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Ἰλιάδος 

2º dia – trégua e batalha 

 

    

 

“À frente dos troianos caminha o grande Heitor.  

Enéas tem os guerreiros dardânios sob suas ordens.”  

 

 

Canto II (  ) : O sono enganador e a relação dos navios 

Para cumprir o prometido a Thétis, Zeus envia um sonho capcioso a Agamenon 

e o aconselha a levantar acampamento e voltar para casa. O aqueu convoca 

então o Conselho de chefes e a assembleia geral de todos os guerreiros, e relata 

o sonho que teve. Sua proposta de suspender o sítio a Tróia é aceita e a retirada 

começa a ser preparada. Mas depois de vários incidentes e de enumerar as 

formações dos exércitos aqueu e troiano, sucedem-se três batalhas. Todos os 

navios ancorados são listados oralmente. Os dois campos se preparam para a 

luta : de um lado, aqueus vindos de toda a Grécia, em um grande número de 

navios, e de outro os chefes troianos e seus aliados. 
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1 “Os demais Deuses e os homens que lutavam a cavalo dormiram todos por 

toda a noite ; mas o sono profundo não conseguia se apoderar de Zeus e ele 

procurava, em sua mente, como honraria Aquiles e mataria uma multidão de 

homens perto das naus dos aqueus. E o melhor projeto, em sua mente, parecia 

ser o de enviar um pernicioso Oneiron1 ao atreida Agamenon. Tendo-o chamado, 

disse a ele estas palavras aladas :  

- Vai, sonho enganador, vai na direção das naus rápidas dos aqueus. Penetra 

na tenda do atreida Agamenon e diz cuidadosamente a ele o que vou te 

encarregar de dizer. Ordena que ele arme os cabeludos aqueus2 e se prepare 

para tomar a cidadela de largas ruas dos troianos. Os Imortais que habitam as 

moradas olímpicas já não estão divididos, pois Hera os persuadiu com seus 

rogos, e calamidades e infortúnios estão suspensos como ameaça sobre os 

troianos. 

                        

Assim ele falou e, tendo-o ouvido, o Sonho partiu. Chegou rapidamente às naus 

rápidas dos aqueus e se aproximou do atreida Agamenon, que dormia sob sua 

tenda e a quem um sono ambrosiano envolvia. Postou-se à cabeceira do rei e 

assumiu a figura do filho de Neleu, Nestor, o ancião a quem o rei mais honrava. 

Assim transfigurado, disse o divino sonho : 

 
1 ὄνειρον, Oneiron, sonho. 
2 Uma longa cabeleira era sinônimo de força e coragem. Aristóteles (Retórica, livro 1, cap. IX) 
nos diz que “[...] na Lacedemônia uma bela cabeleira era signo de liberdade.” Xenofonte (de Rep. 
Laced.) relata que Licurgo incentivava os jovens espartanos a deixar crescer os cabelos, 
convencido que assim pareceriam mais altos e que esse ornamento convinha a homens livres. 
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- Tu dormes, filho do bravo Atreu domador de cavalos ? Um príncipe a quem os 

guerreiros foram confiados não deve assim dormir, alguém com tanto a seu 

cargo. Agora ouve-me sem tardar, pois fui enviado por Zeus que, de longe, se 

inquieta contigo e de ti se compadece. Ele te ordena que armes a multidão de 

aqueus de longos cabelos, pois te apoderarás da cidade troiana de ruas largas. 

Os Imortais que habitam as moradas olímpicas já não estão divididos, uma vez 

que Hera os persuadiu com seus rogos, e calamidades e infortúnios estão 

suspensos como ameaça sobre os troianos. Grava essas palavras em tua 

memória, para que não as esqueças quando o doce sonho te tiver abandonado. 

Assim ele falou e desapareceu, deixando rolar na mente do rei essas palavras 

do que não se cumpriria. E o insensato acreditou que se apoderaria naquele 

mesmo dia da cidade de Príamo, sem saber o que Zeus tramava. Pois o Crônida 

se preparava para espalhar dores e gemidos em terríveis batalhas, tanto entre 

os troianos quanto entre os dânaos. 

E o atreida despertou, com a voz divina ainda ressoando em torno dele. 

Levantou-se e vestiu sua túnica fina, bela e nova. Cobriu-se com um amplo 

manto, atou em seus pés robustos belas sandálias e suspendeu aos ombros a 

espada de tachas de prata. Por fim, tomou o cetro imortal de seu pai e caminhou 

rumo às naus dos aqueus vestidos de bronze. 

E a divina Éos subiu ao alto do Olimpo, anunciando a luz a Zeus e aos Imortais, 

quando, de uma voz sonora, o atreu ordenou aos arautos que convocassem à 

ágora os aqueus de longos cabelos. E eles os convocaram e todos acorreram. 

53 Mas, antes, o atreu reuniu o Conselho de chefes magnânimos, junto da nau 

de Nestor, rei de Pylos. E tendo-os reunido, fez apelo a sua sabedoria : 

- Amigos, escutai-me. Um sonho divino me foi enviado, no meio da noite 

ambrosiana. Ele se parecia ao ilustre Nestor por seu rosto, estatura e forma. 

Postou-se à minha cabeceira e proferiu estas palavras : ‘Tu dormes, filho do 

bravo Atreu domador de cavalos ? Um príncipe a quem os guerreiros foram 

confiados não deve assim dormir, alguém com tanto a seu cargo. Agora ouve-
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me sem tardar, pois fui enviado por Zeus que, de longe, se inquieta contigo e de 

ti se compadece. Ele te ordena que armes a multidão de aqueus cabeludos, pois 

te apoderarás da cidade troiana de ruas largas. Os Imortais que habitam as 

moradas olímpicas já não estão divididos, uma vez que Hera os persuadiu com 

seus rogos, e calamidades e infortúnios estão suspensos como ameaça sobre 

os troianos. Grava essas palavras em tua memória.’ E assim falando alçou vôo 

e o doce sono me abandonou. Agora, tratemos de armar os filhos dos aqueus. 

Primeiro, tentarei com palavras, como é permitido, e os instarei a fugir em suas 

naus rápidas cheias de remadores ; e vós, com vossas palavras, tratareis de 

forçá-los a ficar. 

Assim ele falou e se sentou. Nestor se levantou, ele, o rei da arenosa Pylos3, e 

lhes falou com palavras de sabedoria : 

- Oh amigos, reis e príncipes dos argeus ! Se algum outro aqueu nos contasse 

um sonho, acreditaríamos ser falso e diríamos que estava mentindo ; mas aquele 

que diz tê-lo ouvido se vangloria de ser o mais forte. Por isso, tratemos de ver 

se os filhos dos aqueus pegam em armas. 

Assim ele falou e foi o primeiro a sair do Conselho. Os outros reis que portavam 

um cetro se levantaram e obedeceram ao pastor dos povos. E os homens 

acorreram. Qual enxame de abelhas, que incontáveis saem sempre e 

incessantemente de uma rocha oca e voam pelos campos sobre as flores da 

primavera, turbilhonando umas de um lado, outras de outro ; assim também a 

multidão de guerreiros, fora das naus e das tendas, avançava rumo à ágora, 

sobre a margem imensa da beira do mar. E no meio deles a Fama, mensageira 

de Zeus, incitava e apressava sua corrida, e eles iam se reunindo. 

Agitou-se a ágora e a terra gemeu sob o peso dos guerreiros. E como os 

clamores redobrassem, os arautos de voz sonora os instavam a se calar e 

escutar os reis ilustres. A multidão se sentou e permaneceu silenciosa, ainda 

que com dificuldade ; e o divino Agamenon se levantou, segurando o cetro que 

 
3 Ver Glossário, item sobre o Linear B. 
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Hefesto havia forjado para o soberano Zeus Crônion, que o deu ao Mensageiro, 

matador de Argos ; Hermes o entregou ao rei Herinéia, que o entregou a Pélops, 

que o deu ao príncipe dos povos, Atreu. Este o deixou, logo antes de morrer, a 

seu irmão dono de tropéis e este o legou a Agamenon, para que este último o 

portasse e comandasse um grande número de ilhas e toda Argos. Apoiado sobre 

esse cetro, assim ele falou aos argeus : 

110 - Oh amigos, heróis dânaos, ministros de Ares ! Em grave infortúnio me 

envolveu Zeus Crônida. O impiedoso ! Outrora ele me prometeu que eu voltaria, 

depois de ter conquistado Ílion de fortes muralhas ; mas ele me enganava e eis 

que agora me faz retornar sem glória a Argos, tendo perdido um grande número 

de homens. Devemos agradecer por isso a Zeus todo poderoso, que derrubou e 

derrubará tantas altas cidadelas, pois sua força é enorme. E em verdade isso 

será uma vergonha para a posteridade, que a raça corajosa e incontável dos 

aqueus tenha combatido por tantos anos e em vão homens menos numerosos, 

sem que se pudesse prever o fim da luta. Pois se aqueus e troianos, jurando a 

paz por incontáveis tratados, quiséssemos contar quantos somos, e reunidos 

quantos troianos houver em suas moradas, e agrupados nós aqueus 

escolhêssemos cada um uma década4 de troianos para nos servir uma taça de 

vinho, muitas décadas ficariam sem alguém para lhes servir. Pois em muito os 

aqueus superam os troianos que moram na cidade. Mas acorreram em ajuda 

homens de muitas cidades, que sabem brandir a lança e que se opõem 

vitoriosamente a meu desejo de tomar a cidadela populosa de Tróia. Nove anos 

do grande Zeus já se passaram e a madeira de nossas naus se deteriora e os 

cordames se transformam em pó ; e nossas mulheres e filhos esperam por nós 

em nossas moradas, mas a tarefa pela qual viemos continua inacabada. Vamos 

! Fujamos todos em nossas naus de volta para casa. Não conseguiremos jamais 

tomar a grande Tróia de ruas largas ! 

Assim ele falou e suas palavras agitaram o espírito da multidão que não tinha 

assistido ao Conselho. Agitou-se a ágora, como se agitam os vastos caudais do 

 
4 Agrupamentos de 10. 
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mar iraquiano, que turbilhonam o Euros e o Notos, que escapam das nuvens do 

Pai Zeus ; ou como um campo de trigo é agitado por Zéfiro, que cai 

impetuosamente sobre a grande colheita. Assim estava a ágora perturbada. E 

todos correram para as naus, clamando, e de seus pés levantou-se uma nuvem 

imóvel de pó. E eles se exortaram a tomar as naus e arrastá-las sobre o divino 

mar ; e abriram os canais e retiraram os suportes das naus. Os gritos dos que 

se dispunham a voltar subiram até Urano, apressando a partida. E os argeus 

teriam se retirado dali, como estava previsto, não tivesse Hera falado assim a 

Athena :  

                            

 

157 - Ah, filha indômita de Zeus tempestuoso, tu que trazes a égide. Os argeus 

fugirão rumo a suas casas e terra natal, sobre o vasto dorso do mar, deixando a 

Príamo e aos troianos o troféu de sua glória e a argéia Helena, pela qual tantos 

aqueus morreram diante de Tróia, longe da terra amada ? Vai até o povo dos 

aqueus armados de bronze. Retém cada guerreiro por tuas doces palavras e não 

permitas que as naus sejam arrastadas até o mar. 

Assim ela falou e a divina Athena de olhos de anil não foi desobediente. Saltou 

do cimo do Olimpo e assim que chegou às naus rápidas dos aqueus encontrou 

Odisseu, semelhante a Zeus por sua inteligência, que se mantinha imóvel e sem 
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tocar a negra nau de muitos assentos, porque o pesar lhe havia tomado o 

coração e o espírito. Pondo-se ao seu lado, disse-lhe Athena do glauco olhar :  

- Filho de Laerte, sábio Odisseu, então fugireis todos em vossas naus cheias de 

remadores, deixando a deixando a Príamo e aos troianos o troféu de sua glória 

e a argéia Helena, pela qual tantos aqueus morreram diante de Tróia, longe da 

terra amada ? Vai, apressa-te a ir até o povo dos aqueus armados de bronze. 

Retém cada guerreiro por tuas doces palavras e não permitas que as naus sejam 

arrastadas até o mar. 

Assim ela falou e ele reconheceu a voz da Deusa. E correu, tirando o manto que 

logo recolheu Euríbates de Ítaca, que o acompanhava. Correu até o atreida 

Agamenon, para que ele lhe desse o imperecível cetro paterno ; e com este na 

mão foi até as naus dos aqueus vestidos de bronze. E a cada vez que se via 

frente a um rei ou a um homem ilustre, lhe falava com suaves palavras : 

- Infeliz ! não te convém tremer como um covarde. Fica e impede os demais. Tu 

não conheces o verdadeiro pensamento do atreida. Agora ele tenta os filhos dos 

aqueus, logo mais os punirá. Nem todos ouvimos o que foi dito no Conselho. 

Temamos pois que, em sua cólera, ele ultraje os filhos dos aqueus, já que a 

cólera de um rei filho de Zeus é temível e o mui sábio Zeus o ama, sua glória 

vem de Zeus. 

Mas quando se deparava com qualquer guerreiro obscuro e cheio de clamores, 

o atingia com o cetro e o reprimendava com duras palavras : 

- Pára, miserável ! Escuta os que te são superiores, covarde e sem força, tu que 

não tens nenhuma posição nem na estirpe nem no Conselho. É certo que nem 

todos os aqueus serão reis, aqui. Uma multidão de senhores de nada vale. É 

mister um chefe, um só rei, a quem o filho de Cronos cheio de astúcia delegou o 

cetro e as leis, a fim de que ele reinasse sobre todos. 

207 Assim Odisseu refreava vigorosamente o exército. E eles se apressaram a 

voltar de suas tendas e naus à ágora, como quando os caudais de ruídos 
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incontáveis se quebram em estrondo sobre a vasta praia e o alto mar ecoa. 

Todos se sentaram em suas fileiras, com exceção de Tersites, que causava 

alvoroço, com sua língua sem freio, conclamando os argeus. Ele abundava de 

palavras insolentes e ultrajantes, mesmo contra os reis, e falava sem medida, 

para provocar o riso dos argeus. Ele era o homem mais disforme a ter se 

apresentado diante de Ílion. Zarolho e manco, seus ombros recurvos se juntavam 

sobre o peito, alguns cabelos esparsos brotavam de sua cabeça pontuda. Ele 

detestava em especial Aquiles e Odisseu e os ultrajava. Lançava gritos injuriosos 

contra o ilustre Agamenon. Os aqueus o desprezavam e o odiavam, mas com 

uma voz bem alta ele ofendia Agamenon : ‘Atreida, o que queres mais ? Tuas 

tendas estão cheias de bronze e de tantas mulheres belas que entregamos a ti 

em primeiro lugar, nós, aqueus, quando tomamos uma cidade. Precisas do ouro 

que um troiano domador de cavalos te dará, pela libertação de seu filho que eu 

terei trazido acorrentado, ou que algum outro aqueu terá dominado ? Precisas 

por acaso de uma jovem mulher que possuirás e não deixarás mais ? Não 

convém que um chefe cumule os aqueus de males. Oh covardes !  Homens sem 

dignidade ! Aqueias, mais do que aqueus ! Voltemos nas naus a nossa terra e 

deixemo-lo aqui, sozinho diante de Tróia, recolhendo os cadáveres, e que ele 

saiba se nós lhe éramos necessários ou não. Ele não ofendeu Aquiles, guerreiro 

melhor do que ele, roubando-lhe sua recompensa ? Pouca cólera sente Aquiles 

em seu peito e grande é sua indolência, ou do contrário esse teria sido teu último 

ultraje, atreida.’ 

Assim ele falou, insultando Agamenon, príncipe dos povos. E o divino Odisseu, 

parando diante dele, o olhou com um olhar sombrio e lhe disse rudemente : 

246 - Tersites, infatigável falante, silêncio ! E deixa de atacar os reis. Eu não 

penso que haja homem mais vil do que tu dentre os tantos que vieram a Ílion 

com os atreus. Tu não deverias falar pondo em tua boca o nome dos reis, nem 

ultrajá-los, nem pensar no regresso. Nós não sabemos qual será nosso destino 

e se é bom ou mau que partamos. Mas tu te comprazes a ofender o atreida 

Agamenon, príncipe dos povos, porque os heróis dânaos o cumularam de muitas 

coisas ; é por isso que falas contra ele ? Mas eu te digo e minha palavra se 
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cumprirá : se eu te encontrar ainda cheio de raiva como agora, que minha cabeça 

salte de meus ombros, que eu não seja mais chamado de pai de Telêmaco se 

eu não te agarrar e, depois de arrancar tuas vestes e o manto que te cobrem a 

nudez, eu não te levar, aos soluços, da ágora às naus rápidas, golpeando-te com 

golpes terríveis. 

Assim ele falou e o atingiu com o cetro sobre o dorso e os ombros. E Tersites se 

curvou e lágrimas caíram de seus olhos. Um inchaço cruento se ergueu no dorso, 

sob o impacto do cetro dourado e ele se sentou, trêmulo e gemendo, horrendo 

de se ver, e enxugou os olhos. E os aqueus, apesar de preocupados, riram às 

gargalhadas ; olhavam-se uns aos outros e se diziam : ‘É bem verdade que 

Odisseu já fez mil coisas excelentes, por seus sábios conselhos e sua ciência 

guerreira ; mas o que ele fez de melhor, entre todos os argeus, foi reduzir ao 

silêncio falador injurioso. Por muito tempo ele vai deixar de ultrajar os reis por 

suas palavras injuriosas.’ 

                    

 

Assim falava a multidão. E o conquistador de cidades, Odisseu, se levantou, 

segurando o cetro. Junto dele Athena dos olhos claros, mais parecendo um 

arauto, ordenou à multidão que se calassem todos, para que os filhos dos 
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aqueus, tanto os mais próximos como os mais afastados, pudessem ouvir e 

compreender. E o excelente agoreta5 assim falou :  

284 - Rei atreu, eis que os aqueus querem te cobrir de opróbrio diante de todos 

os mortais dignos de proferir a palavra com voz articulada6 e não cumprem o que 

te prometeram ao vir de Argos fecunda em cavalos : que não regressarias sem 

ter destruído a bem murada Ílion. Como se fossem viúvas ou meninos, 

lamentam-se uns com os outros e querem voltar para casa. E é bem verdade 

que é uma dor amarga fugir depois de tantos males sofridos. Bem sei que 

qualquer um se impacienta por estar separado da mulher por um único mês, 

quando vê sua nau de muitos assentos detida pelas borrascas invernais e o pelo 

mar revolto ; e nós já aqui estamos há nove anos ; mas é vergonhoso 

permanecer por tanto tempo e voltar com as mãos vazias.  

Por isso, amigos, sofrei um pouco mais e ficai aqui por algum tempo mais, a fim 

que saibamos se Calcas disse a verdade ou não. E nós sabemos, e vós sois 

testemunhas, vós que as Deusas da morte ainda não levaram. Terá sido ontem 

? As naus dos aqueus estavam reunidas em Áulis prevendo males sem fim a 

Príamo e aos troianos. Em altares sagrados imolamos hecatombes perfeitas aos 

Imortais, junto de uma fonte e à sombra de um formoso plátano ; à sua sombra 

corria uma água cristalina, quando assistimos a um prodígio. Um dragão terrível, 

de rubro dorso, enviado pelo olímpico em pessoa, saiu de debaixo do altar e 

subiu no plátano. Ali estavam oito pequenos pássaros recém-nascidos, que de 

medo se esconderam embaixo das folhas, no ramo mais alto ; e a mãe que os 

havia gerado era a nona. E o dragão devorou cruelmente os passarinhos que 

piavam ; e a mãe, desolada, voava em volta de seus filhotes. Ela enchia o ar com 

seus gritos e ele a agarrou por uma asa e a comeu. Quando ele devorou a mãe 

e os filhotes, o Deus que o havia enviado fez disso um sinal memorável, pois o 

filho de Cronos cheio de astúcia transformou o dragão em pedra. E nós, imóveis, 

admirávamos o que acontecia. Desse modo, as grandes e portentosas ações 

 
5 Orador. 
6 Homero distingue os homens dos outros seres mortais pelo epíteto “dignos de proferir a palavra 
com voz articulada”. 
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dos Deuses interromperam as hecatombes. Em seguida, Calcas nos revelou as 

vontades divinas : ‘Por que estais mudos, aqueus cabeludos ? Esse é um sinal 

do mui sábio Zeus e essas coisas se cumprirão tardiamente, mas a glória não 

perecerá jamais. Assim como o dragão comeu todos os passarinhos, e eles eram 

oito, e comeu a mãe que os tinha gerado, e ela era a nona, assim também nós 

combatemos por nove anos e no décimo tomaremos Ílion de ruas largas.’ Foi 

assim que ele falou e suas palavras se cumpriram. Por isso ficai, aqueus de belas 

cnêmides, até que tomemos a grande cidadela de Príamo. 

              

333 Assim ele falou e os argeus, com gritos agudos, aplaudiram a fala do ilustre 

Odisseu. A esses gritos, as naus côncavas emitiram sons terríveis. E o cavaleiro 

gerênio7 Nestor lhes disse : 

- Ah ! Isso é mesmo uma reunião de crianças que não sabem o que são as 

mazelas da guerra ! Para onde irão nossas palavras e nossos juramentos ? Os 

conselhos e a sabedoria dos homens, e as libações de vinho puro, e os apertos 

de mão como garantia de nossa convicção comum – será tudo isso jogado ao 

fogo ? Temos combatido com palavras vãs e não conseguimos nada de bom, 

depois de tantos anos. Atreida, sê então inquebrantável e comanda os argeus 

em rudes batalhas. Deixa perecer um ou dois covardes que conspiram contra os 

aqueus e querem voltar para Argos antes de saber se era falsa a promessa de 

Zeus tempestuoso. Mas eles não conseguirão. Quanto a mim, eu te digo que o 

terrível Crônion nos deu seu assentimento, relampejando pelo lado direito e 

 
7 De Gerênia (ou Gerennios, ou Geranos), próximo de Boudia (região da Messênia, no 

Peloponeso). 
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dando sinais favoráveis, no dia em que os argeus embarcaram nas naus de 

rápido deslizar, para trazer aos troianos as Queres da morte e do destino. 

Ninguém, assim, tenha pressa de voltar para casa, até ter dormido com a mulher 

de um troiano e ter vingado a fuga de Helena e todos os males que causou. E 

se alguém quiser fugir, ainda assim, que toque sua nau negra e bem construída, 

para logo encontrar a morte, diante de todos. Oh rei, delibera com um 

pensamento reto e escuta meus conselhos. O que te vou dizer não deve ser 

desprezado : agrupa os homens, Agamenon, por raças e tribos, para que uma 

raça ajude outra raça e uma tribo ajude outra tribo. Se assim o fizeres e os 

aqueus te obedecerem, saberás rapidamente quais chefes e soldados são 

covardes e quais são valorosos, pois lutarão diferentemente, segundo suas 

forças ; e saberás se não consegues tomar a cidade pela vontade dos Deuses 

ou pela covardia de teus homens e sua imperícia na guerra. 

E o rei Agamenon, lhe respondendo, assim falou : 

- É certo, ancião, que superas na ágora todos os filhos dos aqueus. Oh pai Zeus 

! Athena ! Apolo ! Tivesse eu entre os aqueus dez conselheiros como tu e logo 

cairia a cidadela de Príamo soberano, e por nossas mãos seria tomada e 

saqueada ! Mas Zeus Crônida que porta a égide me envia males e penas, 

atirando-me em querelas fatais. Aquiles e eu nos dividimos por causa de uma 

jovem virgem e eu fui o primeiro a me irritar. Se voltarmos os dois a nos reunir 

em conselho, a ruína dos troianos não sofrerá atraso nem de mais um dia sequer 

! Ide agora fazer vossa refeição, para que possamos combater. Que antes de 

tudo cada um afie bem a lança e se ocupe do escudo ; que cada um dê de comer 

a seus corcéis de pés ágeis, verifique com atenção o carro e todas as coisas da 

guerra, pois durante todo o dia seremos postos à prova pelo horrendo Ares. E 

não haverá qualquer pausa, nem por um momento, até que a noite separe os 

homens furiosos. A correia do escudo preservador será encharcada do suor de 

cada peito, e sentirá cansaço a mão guerreira que segura a lança, e o cavalo 

resfolegará, empapado de suor, enquanto puxa o carro sólido e polido. E eu 

afirmo : aquele que eu encontrar longe da luta, querendo permanecer junto às 

naus recurvas, esse não terá meio de fugir dos cães e das aves de rapina. 
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394 Assim ele falou ; e os argeus gritaram alto, como o som que faz o mar 

quando o Notos atira as ondas contra uma costa elevada, ou um rochedo saliente 

de que nunca se afastam as ondas, qualquer que sejam os lados de que soprem 

os ventos. E eles se levantaram, para se dispersar depressa por entre as naus. 

E a fumaça saiu das tendas, e eles fizeram a refeição. E cada um deles sacrificou 

a um dos Deuses que vivem para sempre, para escapar aos ferimentos de Ares 

e à morte. E o senhor dos homens, Agamenon, sacrificou um gordo boi de cinco 

anos de idade ao Crônida de supremo poder e chamou a sua tenda os anciãos 

e os principais chefes aqueus : Nestor em primeiro lugar e o rei Idomeneu ; mas 

também os dois Ajax e o filho de Tideu ; em sexto lugar veio Odisseu, igual de 

Zeus em prudência. Por sua livre vontade veio Menelau, valente na luta, pois 

sabia em seu coração o que o irmão planejava. Todos se posicionaram em torno 

do boi e tomaram os grãos de cevada. Colocando-se no centro, o poderoso 

Agamenon disse, em prece : 

- Zeus ! Mui glorioso, grande Zeus, que reúnes as negras nuvens e que habitas 

o Éter ! Faz Hélios não se deitar e a noite não chegar, antes que eu tenha 

derrocado o palácio de Príamo, depois de ter queimado suas portas e destruído 

com a espada a couraça de Heitor em seu peito, nem antes de ter visto seus 

pares deitados em torno dele, em meio ao pó, mordendo com seus dentes a terra 

! 

Assim ele falou e o Crônida aceitou o sacrifício, mas reservando aos aqueus  

esforços incessantes. Depois que pediram e atiraram os grãos de cevada 

salgados, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas e depois as 

degolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada 

de gordura e sobre elas colocaram pedaços de carne sangrenta, que assaram 

em espetos de madeira desnudados de folhas ; e espetaram as vísceras, que 

assaram sobre a chama de Hefesto. E depois que as coxas estavam assadas e 

eles provaram as vísceras, cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos, 

assando-a com cuidado e retirando-a deles em seguida.  Depois de todo esse 

trabalho de preparo do jantar, dispuseram tudo, comeram e nenhum deles pôde 
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se queixar por uma parte desigual. Após terem saciado a fome e a sede, assim 

falou o cavaleiro Nestor de Gerênia : 

- Mui glorioso rei dos homens, atreida, Agamenon ! Não fiquemos por mais tempo 

aqui reunidos, nem adiemos o que Zeus nos permite cumprir. Vamos ! E que os 

arautos, por seus clamores, reúnam os aqueus vestidos de bronze ; e que nós, 

percorrendo juntos o vasto exército dos aqueus, incitemos o quanto antes um 

vivo combate. 

Assim ele falou ; e não lhe desobedeceu Agamenon, rei dos homens. Logo 

ordenou aos arautos de voz penetrante que chamassem para a guerra os aqueus 

de longos cabelos. O chamado foi feito e com grande rapidez eles se reuniram. 

Em torno do atreida os reis da linhagem divina apressavam-se na organização 

do exército ; e com eles ia Athena do glauco  olhar, portando a égide gloriosa, 

imperecível  e imortal. Dela pendiam cem franjas de ouro bem tecidas, valendo 

cada uma o preço de cem bois. Com a égide ela se lançava, faiscante, em meio 

ao exército dos aqueus, incitando-os a avançar, pondo em seu coração a força 

inquebrantável para guerrear e combater. E então lhes pareceu a guerra mais 

doce do que regressar nas côncavas naus à cara terra natal.  

455 Qual fogo ardente que incendeia uma vasta floresta no cume da montanha 

e de longe resplandecem as labaredas, assim do bronze faiscante dos que se 

punham em marcha subia pelo ar o fulgor resplandecente até Urano.  

Tal como miríades aladas de gansos, grous ou cisnes de longos pescoços, nos 

prados asiáticos, junto às correntes do Caístrio, voam por aqui e por ali, agitando 

suas asas alegres e passando umas pelas outras com gritos que ecoam por todo 

o prado, assim também as incontáveis hostes aquéias rolavam em torrentes pela 

planície do Escamandro, longe das naus e das tendas ; e sob seus pés e sob os 

pés de seus cavalos ressoou a terra, de modo terrível.  

Posicionaram-se então na pradaria florida do Escamandro aos milhares, como 

as folhas e as flores da primavera.  Numerosos como turbilhões infinitos de 

moscas que voam em enxame, em torno do estábulo do pastor, quando o leite 
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enche os baldes, assim estavam os aqueus de longos cabelos reunidos na 

planície, frente aos troianos, desejosos de acabar com eles. Assim como os 

pastores reconhecem com facilidade seus rebanhos imensos de cabras, 

confundidas no pasto, assim também os chefes separavam e alinhavam seus 

homens. E o grande Agamenon estava no meio deles, semelhante, por seus 

olhos e sua cabeça, a Zeus que com o trovão se deleita ; semelhante a Ares pela 

estatura ; semelhante a Poseidon pelo peitoral. E tal como no rebanho de bois 

acima dos outros se destaca o touro, pois dele é a preeminência entre os bois 

arrebanhados, assim naquele dia concedeu Zeus ao atreida que ele se 

destacasse no meio da multidão, o mais preeminente dos heróis.  

- Dizei-me agora, oh Musas, que habitais as moradas olímpicas, vós que sois 

Deusas e estais sempre presentes a tudo, e que sabeis todas as coisas, 

enquanto nós nada sabemos e ouvimos somente um murmúrio de glória, sem 

nada saber ao certo, dizei vós os nomes dos reis e príncipes dos dânaos. Pois 

eu não poderia nomear nem enumerar a multidão, nem que tivesse dez línguas, 

dez bocas, uma voz indefectível e um infatigável coração de bronze, a não ser 

que vós, Musas olímpicas, filhas de Zeus tempestuoso, me lembrásseis todos 

quantos rumaram a Ílion. Mas enumerarei os comandantes das naus e elas 

todas. 

494 Dos beócios foram comandantes Leito e Peneleu, assim como Arcesilau e 

Protoenor e Clónio ; eles que na Híria habitavam e em Áulis rochosa, em 

Esqueno e Escolo e Eteono de muitas escarpas, e em Tespeia e Graia e no 

espaçoso Micalesso ; eram eles que habitavam Harma e Ilésio e Eritras, 

senhores de Éleon, mas também de Hila e de Péteon, de Ocália e de Médeon, 

cidadela bem construída ; de Copas, Eutrésis e de Tisbe cheia de pombas ; 

habitavam Coronéia e Haliarto de relva atapetado, senhores de Platéia que 

habitavam Glisas ; senhores de Hipotebas, cidadela bem construída, e do 

sagrado Onquesto, reluzente bosque de Poseidon, que detinham Arna rica em 

vinhas e Midéia, a sacratíssima Nisa e Antédon junto do mar. Desses vieram 

cinquenta naus ; em cada uma embarcaram cento e vinte jovens beócios. 
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Os que habitavam Asplédon e Orcómeno dos Mínias : desses eram chefes 

Ascálafo e Iálmeno, filhos de Ares, a quem gerara, em casa de Actor filho de 

Azeu, Astíoca, a virgem veneranda, depois de subir para o tálamo com Ares 

possante : pois em segredo ele dormira com ela. Alinhavam com estas côncavas 

naus em número de trinta. 

Dos fócios eram comandantes Esquédio e Epístrofo, filhos de Ífito, filho do 

magnânimo Náubolo ; eram senhores de Ciparisso e de Píton rochosa, da 

sacratíssima Crisa, de Dáulis e do Panopeu ; eram eles que habitavam 

Anemoréia e Hiâmpolis, vivendo junto do Cefiso, rio divino ; detinham ainda 

Liléia, junto da nascente do Cefiso. Com eles seguiam negras naus em número 

de quarenta. 

Posicionaram com eficiência o alinhamento dos fócios, preparados para a luta 

com os beócios do lado esquerdo. Dos lócrios era comandante o rápido Ajax, 

filho de Oileu, o menor dos dois Ajantes, sem a estatura de Ajax, filho de Télamon 

; era de longe menor do que o outro. Era baixo e vestia uma couraça de linho, 

mas no manejo da lança era superior a todos os helenos e aqueus. Eram esses 

que habitavam Cino e Opoente e Caliaro ; Bessa e Escarfa e as agradáveis 

Augéias, Tarfa e Trônio junto às correntes de Boágrio. Com ele seguiam negras 

naus em número de quarenta, dos lócrios, que habitavam defronte a sagrada 

Eubéia. 

Senhores de Eubéia eram os abantes cheios de coragem, que detinham Cálcis 

e Irétria e Histiéia de muitas vinhas e Cerinto junto do mar e a cidadela sagrada 

de Dio ; senhores de Caristo que habitavam Estira, deles era comandante 

Elefenor, da raça comandada por Ares, filho de Calcodonte, magnânimo 

comandante dos abantes. Seguiam-no os velozes abantes, que usavam cabelo 

comprido atrás, lanceiros desejosos de rasgar com lanças pontiagudas as 
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couraças que protegiam o peito dos inimigos. Com ele seguiam negras naus em 

número de quarenta. 

E aqueles que detinham Atenas, cidadela bem construída, terra do magnânimo 

Erecteu, a quem outrora alimentou Athena filha de Zeus, quando o deu à luz a 

terra produtora de cereais ; fez com que habitasse Atenas, em seu templo 

esplendoroso, onde, com o sacrifício de touros e carneiros o tranquilizam jovens 

atenienses, todos os anos ; desses era comandante Menesteu, filho de Peteu. 

Semelhante a ele não havia outro homem na terra, capaz de alinhar carros de 

cavalos e homens portadores de escudo. Só Nestor com ele rivalizava, pois era 

o mais velho. Com ele seguiam negras naus em número de cinquenta. 

557 E de Salamina conduziu Ajax doze naus, que posicionou junto às falanges 

dos atenienses.  

Os que eram senhores de Argos e de Tirinto amuralhada, de Hermione e de 

Ásina recortadas pela baía profunda ; Trezena e Eionas e Epidauro cheio de 

vinhas, senhores de Egina e de Mases, jovens aqueus : deles era comandante 

Diomedes, valente na luta, e Estênelo, filho amado do glorioso Capaneu. Com 

eles vinha um terceiro, Euríalo, homem divino, filho do soberano Mecisteu, filho 

de Talau. Mas a todos eles comandava Diomedes, valente na luta, e com eles 

seguiam negras naus em número de oitenta. 

Os que possuíam a bem edificada Micenas, a rica Corinto e a opulenta Cleonas, 

os que habitavam Ornéias e a agradável Aretírea ; e Sícion, onde primeiro reinou 

Adrasto ; e os que detinham Hiperésia e a íngreme Gonoessa, senhores de 

Pelena que habitavam Égion, todo o Egíalo e por toda a ampla Hélice : todos 

eles haviam chegado em cem naus e recebiam ordens do poderoso Agamenon, 

filho de Atreu ; e com ele seguiam as melhores e mais numerosas hostes, ele 

próprio vestido em sua glória de bronze viril, ufanando-se no meio de todos os 

heróis, por ser ele o mais nobre e o que comandava o maior número de homens. 

Os que detinham a ravinosa Lacedemônia cheia de grutas, Fáris e Esparta e 

Messa cheia de pombas, que habitavam Briséias e as agradáveis Augéias, 

senhores de Amiclas e de Helo, cidadela junto do mar ; eles que detinham Laas 

e habitavam Étilo : esses recebiam ordens do irmão, Menelau valente na luta, 

em sessenta naus, separadamente alinhadas. Entre elas se movimentava 
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confiante na própria vontade, incitando-os à guerra ; muito queria ele no coração 

vingar a fuga e os gemidos de Helena.  

Os que habitavam Pilos e a agradável Arena, Tríon, travessia do Alfeu, e o bem 

fundado Épi ; eles que habitavam Ciparisseis e Anfigenéia, Ptéleo e Helo e 

Dórion, lá onde as Musas encontraram Thâmiris, o trácio, e o canto lhe calaram, 

vindo da Ecália, de casa de Êurito, o Ecálio – pois ufanara-se ele de vencê-las, 

se contra ele cantassem as Musas, filhas de Zeus detentor da égide ; mas elas 

em sua cólera o estropiaram e lhe tiraram o canto sortílego, fazendo-o esquecer 

a arte da lira. Desses era comandante Nestor de Gerênia, o cavaleiro ; e com ele 

alinhavam-se noventa côncavas naus. 

603 Os que habitavam a Arcádia debaixo da escarpada montanha de Cilene, 

junto ao túmulo de Épito, onde os homens combatem encostados ; senhores de 

Feneu e Orcômeno de muitos rebanhos ; de Ripa e de Estrácia e da ventosa 

Enispa ; eles que detinham Tegéia e a agradável Mantinéia, senhores de 

Estínfalo que habitavam a Parrásia : deles comandava o filho de Anceu, o forte 

Agapenor, sessenta naus ; e em cada nau estavam embarcados homens 

árcades, bons conhecedores da guerra. 

A eles dera o próprio Agamenon, príncipe dos homens, as naus bem construídas 

para a travessia do mar cor de vinho : oferta do atreida, porque a navegação em 

nada os interessava. 

Os que habitavam Buprásion e no restante da divina Élide, toda a região que 

Hermina e Mírsino junto do mar e a rocha Olênia e Alésion delimitam : desses 

havia quatro comandantes, e dez naus velozes seguiam cada comandante, 

depois de embarcados muitos epeus. Comandantes eram por um lado Anfímaco 

e Tálpio : este, filho de Ctéato ; aquele, de Êurito, da raça de Actor ; por outro 

lado, o filho de Amarinceu, Diores possante ; como quarto, comandava Polixeino, 

semelhante aos Deuses, filho do soberano Agástenes, filho de Augeu. E de 

Dulíquio e de Equinas, ilhas sagradas, do outro lado do mar, defronte de Élide : 

desses era comandante Meges, igual de Ares, filho de Fileu, a quem gerara o 

cavaleiro Fileu, dileto de Zeus, que outrora viera para Dulíquio, irado contra o 

pai. Com ele seguiam negras naus em número de quarenta. 
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Odisseu comandava os magnânimos cefalênios, que habitavam Ítaca e o Nériton 

coberto de árvores agitadas pelo vento, senhores da Crociléia e da áspera 

Egílipe, que detinham Zacinto e habitavam Samos, senhores do continente e 

habitantes da orla marítima : desses era comandante Odisseu, igual de Zeus em 

prudência. Com ele seguiam doze naus de rebordos vermelhos. 

Dos etólios era o comandante Toas, filho de Andrêmon, eles que habitavam 

Plêuron e Óleno e Pilena, e Cálcis junto do mar e Cálidon rochosa : é que não 

viviam já os filhos do magnânimo Eneu, nem ele próprio era vivo, nem o loiro 

Meleagro, a quem fora ordenado que regesse os Etólios. Com ele seguiam 

negras naus em número de quarenta. 

Dos cretenses era comandante o famoso lanceiro Idomeneu, eles que detinham 

Cnoso e Gortina amuralhada, Licto e Mileto e Licasto de pedra branca, Festo e 

Rício, cidades bem habitadas, e os outros de Creta das cem cidades. Desses 

eram comandantes o famoso lanceiro Idomeneu e Meríones, igual de Eniálio 

matador de homens. Com eles seguiam negras naus em número de oitenta. 

653 Tlepólemo, filho de Héracles, homem alto e valente, conduzia de Rodes 

nove naus de orgulhosos ródios, eles que habitavam Rodes divididos em três : 

Lindo e Ieliso e Cameiro de pedra branca : desses era comandante o famoso 

lanceiro Tlepólemo, que Astioquéia deu à luz devido à força de Héracles – ela 

que fora trazida de Éfire de junto do rio Seleis, saqueadas muitas cidades de 

guerreiros criados por Zeus. Tlepólemo fora criado no belo recinto do palácio, 

mas do pai matou o tio amado, Licímnio, da raça comandada por Ares. Logo 

construiu as naus ; e depois de reunir muita gente fugiu pelo mar, já que era 

ameaçado pelos outros filhos e netos da força de Héracles. Em suas errâncias 

chegou a Rodes sofrendo dores : ali dividiu os homens em três tribos e se 

estabeleceu. Fizeram-se eles estimados por Zeus, que é soberano dos Deuses 

e dos homens. E sobre eles derramou o Crônida riquezas abundantes. 

Nireu comandou três naus de Sime, Nireu filho de Aglaia e de Cárops soberano 

; Nireu, que era o homem mais belo entre os outros dânaos que foram a Ílion, à 

exceção do irrepreensível peleida. No entanto, era fácil de vencer e poucos eram 

os que o seguiam. 
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Os que detinham Nisiro e Crápato e Caso e Cós, cidade de Eurípilo, e as Ilhas 

Calídnias : desses eram comandantes Fidipo e Ântifo, ambos filhos de Téssalo, 

filho de Héracles. Com eles alinhavam trinta côncavas naus.  

Agora direi os nomes dos que habitavam Argos de Pelasgo, senhores de Alo e 

Álope, habitantes de Tráquis, que detinham a Ftia e a Hélade, terra de belas 

mulheres, mirmidões de seu nome, mas também helenos e aqueus : esses 

comandava Aquiles, com cinquenta naus. Porém não era na guerra dolorosa que 

fixavam o pensamento : pois não havia quem os comandasse nas linhas de 

combate. Junto às naus estava deitado o divino Aquiles de pés velozes, 

encolerizado por causa de Briseida, donzela de lindos cabelos, que ele trouxera 

de Lirnesso após grandes esforços, quando destruiu Lirnesso e as muralhas de 

Tebas, tendo derrubado os lanceiros Mines e Epístrofo, filhos do soberano 

Eveno, filho de Selepo : por causa dela estava Aquiles deitado em sofrimento. 

Mas em breve viria o momento de se levantar. 

695 Os guerreiros que detinham Fílace e o florido Píraso, santuário de Deméter, 

e Íton, mãe dos rebanhos, e Ântron junto do mar e Ptéleo de relva atapetado : 

desses fora comandante o belicoso Protesilau, quando era vivo ; mas cobria-o 

agora a terra negra. Ele partiu de sua casa sem deixar herdeiro e com ambas as 

faces dilaceradas, a esposa ficara em Fílace, na casa incompleta ; quanto a ele, 

matara-o um dárdano, quando saltava da nau, de longe o primeiro dos aqueus. 

Porém não ficaram sem comandante, apesar da falta que ele fazia : liderava-os 

Podarces, da raça comandada por Ares, filho de Íficlo, filho de Fílaco rico em 

rebanhos, ele próprio irmão do magnânimo Protesilau, nascido depois ; mas o 

outro era melhor e mais velho, o belicoso herói Protesilau. Desse modo, às 

hostes não faltava um chefe, apesar das falta daquele valente. Com ele seguiam 

negras naus em número de quarenta. 

Aqueles que habitavam Feras junto ao lago de Bebeis ; Beba e Gláfiras e a bem 

construída Iolco : desses comandava onze naus o filho amado de Admeto, 

Eumelo, que para Admeto deu à luz a divina entre as mulheres, Alceste, a mais 

excelsa na beleza das filhas de Pélias. 

Os de Metona e Taumácia, senhores de Melibéia e da áspera Olízon : desses 

comandava Filoctetes, hábil arqueiro, sete naus ; em cada uma tinham 
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embarcado cinquenta remadores, bons conhecedores do combate com o arco e 

a seta. Pois ele jazia agora numa ilha, em grande sofrimento, na sagrada 

Lemnos, onde o deixaram os filhos dos aqueus, padecendo da ferida horrível de 

uma venenosa serpente. Aí jazia, cheio de dores ; mas em breve se lembrariam 

os aqueus junto às naus do soberano Filoctetes. Porém não ficaram sem 

comandante, apesar da falta que dele sentiam : liderava-os Médon, filho ilegítimo 

de Oileu, que Rena dera à luz para Oileu, saqueador de cidades. 

Aqueles que detinham Trica e Itoma das muitas escarpas, senhores da Ecália, 

cidade de Êurito, o Ecálio : desses eram comandantes dois filhos de Asclépio, 

excelentes médicos, Podalério e Macáon. Com eles alinhavam trinta côncavas 

naus. 

Os senhores de Ormênio e da fonte Hiperéia, que habitavam Astérion e os 

brancos cumes do Títano, desses era comandante Eurípilo, glorioso filho de 

Evémon. Com ele seguiam negras naus em número de quarenta. 

Os que detinham Argissa e habitavam Girtona, Orta e Elona e a cidade branca 

de Oloósson : desses era comandante o paciente guerreiro Polipetes, filho de 

Pirítoo, gerado por Zeus imortal. Deu-o à luz para Pirítoo a famosa Hipodâmia, 

no dia em que se vingou dos centauros hirsutos, escorraçando-os de Pélion em 

direção a Etices. Não vinha só, pois com ele estava Leonteu, da raça comandada 

por Ares, filho do magnânimo Corono, filho de Ceno. Com eles seguiam negras 

naus em número de quarenta. 

Guneu comandou de Cifo vinte e duas naus ; com ele vinham os enienes e os 

perebos, pacientes na guerra, que estabeleceram as suas casas na invernosa 

Dodona, e habitavam a terra arável junto do desejável Titaresso, que verte no 

Peneu sua corrente de lindo fluir, mas não mistura suas águas com os 

redemoinhos prateados do Peneu, mas corre como azeite sobre as águas dele. 

É afluente da terrível água estígia dos juramentos. 

756 Dos magnetes era comandante Prótoo, filho de Tentrédon, que viviam junto 

do Peneu e do Pélion coberto de árvores agitadas pelo vento ; comandava-os o 

veloz Prótoo. Com ele seguiam negras naus em número de quarenta. Pois eram 

estes os regentes e comandantes dos dânaos.  
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Mas diz-me agora tu, ó Musa, quem deles era o melhor – dentre homens e 

cavalos que seguiram os dois atreidas. Quanto a cavalos, os melhores eram as 

éguas do filho de Feres, as que conduzia Eumelo, rápidas como pássaros, de 

igual pelo e de idade igual, os dorsos alinhados por um fio. Essas éguas criara 

na Peréia Apolo do arco de prata, ambas fêmeas, portadoras do pânico de Ares.  

                               

 

Quanto aos homens, o melhor era Ajax, filho de Télamon, estando Aquiles 

zangado ; pois o melhor de todos era ele, assim como os cavalos que 

transportavam o irrepreensível peleida. Mas ele encontrava-se junto das naus 

recurvas, preparadas para o alto-mar, encolerizado contra Agamenon, príncipe 

dos homens, filho de Atreu.  

E as hostes ao longo da orla do mar se deleitavam com o lançamento de discos 

e de dardos, e com os arcos ; os cavalos estavam junto aos respectivos carros, 

mastigando o lótus e o aipo que nasce nos pântanos ; os carros estavam bem 

cobertos e jaziam nas tendas dos comandantes, que sentiam falta do chefe 

guerreiro, caminhando para trás e para a frente, mas sem combater. 

Assim puseram-se em marcha como se o fogo lavrasse na terra inteira ; a terra 

gemeu como que sob Zeus, que com o trovão se deleita, encolerizado, quando 

fustiga o chão em torno de Typhon na terra dos Árimos, onde se diz ser seu leito 

: desse modo, gemeu a terra sob os pés dos que caminhavam ; e logo 

atravessaram a planície. 

Aos troianos chegou Íris dos pés ligeiros como o vento, a quem Zeus detentor 

da égide havia enviado com uma triste notícia. Estavam eles na ágora perto dos 

portões de Príamo e encontravam-se todos reunidos, tanto os jovens como os 

velhos. Postando-se perto deles, falou Íris dos pés ligeiros, assemelhando a voz 
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à de Polites, filho de Príamo, que como sentinela dos troianos se sentava, 

confiante na agilidade dos seus pés, no alto do túmulo do velho Esietes, à espera 

de ver os aqueus avançando de junto das naus. Desse modo transfigurada, 

assim falou Íris dos pés ligeiros :  

796 - Ancião, sempre te são caras as palavras, como outrora em tempo de paz 

; mas ergue-se agora a guerra incessante. Na verdade, entrei já em muitos 

combates de homens, mas nunca vi um exército como esse, nem tão numeroso. 

Pois é como folhas ou grãos de areia que eles avançam, para combater contra 

a cidadela. Heitor, a ti em especial faço este apelo : faz como te digo. É que na 

grande cidadela de Príamo estão muitos aliados ; e tem sua própria língua cada 

um desses homens dispersos. Que cada um faça sinal àqueles que estão sob 

seu comando, e que os conduza para fora, uma vez organizados os cidadãos. 

Assim falou e Heitor não deixou de reconhecer a voz da Deusa, e célere 

dispersou a ágora. Apressaram-se a tomar as armas, escancararam-se os 

portões e para fora se precipitou o exército, tanto infantaria como cavalaria. 

Levantou-se um tumulto desmedido. 

Existe uma elevação frente à cidade, a alguma distância de suas muralhas, uma 

colina extensa, com uma inclinação suave e fácil em toda a volta, a que os 

homens dão o nome de Batiéia, mas a que os Deuses dão o nome de tumba da 

ágil Myrina. Foi ali que os troianos e seus aliados separaram as tropas.  

Dos troianos era comandante o grande Heitor de elmo faiscante, filho de Príamo 

; e com ele se  alinhavam as melhores e mais numerosas hostes que combatiam 

com lanças. 

Dos dardânios era comandante o valente filho de Anquises, Enéas, que a divina 

Afrodite dera à luz para Anquises, depois de ao homem se ter unido a Deusa nos 

cimos do Ida. Não vinha só, pois com ele seguiam os dois filhos de Antenor, 

Arquéloco e Acamas, bons conhecedores do combate. 

Aqueles que habitavam Zeléia no sopé do Ida, homens ricos que bebem a água 

negra do Esepo, troianos : desses era comandante o filho glorioso de Licaon, 

Pândaro, a quem o próprio Apolo oferecera o arco. 

Os que detinham Adrastéia e a terra do Apeso, senhores de Pitiéia e da 

escarpada montanha de Teréia : desses eram comandantes Adrasto e Ânfio da 
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couraça de linho, ambos filhos do percósio Mérops, que acima de todos era 

perito nos vaticínios e não queria que os filhos partissem para a guerra matadora 

de homens. Mas eles não obedeceram, pois era o destino da negra morte que 

os levava. 

Aqueles que habitavam Percota e Práctio, senhores de Sesto e Âbido e da divina 

Arisbe : desses era comandante Ásio, filho de Hírtaco, condutor de homens ; 

Ásio, filho de Hírtaco, a quem os grandes e fulvos cavalos haviam trazido, de 

junto do rio Seleis. 

840 Hipótoo comandava as raças de lanceiros pelasgos, que habitavam Larissa 

de férteis sulcos : desses eram comandantes Hipótoo e Pileu, da raça 

comandada por Ares, ambos filhos de Leto teutâmida. 

Os trácios eram comandados por Acamas e Píroo, o herói, eles que vivem na 

orla do forte Helesponto. Eufemo era o comandante dos lanceiros cícones, filho 

de Trezeno, filho de Ceas caro a Zeus. 

Pirecmes liderava os peônios de arcos recurvos, desde longe –de Amídon junto 

à ampla corrente do Áxio ; do Áxio cujas águas fluem com mais beleza na terra. 

Dos paflagônios era comandante Pilémenes de coração hirsuto ; vinha da terra 

dos ênetos, onde se criam as mulas selvagens. Eram senhores de Citoro que 

habitavam Sésamon ; tinham suas famosas moradas em torno do rio Partênio, 

assim como Cromna e Egíalo e os sublimes Eritinos. 

Dos halizonas eram comandantes Dios e Epístrofo, da longínqua Álibe, onde 

brota a prata. 

Dos mísios eram comandantes Crómis e Ênomo, o adivinho ; porém não evitou 

a negra morte, pois pereceu pelas mãos do veloz Aquiles nas águas do rio em 

que este dizimaria tantos troianos.  

Fórcis e o divino Ascânio comandavam os frígios, da longínqua Ascânia, 

desejosos de combater. 

Mestles e Ântifo, filho de Telémenes tinham sido dados à luz pela ninfa do lago 

Gigeu : eles comandaram os meônios, que habitavam o sopé do Tmolo. 

Nastes comandou os cários de bárbara fala, senhores de Mileto e da montanha 

de Ftires com alta folhagem, das correntes de Meandro e dos altos píncaros de 

Mícale.  
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Desses eram comandantes Anfímaco e Nastes, filhos gloriosos de Nomíon. Veio 

ele para a guerra todo vestido de ouro como uma mulher, mas não foi por isso 

que evitou a negra morte, subjugado que foi no rio, pelas mãos do veloz Aquiles, 

o bravo que lhe ficou com o ouro. 

O irrepreensível Sarpedon e o irrepreensível Glauco eram comandantes dos 

lícios, da longínqua Lícia, de junto dos torvelinhos do Xanto.” 

             

 

(final do canto) 

 

                                                                      

Glossário 

Palavras aladas : Homero repete sistematicamente essa bela expressão, que 

tanta tinta já fez correr, na tentativa de explicá-la.  Os pitagóricos usavam a 

fórmula sôma sêma para dizer, literalmente, que ‘o corpo é túmulo’, ou seja, que 

o corpo aprisiona o espírito (a mente). Assim também o sinal escrito aprisiona a 

palavra oral. O sinal grafado, sêma, é cadáver, sôma, em oposição às palavras 

aladas. 

Mais tarde traduzida em latim pela expressão scripta manent, verba volant, nem 

por isso perdeu seu significado : a palavra oral não é efêmera, a palavra escrita 

é que é duradoura e morta. A palavra oral tem algo de alado e de inconstante, 

de alado e sagrado, disse Borges referindo-se a Platão. 

Outros preferem ver na suave expressão homérica a metáfora de elevação do 

espírito, mas parece improvável. Quando muito, poder-se-ia pensar em palavras 

que alçam vôo como pássaros. O que nos remete à comédia As aves, de 

Aristófanes, que tem como tema central o poder da palavra. Ao explorar as 
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diversas possibilidades de usar as palavras para manipular os outros e atingir os 

objetivos mais improváveis, Aristófanes traz à cena os maiores beneficiários da 

retórica : poetas, adivinhos, advogados, políticos. Nos sucessivos embates com 

o herói, delineia-se uma pequena teoria do sublime, que busca descrever o efeito 

do discurso sobre a pessoa. Apesar da sua brevidade, são surpreendentes os 

pontos de contato com a definição apresentada séculos mais tarde por Longino, 

no Tratado do sublime.  

Lembrando que o verbo grego para obedecer é o mesmo que para persuadir 

(peítho) e o nome do protagonista da comédia, Pisetero, é composto desse 

radical e do substantivo hetairos, companheiro. Companheiro persuasor bom de 

lábia, que subverte a situação inicial da peça, em que dois homens obedeciam 

a duas aves, seguindo-as às cegas ; agora são elas e as de sua espécie que se 

deixam persuadir e passam a obedecer. 

                                                   

 

Sono ambrosiano designa, em Homero, um sono com as qualidades da 

ambrosia.  

Além de ser alimento de Imortais, ambrosia é também uma planta com aroma de 

citronela e virtudes medicinais. O chamado chá do México, feito dessa planta de 

gosto acre e forte aroma, é tônico e digestivo. A etimologia do termo grego 

explica seu sentido primeiro : ἀμβροσία, ambrosía [a (privativo) + brosía, mortal]. 

“Tudo o que Neleu8 bebe torna-se néctar, tudo o que come torna-se ambrosia.” 

Só posteriormente a palavra assumiu ainda a conotação católica, em associação 

ao rito de Ambrósio (ou rito milanês), santo daquela Igreja. 

Seu sentido figurado vem do termo primeiro : “Embriaguemo-nos de poesia, ela 

é um resto de ambrosia que aos mortais deixaram os deuses.”  

 

                                                    

A palavra boulé, consagrada pela democracia grega para denominar o 

Conselho de cidadãos, tem origem na Ilíada. Ela designa, pela primeira vez, a 

 
8 Neleu, pai do velho Nestor. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1#grc
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assembleia dos chefes gregos que debatem, a pedido de Agamenon, questões 

de estratégia e de governo. A partir deste tipo de estrutura, composta por nobres 

que aconselhavam um rei mais poderoso, a denominação boulé foi adotada para 

designar diferentes instituições, com funções e poderes variáveis, dependendo 

do regime político e da época. Na Grécia, ela aparece por ocasião das 

importantes reformas feitas por Clístenes (o autor, entre outras, da determinação 

de traçar ruas paralelas, obedecendo ao princípio geométrico de pensadores 

como Anaximandro).  

A Boulé instituída por Clístenes era um Conselho composto de 500 membros. 

Cada uma das 10 tribos fornecia cerca de 50 bouletas, que exerciam 

alternadamente o comando das questões da cidade. No século -V, os bouletas 

eram sorteados, dentre os candidatos de cada demo, e não podiam exercer esse 

cargo mais do que duas vezes na vida, a exemplo do que ocorria, ao que se 

sabe, na época de Clístenes. Essa mudança foi decisiva, pois a nova Boulé tinha 

muito mais poder do que o antigo Conselho dos Quatrocentos, cuja criação é 

atribuída a Sólon. A construção do bouleutérion, um espaço exclusivo dedicado 

a ela, por volta do ano 500, é prova de sua importância. 

 

                                            

Pélops (ou Pelope) era filho do rei da Lídia. A guerra e terremotos obrigaram-no 

a sair de sua região. Acolhido na Grécia pelo pai de Hipodâmia, obteve dele a 

promessa de poder se casar com a moça se vencesse uma corrida de carros. 

Se perdesse, o castigo seria a morte. 

O rei tinha um excelente escudeiro e cavalos velozes, por isso estava convencido 

de vencer. Mas Pélops conseguiu um cúmplice que serrou uma parte da biga, 

provocando a queda de seu adversário. Ele venceu e se casou com a princesa, 

tornando-se rei. 

Acabou agregando Olímpia a suas terras, e depois outros e vastos territórios, 

que somados ele chamou de Peloponeso, península de Pélops, literalmente. 
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Os 4 ventos direcionais são filhos de Éos (a Aurora) e Éolo, o senhor dos ventos 

: 

- Notos, o vento do sul (batizado de Austral pelos romanos), mora nas 

meridionais terras da Etiópia. 

- Bóreas, o devorador vento do norte é pai da neve (batizado de Setentrião pelos 

romanos), tem sua morada na Trácia. 

- Euro, o vento de leste, vive perto do palácio de Hélios. 

- Zéfiro é o vento de oeste, cuja morada fica “no ponto em que se ergue a estrela 

da            noite, ali onde o Sol apaga seus últimos raios”. 

 

 rosa dos ventos grega 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Rose_des_vents_antiquit%C3%A9.jpg


 

 
 

Copyright BASE Instituto de Educação Filosófica.  
Todos os direitos de divulgação, difusão, reprodução e tradução reservados. 
www.basefilosofia.com.br 

31 

                        

                                         

 

                                                                           

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Magna_Graecia.jpg
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Thâmiris, o trácio (Θάμυρις) é um aedo da Trácia, filho de uma ninfa e um aedo. 

Ele é considerado o responsável pela inclusão da 7ª corda na lira e também o 

primeiro a tocá-la acompanhando a música com a voz. Certa feita, ele desafia 

as Musas em um concurso musical e para castigá-lo por tanta pretensão elas 

retiram dele o dom para o canto e ainda a visão, o que o faz atirar sua lira num 

rio da Arcádia que passa a ter seu nome. 

 

 

  

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                          

 

 

 

Myrina (Μύρινα) é em geral tida pelos comentadores como uma das rainhas das 

Amazonas do norte da África. Ela conquista a Atlântida, derrota as Górgonas no 

extremo Ocidente e é autora de inúmeras façanhas na Líbia, no Egito e na Ásia 

Menor. Acaba derrotada em uma batalha em que morrem quase todas as 

Amazonas. Ela também teria sido a primeira a tomar posse de uma ilha inabitada 

que ela chamaria então de Samotrácia, onde faz construir um santuário. 

“[...]  Na verdade, tudo indica que os poetas consideram as Musas filhas da Memória, não 
porque os poemas por elas inspirados guardem a memória de outras coisas, ou porque sejam 
memorizáveis, mas porque são memoráveis. Já os primeiros poetas líricos, como Píndaro, 
jactavam-se de que a memorabilidade dos seus poemas conferia memorabilidade também 
às pessoas de que tratavam. Mas por que o poeta faz questão de atribuir às Musas e não a si 
próprio a capacidade de produzir o memorável? Que Homero, por exemplo, faz questão 
disso, mostra-o a lenda, por ele relatada, do poeta Tâmiris, o trácio. Atribuindo a si próprio 
a genialidade dos seus poemas, Tâmiris desafiou as Musas para um duelo. Tendo sido 
derrotado, as Musas lhe tomaram o talento e a visão. [...] 
Se, como diz Goethe, os gregos sonharam mais esplendidamente o sonho da vida é porque 
– agora sou eu que o digo – sonharam sonhos de poetas e não de profetas, pastores ou 
sacerdotes.” 
 Antonio Cícero, in http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2706200927.htm 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2706200927.htm
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Outra leitura pretende que Myrina seja a filha de Teucros, o primeiro rei da 

Trôada. 

Também deve-se levar em conta, com mais certeza, que no verso de Homero 

fica atestado o costume de enterrar heróis e heroínas ao pé de colinas e 

montanhas, ou, antes, acumular tanta terra sobre essas tumbas que elas se 

transformavam em colinas. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


