aos olhos de

I
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alguns (nao aos meus), como Ulisses foi ferido. Ele vivia na
casa de seu avo materna Aut6lico, "mestre em furtos e em
perjlIrios", e que havia escolhido 0 nome de Ulisses: Odys-
seus, "0 Irado".

Pr6ximo da idade adulta, Ulisses esta ca<;:ando,de dia,
no Parnasso, com os seus tios maternos, detalhe que indica
a idade dos ca<;:adores(figura 10). Aparece um javali, que e
logo abatido por Ulisses. Mas antes de morrer 0 animal se
antecipoll e conseguill feli-Io bem acima do joelho. Seus tios
maternos cuidam dele "e detem 0 sangue escuro por meio
de um encanto". Ulisses po de entao retornar a 1taca, e e essa
ferida que, muitos anos depois, a velha Euricleia vem a re-
conhecer. Ca<;:ae retorno ao palS: eis ai os sinais seguros de
uma narrativa iniciatica.

Um dos her6is da Iliada, contudo, nao conseguiu sail'
totalmente da adolescencia. Trata-se de Paris-Alexandre, ir-
mao de Heitor e amante de Helena, que P,lris raptara n3 La-
cedemonia. E provavel que a lenda de Paris n;10 estivcssc
inteiramente formada por ocasiao da composi~ao da Ilia-
da. Do seu passado, Homero s6 evoca rapidamente 0 julga-
mento envolvendo as tres deusas. Saberemos, mais tarde, que
P,lris veio ao mundo com pressagios de destrui~;1opara Tr6ia,
que foi exposto no monte Ida, assim como Edipo no Cite-
ron, que foi recolhido e que regressou a familia ap6s ganhar
um concurso juvenil.

Contentemo-nos, todavia, com 0 que diz Homero no
canto III da Iliada. P,lris e um homem duplo. Ele tem um
nome duplo: P,lris-Alexandre; 0 lmico otltro caso e 0 bebe
de Heitor e Andromaca: Escamandro para os seus pais, As-
tianax ("0 Rei da Cidade") para os troianos. Como e des-

E 0 cora~ao de Neleu encheu-se de alegria com 0 sucesso

que eu tivera, eu que partira tao jovem para a guerra.

Mas essa guerra juvenil e meSillO a guerra? Nao, ja que
inimigos verdadeiros, nao camponeses mas sim guerreiros
munidos de cavalos e de carros, aparecem diante de Pilo.
Nestor quer lutar, mas seu pai 0 impede e "esconde os ca-

valos".

Eu ignorava tudo ainda, dizia ele, da arte da guerra.

A guerra noturna, contra os camponeses, nao era, por-
tanto, a guerra. Essa nova guerra, Nestor a fara, entretanto,
clandestinamente e, de inkio, como infante. E uma g~erra
inteiramente diurna e, por isso, perfeitamente regular. Nes-
tor ja e um adulto. E 0 anciao pode concluir, com uma pon-
ta de humor homerico:

Eis 0 que eu era, outrora, entre os homens - se esse passa-

do algum dia foi verdade.



crito Paris quando os dois exercitos se defrontam no inicio

do canto III?

bun do, sabe que Aquiles sera morto pela t1echa de Paris.

Portanto, ele continuou sendo um arqueiro, 0 q~~ faz dele

d
,. d e da guerra Pans, perso-

mais um homem a astuCla 0 qu .
nagem meio feminino, belo demais para um rapaz -, seus
cabelos e sua beleza sao "dadivas encantadoras da aurea

Afrodite" -, e um efebo incompleto.

Do lado troiano, urn campeao se apresenta: Alexandre, se-

melhante aos deuses. Tern uma pele de pantera sabre os om-
bros, urn area encurvado, uma espada, e maneja duas lan-

<,:ascom pontas de bronze.

E 0 retrato de um homem dividido: a pele de pantera

o remete ao mundo selvagem. Ele e, ao mesmo tempo, um
arqueiro - fun<;:ao que mantera - e um combatente clas-
sico. Ate as lan<;:as san duplas. Quando ve Menelau, Paris

conduz-se como um covarde:

Como urn homem que ve uma serpente num desfiladeiro,
recua rapidamente e se afasta, tornado por urn calafrio, e
bate em retirada, enquanto a palidez invade suas faces ...

Heitor se irrita com esse recuo e insulta 0 irmao, mos-

trando que ele nao atingiu a idade adulta:

Ah, Paris do infortunio! Ah, sedutor vaidoso e subornador!
Por que nasceste? Por que nao morreste antes de conhecer
mulher? Ell teria preferido assim! Seria melhor do que te ver
hoje desprezado e objeto de vergonha de todos!

Paris tenta reagir e se prop6e enfrentar Menelau. Mas
o duelo, gra<;:as (?) a Afrodite, mudara de repente, e 0 belo

Alexandre se vera transportado para 0 leito de Helena. Em
varias ocasi6es, ele reaparecera no combate. Heitor, mori-


