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Ἰλιάδος 

2º dia – trégua e batalha 

 

       

 

 

Canto III (  ) : Início da trégua e combate entre Páris e Menelau 

 

As tropas estão reunidas, nos dois campos da guerra. Páris se assusta ao ver 

o homem cuja esposa havia partido com ele, provocando a guerra, e se mistura 

aos soldados, escondendo-se. Depois de duras recriminações feitas pelo 

irmão, o valente Heitor, Páris desafia Menelau para um duelo, sugerindo decidir 

assim o destino da guerra. Ele propõe então aos aqueus um combate singular 

o opondo ao rival, a fim de evitar a destruição de seu povo, os troianos. É 

declarada a trégua entre os exércitos, para que ambos combatam. A luta 

começa, com vantagem de Menelau, guerreiro experiente. Mas o jovem Páris 

sobrevive, salvo por Afrodite, que o retira do combate e o coloca em Tróia, no 

leito de Helena. 

Antes disso, do alto das muralhas de Tróia, Helena indica a Príamo quem são 

os chefes inimigos. 
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1 – “Quando todos os soldados, de ambos os lados, estavam enfileirados sob 

o comando de seus chefes, os troianos avançaram como pássaros, cheios de 

clamores e de ruído. Era como o grito de grous que sobe aos ares, quando, 

fugindo do inverno e das chuvas abundantes, eles voam por sobre as águas de 

Oceano, levando o massacre e a morte aos pigmeus e livrando no ar um rude 

combate. Mas os aqueus iam em silêncio, resfolegando com força e desejando 

ajudar uns aos outros, em seu coração. Como Notos envolve o cume das 

montanhas com uma bruma odiosa ao pastor e mais propícia ao ladrão do que 

à própria noite, de modo que não se consegue enxergar mais adiante de uma 

pedra que se atira [no chão], assim também, a negra poeira subia, sob os pés 

dos que marchavam, e eles atravessavam rapidamente a planície.  

 

E quando os dois exércitos estiveram próximos um do outro, Páris1 de aspecto 

divino surgiu à frente dos troianos, trazendo uma pele de leopardo sobre os 

ombros, o arco recurvo e a espada. E brandindo duas lanças com ponta de 

bronze desafiou todos os melhores guerreiros argeus a lutar corpo a corpo um 

rude combate. E assim que o viu Menelau dileto de Ares, quando avançava com 

largos passos à frente da hoste, este, qual leão faminto que se regozija ao 

encontrar um grande veado chifrado ou uma cabra selvagem, e vorazmente 

devora sua presa, embora contra ele se lancem cães ágeis e vigorosos jovens o 

persigam, assim também se regozijou Menelau ao ver Páris de aspecto divino ; 

pois pensou vingar-se daquele que o havia ultrajado. E rapidamente saltou do 

carro, com suas armas. 

E assim que Páris de formas divinas o viu aparecer à frente dos combatentes, 

sentiu o coração se apertar ; e logo se misturou aos seus, para evitar a Quere 

da morte. Qual um homem que nas veredas da montanha avista uma serpente 

e logo recua, assustado, com os membros dominados pelo tremor, e se afasta, 

 
1 Preferiremos, aqui, a forma Páris, a Alexandre (ver Glossário explicativo). 
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com as faces tomadas pela palidez, assim se misturou na multidão de orgulhosos 

troianos Páris de aspecto divino, com medo do filho de Atreu. 

Mas Heitor o viu e o repreendeu com palavras amargas : 

- Miserável Páris, nobre somente na cuidada aparência, enganador e efeminado 

! Quem dera que não tivesses nunca nascido, ou que tivesses morrido antes das 

tuas últimas núpcias ! Isso quereria eu, pois seria muito melhor assim, em vez 

de seres para todos motivo de censura e desprezo. Pois os aqueus de longos 

cabelos riem às gargalhadas, pensando que combates na linha de frente porque 

és belo de corpo. Mas tu não tens em teu coração nem força nem coragem. Por 

que, sendo tu um covarde, atravessaste nas naus rápidas o alto-mar, navegando 

depois de reunidos os fiéis pares, e ao chegares a um povo estrangeiro trouxeste 

uma mulher bela de terra longínqua, parente de homens lanceiros ? Imenso 

flagelo para teu pai, para a cidade e para todo o povo, mas regozijo para teus 

inimigos e para tua vergonha. Não te aguentarias em combate contra Menelau 

dileto de Ares. Saberias então de que têmpera é feito o homem cuja linda mulher 

possuis. Nem tua lira nem os dons de Afrodite, muito menos tua cabeleira e tua 

beleza te salvariam de ser arrastado no pó. Mas os troianos têm mesmo muito 

respeito, pois se assim não fosse, já estarias envolto em uma túnica de pedras, 

por causa do mal que praticaste. 

58 A ele respondeu Páris de aspecto divino : 

- Heitor, visto que me censuras com razão e justiça ; mas teu coração é sempre 

inflexível, qual machado que secunda o braço de um hábil construtor de naus e 

fende a madeira do carvalho. Assim inflexível é o espírito que tens no peito. Não 

me recrimines os dons amáveis da dourada Afrodite. Não devemos recusar os 

dons gloriosos dos Deuses, que eles próprios outorgam e que nenhum homem 

alcançaria por sua vontade. Mas se queres que eu lute e combata, ordena aos 

troianos e a todos os aqueus que se sentem, a fim que lutemos, Menelau dileto 

de Ares e eu, no meio de todos, por Helena e por tudo o que lhe pertence. E 

aquele que vencer, por ser mais valente, que esse leve para casa todas as 

riquezas e a mulher. E depois de fazer juramentos invioláveis, continuai vós 
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outros a habitar a fértil Tróia, e que os demais regressem a Argos criadora de 

cavalos e à Acaia de belas mulheres. 

 

Assim ele falou, e Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Avançou e 

conteve as falanges dos troianos, com o auxílio de sua lança, que segurava pelo 

meio. E todos acabaram por se sentar. E os aqueus de longos cabelos 

dispararam flechas contra ele, e dardos e pedras. Mas entre eles gritou alto 

Agamenon, príncipe dos homens: 

 

- Refreai-vos, oh argeus ! Não dispareis, oh jovens aqueus ! Pois Heitor do elmo 

movente2 parece querer nos dizer algo. 

 

Assim ele falou e os outros pararam e fizeram silêncio. E Heitor falou, no meio 

deles : 

 

- Escutai, troianos e aqueus, o que diz Páris, que provocou esta guerra. Ele 

quer que troianos e aqueus deponham suas belas armas sobre a terra nutriz, e 

que ele e Menelau caro a Ares combatam sozinhos, no meio de todos, por 

Helena e tudo o que lhe pertence. E o vencedor levará com ele essa mulher e 

todas as suas riquezas, e nós todos faremos juramentos invioláveis. 

 

Assim ele falou, e todos permaneceram em silêncio. E Menelau ousado no 

combate assim falou : 

- Agora ouvi-me a mim também. Uma grande dor aperta meu coração, e penso 

que aqueus e troianos devem cessar a guerra, pois todos vós haveis sofrido 

males infinitos, por causa da minha contenda e pela injúria que me foi feita por 

Páris. Que morra então aquele de nós dois ao qual estiver reservada a Moira e 

a morte ; e quanto a vós, parai imediatamente de lutar. Trazei um cordeiro negro 

para Gaia e um cordeiro branco para Hélios, e nós oferecemos o mesmo a Zeus. 

Ide buscar Príamo, para que ele faça pessoalmente os juramentos, visto que 

 
2 Alguns tradutores preferem a expressão « intrépido Heitor”, ou “valente Heitor”. Mas, aqui, 

Homero diz textualmente κορυθαίολος Ἕκτωρ (Heitor do elmo brilhante, ou da crista movente). 
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seus filhos são arrogantes e perjuros ; que ninguém contrarie pela força os 

juramentos invocando a Zeus ! Sempre inconstante é o espírito dos jovens ; mas 

quando participa um ancião, ele olha bem para o passado e para o futuro, de 

modo que se faça o que é mais conveniente para ambas as partes. 

111 Assim ele falou, e regozijaram-se aqueus e troianos, esperançosos de serem 

poupados da guerra dolorosa. Pararam os carros de cavalos nas linhas de 

combate e desceram, despindo as armas, que colocaram no chão, e postaram-

se uns perto dos outros. Um curto espaço separava os dois exércitos. Heitor 

enviou para a cidadela dois arautos, para trazerem depressa os carneiros e 

chamarem Príamo. E a Taltíbio deu ordem o poderoso Agamenon, para que 

fosse até as naus côncavas e trouxesse um carneiro ; e ele não desobedeceu 

ao ilustre Agamenon. 

 

E então a mensageira Íris foi em busca de Helena de níveos braços, 

assemelhando-se a sua cunhada Laódice, mulher do rei Helicaon Antenórida, e 

que era a mais bela das filhas de Príamo. 

 

125 Encontrou-a no palácio, tecendo um longo véu duplamente tecido, alvo como 

o mármore3, na qual ela bordava incontáveis contendas livradas por causa dela 

entre os troianos domadores de cavalos e os aqueus vestidos de bronze. 

Postando-se a seus pés, assim lhe falou Íris de pés ligeiros : 

 

- Vem cá, querida ninfa, para que presencies as façanhas admiráveis dos 

troianos domadores de cavalos e dos aqueus vestidos de bronze. Os mesmos 

que antes, na planície, se mostravam ávidos da guerra de muitas lágrimas, estão 

agora em silêncio, e interromperam a batalha e permanecem silenciosos, 

recostados contra os escudos e com as lanças espetadas no chão. Páris e 

Menelau dileto de Ares combaterão por ti com suas longas lanças, e aquele que 

vencer te chamará de mulher amada. 

 
3 As antigas edições da Ilíada exibiam a expressão μαρμαρέην (branco como mármore). 

Posteriormente, algumas versões preferiram substituí-la por “purpúrea”, dado o epíteto 

πορφυρέην, segundo edições de Aristarco, Aristófanes e Zenódoto. Ambas são aceitas. 
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E ao falar assim, a Deusa lançou em seu coração a doce saudade do primeiro 

marido, da sua cidade natal e dos seus pais ; e logo se cobriu Helena com um 

alvo véu, precipitando-se para fora do quarto com lágrimas nos olhos. Não ia 

sozinha, pois duas criadas seguiam com ela, Etra, filha de Piteu, e Clímene dos 

grandes olhos4. 

145 Elas chegaram rapidamente às Portas Esqueias, onde estavam Príamo e 

Pântoo e Timetas e Lampo e Clício e Hiquetaon, filho de Ares, Ucalegon e 

Antenor, ambos prudentes, todos sentados como anciãos. A idade os mantinha 

afastados da guerra ; como agoretas5, porém, eram excelentes, semelhantes a 

cigarras que no bosque pousam numa árvore e lançam sua voz melodiosa6. 

 
4 Κλυμένη βοῶπις, literalmente. A expressão “dos olhos de novilha”, utilizada em mais de uma 

tradução latina, é incorreta e se aplica às passagens em que Homero fala de Hera e de mulheres 

de alta linhagem. 

5 Agoretas, oradores. 

6 Homero usa o termo λειριόεις, para designar uma voz suave e delicada. Assim como Hesíodo 

: “Quando o cardo flori e no alto de uma árvore a cigarra faz harmoniosamente ouvir sua suave 

voz.” Só mais tarde, nos latinos tempos de Virgílio é que se passa a considerar que as cigarras 

rompem o silêncio com gritos inoportunos. 
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Assim estavam sentados sobre a torre os príncipes de Tróia. Assim que viram 

Helena avançando em direção à muralha, disseram uns aos outros estas 

palavras aladas : 

- Não é de espantar que troianos e aqueus de belas cnêmides sofram durante 

tanto tempo dores por causa de uma mulher como essa, pois ela se assemelha 

às Deusas imortais, por sua beleza. Mas apesar disso, que ela regresse nas 

naus, antes de se transformar, para nós e nossos filhos, em recordação 

miserável. 

 

Assim eles falaram. Príamo chamou Helena : 

- Vem, menina querida, aproxima-te, senta perto de mim, a fim de rever teu 

primeiro marido e teus amigos. Tu não és em absoluto a causa de nossos 

males. Os Deuses é que me impuseram essa rude guerra contra os aqueus. 

Diz o nome daquele guerreiro de alta estatura ; quem é aquele aqueu alto e 

vigoroso ? Há outros que têm mais altura, mas eu nunca vi com meus olhos um 

homem tão belo e majestoso. Ele tem o aspecto de um rei. 

E Helena, divina entre as mulheres, assim lhe respondeu : 

- Para mim, és venerável e temível, pai bem-amado. Eu já não sofri a negra morte 

quando segui teu filho, abandonando minha câmara nupcial e minha filha nascida 

em meu país longínquo, e meus irmãos e as queridas companheiras de minha 

juventude ?! Mas esse não era meu destino. O homem que vês é o rei 

Agamenon, que comanda de longe, rei hábil e bravo guerreiro. Ele foi meu 

cunhado, a mim, infame, a quem é permitido dizer que ele o foi. 

180 Assim ela falou, e o velho, admirado, exclamou : 

- Oh venturoso atreu, filho do destino, nascido com sorte ! Muitos são os jovens 

aqueus que tu comandas ! Certa feita viajei até a Frígia cheia de vinhas, onde vi 

muitos frígios, donos de cavalos rutilantes, o povo de Otreu e de Mígdon, 

semelhante aos Deuses, acampados ao longo das ribeiras do Sangário : como 

aliado me posicionei entre eles, naquele dia em que chegaram as varonis 

Amazonas. Mas eles não eram tantos quanto os aqueus de olhos brilhantes ! 
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Fixando o olhar, em seguida o ancião viu Odisseu e perguntou :  

 

- E aquele ali, querida filha, diz-me tu quem é. É mais baixo do que o atreu 

Agamenon, mas é mais largo de ombros e de peito. Suas armas estão depostas 

na terra provedora de dons. Nas linhas de combate, ele mais parece um carneiro 

no meio de cândidas ovelhas. 

 

Na mesma hora assim lhe respondeu Helena, filha de Zeus : 

 

200 - Aquele é o filho de Laerte, o engenhoso Odisseu, que foi criado na áspera 

Ítaca, tão hábil em urdir engodos de toda espécie quanto em dar prudentes 

conselhos. 

 

Mas o prudente Antenor a interrompeu subitamente, falando assim : 

 

- Proferiste, oh mulher, uma palavra verdadeira. Certa feita aqui veio o divino 

Odisseu, em missão por causa de ti, enviado por Menelau dileto de Ares. Recebi-

os com hospitalidade no palácio, e pude conhecer sua natureza e sabedoria 

ardilosa. Quando se misturavam aos troianos reunidos, em pé sobressaía 

Menelau com seus largos ombros. Mas estando ambos sentados era Odisseu o 

mais majestoso. E quando falavam, diante de todos, é bem verdade que Menelau 

se expressava com eloquência e concisão, em poucas palavras, mas com 

clareza e indo direto ao alvo, embora fosse mais novo. E quando se levantava o 

sutil Odisseu de mil ardis, ele ficava em pé com os olhos pregados no chão, sem 

mover o cetro para trás ou para a frente, mas segurando-o, imóvel, como se 

fosse um agoreta inexperiente. Dir-se-ia possuído de uma cólera sombria, 

parecendo desprovido de senso. Mas quando do peito emitia sua voz sonora, 

suas palavras choviam como flocos de neve em dia de inverno, e então não havia 

outro mortal que rivalizasse com Odisseu. E então já não nos espantávamos com 

sua figura. 
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- Em terceiro lugar o ancião avistou Ajax e perguntou : 

 

- Quem é esse outro homem aqueu, alto e forte, que pela cabeça e largos ombros 

sobressai entre os argeus ? 

 

A ele respondeu Helena de longas vestes, divina entre as mulheres : 

 

- Esse é o grande Ajax, escudo dos aqueus. E daquele lado está Idomeneu, 

como um Deus entre os cretenses, e em torno dele estão reunidos os 

comandantes dos cretenses. Muitas vezes o recebeu Menelau dileto de Ares, 

em nossa casa, quando lá ia vindo de Creta. E vejo também todos os outros 

aqueus de olhos brilhantes, que eu seria bem capaz de reconhecer e nomear ; 

só não consigo ver dois condutores de hostes : Castor domador de cavalos e o 

pugilista Polideuces, meus irmãos, que minha mãe deu à luz. Ou talvez tenham 

vindo da agradável Lacedemônia, nas naus sulcadoras do Ponto, mas não 

vieram para cá, sem querer participar neste combate de homens, para não 

correrem o risco de serem partícipes da minha desonra e dos meus muitos 

opróbios. 

 

Assim ela falou, mas já então estavam fechados na terra fecunda, na 

Lacedemônia, sua amada terra natal.  

 

Nesse interim, arautos conduziam pela cidade os leais sacrifícios aos Deuses : 

dois carneiros e vinho que alegra o coração, fruto da terra, num odre de cabra. 

E o arauto Ideu levava uma cratera reluzente e taças de ouro. Aproximando-se 

do ancião, assim o incitou : 

 

- Levanta-te, filho de Laomedonte ! Chamam-te os melhores dos troianos 

domadores de cavalos e aqueus vestidos de bronze, para desceres até a planície 

e proferires juramentos invioláveis. Páris e Menelau dileto de Ares combaterão 

com suas longas lanças pela posse da mulher, e suas riquezas pertencerão ao 

vencedor. E depois de fazer juramentos invioláveis, nós troianos continuaremos 
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a habitar a fértil Tróia, e que os outros regressem a Argos criadora de cavalos e 

à Acaia de belas mulheres. 

 

259 Assim ele falou e o ancião estremeceu. Ordenou então aos demais que 

atrelassem os cavalos ; eles obedeceram prontamente. Então Príamo subiu no 

carro e segurou as rédeas. Junto dele montou Antenor, no belo carro, e através 

das Portas Esqueias ambos conduziram os céleres cavalos pela planície.                                     

Quando chegaram junto dos troianos e dos aqueus, desceram do carro sobre a 

terra nutriz e se colocaram no meio dos troianos e dos aqueus. 

 

Logo se levantaram Agamenon, príncipe dos homens, e Odisseu de mil ardis ; 

em seguida, os ilustres arautos reuniram os leais sacrifícios dos Deuses e numa 

cratera misturaram o vinho e em seguida verteram água sobre as mãos dos reis. 

Com suas mãos o atreida Agamenon tirou a adaga que sempre pendia junto à 

longa bainha da sua espada e cortou pelos das cabeças dos carneiros ; e logo 

os arautos os distribuíram aos melhores dos troianos e aqueus. No meio deles 

elevou o atreu as mãos e assim pediu : 

 

- Zeus pai que reges do Ida, glorioso e grande ! E tu, oh Sol, que tudo vês e tudo 

ouves ! E vós, oh rios, e tu, Terra ! E vós que no profundo castigais os homens 

mortos que foram perjuros ! Sede vós testemunhas, vigiai os leais sacrifícios ! 

Na eventualidade de Páris matar Menelau, que fique ele com Helena e com todas 

as riquezas ; e nós regressaremos nas naus sulcadoras do Ponto. Mas na 

eventualidade de o louro Menelau matar Páris, que os troianos devolvam Helena 

e todas as riquezas, e em desagravo paguem aos argeus a indenização devida, 

de tal ordem que dela se lembrem homens ainda por nascer. E se Príamo e os 

filhos de Príamo não quiserem pagar a indenização, depois de ter morrido Páris, 

então continuarei a combater por causa da recompensa, aqui permanecendo, 

até que a guerra chegue ao fim. 

 

Assim ele falou. E degolou os carneiros com o bronze impiedoso. Colocou-os 

depois no chão, arfantes e privados de pneuma, pois o bronze lhes tirara a vida. 
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Todos verteram vinho da cratera para as taças, o distribuíram e pediram aos 

Deuses que são para sempre. 

E assim falaram alguns aqueus ou troianos : 

- Glorioso e grande Zeus, e vós, Deuses imortais ! e se alguém violar uma paz 

tão sagrada, que de seu crânio fendido se espalhem seus miolos sobre a terra, 

como este vinho, e que sua raça tenha a mesma sorte. 

Assim falaram, mas não lhes outorgaria cumprimento o Crônida. 

Entre eles falou então Príamo, filho de Dárdano :  

 

304 - Ouvi-me, troianos e aqueus de belas cnêmides ! Eu próprio regressarei 

para Ílion ventosa, pois não aguentaria ver com os olhos meu filho amado lutar 

contra Menelau dileto de Ares. Isso já sabem Zeus e os outros Deuses imortais, 

a qual dos dois está reservado o destino e reservada a morte. 

 

Assim ele falou, e o divino ancião mandou que pusessem no carro os carneiros 

e subiu ele próprio, puxando para trás as rédeas ; junto dele montou Antenor, no 

belo carro, e dando meia-volta, regressaram a Ílion. 
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E o grande Heitor, filho de Príamo, e o divino Odisseu mediram primeiro o campo 

e em seguida agitaram as sortes num casco trabalhado com bronze, para saber 

qual dos dois lançaria primeiro a lança de ponta de bronze. E as hostes pediam, 

elevando as mãos aos Deuses. E assim falaram alguns aqueus ou troianos : 

- Zeus pai, que reges do Ida, glorioso e grande ! Que aquele que nos causou 

tantos males desça ao Hades, e possamos nós selar uma aliança e juramentos 

invioláveis. 

 

Assim eles falaram. Heitor do elmo movente agitava as sortes, olhando para trás 

; e de imediato a sorte de Páris foi a primeira a saltar para fora. Todos se 

sentaram alinhados, cada um perto de seus cavalos ágeis e de suas armas 

brilhantes. Então sobre seus ombros vestiu as belas armas Páris de aspecto 

divino, marido de Helena da bela cabeleira. Primeiro protegeu as pernas com as 

belas cnêmides, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em seguida 

protegeu o peito com a couraça que pertencia ao irmão, Licaon e com ela se 

vestiu. Aos ombros pôs uma espada de bronze com tachas de prata. Em 

seguida, pegou o escudo vasto e pesado. Sobre a altiva cabeça colocou um rico 

elmo ornado de crina de cavalo e o penacho se agitou com orgulho. Agarrou 

depois a forte lança, bem ajustada à sua mão. E de igual modo se cobriu de 

armas o belicoso Menelau.  

 

340 Depois de se armar, avançaram para o meio dos troianos e dos aqueus, 

lançando olhares sombrios. E o espanto dominou os troianos domadores de 

cavalos e os aqueus de belas cnêmides. Ambos se colocaram perto um do outro 

no local demarcado, brandindo as lanças em fúria recíproca, um contra o outro. 

 

Foi Páris quem primeiro atirou a lança de longa sombra e atingiu o escudo 

circular do atreu ; mas o bronze não o atravessou e a ponta se vergou, contra a 

dureza do escudo. E o atreu Menelau, erguendo sua lança e dispondo-se a atirá-

la, suplicou a Zeus pai : 
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- Zeus soberano, concede que eu me vingue de quem errou primeiro, Páris de 

formas divinas, e subjuga-o às minhas mãos, para que estremeça quem dos 

homens vindouros pense causar danos ao anfitrião que o recebeu com amizade. 

 

Assim ele falou, e apontando a lança de longa sombra atirou-a, atingindo o 

Priâmida no escudo liso e polido. E a lança potente, através do escudo fulgente, 

penetrou a rígida couraça e rasgou a túnica junto do flanco. Curvando-se, Páris 

evitou a negra morte. E então o atreu tirou da bainha a espada de tachas de 

prata e desferiu um golpe na saliência do elmo ; mas sua espada despedaçou-

se em três e ou quatro pedaços, caindo-lhe da mão. E o atreu gemeu, olhando 

para o vasto Urano : 

 

- Zeus pai, nenhum Deus é mais inexorável do que tu ! Pois pensara eu vingar-

me do ultraje de Páris, mas agora tenho nas mãos a espada partida e em vão 

atirei a lança, sem conseguir atingi-lo. 

 

Assim que falou, ele se atirou sobre o outro com um salto e o agarrou pela 

espessa crina do elmo ; e girando com ele, o arrastou em direção aos aqueus de 

belas cnêmides ; a correia, ricamente bordada, que se estendia do queixo para 

fixar o elmo, apertava a garganta delicada de Páris. Sem dúvida, Menelau, 

arrastando-o, teria conseguido uma glória indizível, se arguta não tivesse se 

apercebido Afrodite, filha de Zeus7, e partido ao meio a correia, feita da pele de 

um boi morto vigorosamente ; e o elmo vazio foi levado pela mão firme de 

Menelau. Este o atirou para o meio dos aqueus de belas cnêmides, depois de 

fazê-lo girar. Receberam-no seus fiéis pares, que se apressaram a recolhê-lo. 

Mas Menelau, armado com sua lança de bronze, precipitou-se novamente, para 

degolar seu inimigo. Mas Afrodite, por sua divina força, arrebatou facilmente 

Páris, o envolveu numa nuvem espessa e o transportou até o leito nupcial, de 

onde exalavam perfumes suaves e odorantes. 

 
7 Esta é a única discordância relativamente ao cânone hesiódico, desconsiderando que Afrodite 

é filha de Urano, o céu estrelado. 
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Em seguida foi ela própria chamar Helena, que encontrou na alta muralha, no 

meio de muitas troianas. Então a puxou suavemente, puxando-a pelo vestido 

perfumado e fez isso tomando a figura de uma mulher já bem idosa, a quem 

Helena estimava especialmente e que a tratava com doçura e cardava com 

habilidade suas soberbas lãs, quando ainda vivia na Lacedemônia. 

Assemelhando-se a ela, lhe falou a divina Afrodite : 

 

                                          

 

 

390 – Vem até aqui. É Páris que te chama, para voltar para casa. Pois ele está 

no tálamo, reclinado na cama embutida, resplandecente em sua beleza e belas 

roupas. Não dirias que ali foi ter depois de combater o inimigo, mas a caminho 

de uma dança, ou que ali se sentou tendo parado de dançar. 

 

Assim ela falou, agitando o coração no peito de Helena. Mas quando viu o 

gracioso pescoço da Deusa, os lindos seios e os olhos brilhantes, espantou-se 

e se exclamou : 

 

- Deusa cruel ! Por que queres me enganar, ainda e sempre ? Por acaso me 

levarás para mais longe, a alguma cidade bem povoada, quer na Frígia quer na 

agradável Meônia, se também lá houver humanos de voz articulada que te sejam 

caros ? É porque hoje Menelau venceu Páris de aspecto divino e agora tenta 
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levar para casa a mulher detestável que eu sou, que vens até mim urdir novas 

perfídias ? Vai tu sentar-te ao lado dele, abandona a morada dos Deuses, e que 

teus pés não te levem mais ao Olimpo ! Em vez disso, estima-o e zela por ele, 

até que ele te faça sua mulher, ou até sua escrava ! Quanto a mim, não irei ornar 

seu leito, seria indigno. Todas as troianas me censurariam e eu já tenho mágoas 

demais no meu coração. 

 

Encolerizada, assim lhe respondeu a divina Afrodite : 

 

- Não me enfureças, infeliz, para que eu não te abandone e deteste do modo 

como agora maravilhosamente te quero ; e para que eu não invente detestáveis 

inimizades entre troianos e dânaos e tu pereças de um destino horrendo. 

  

Assim ela falou e Helena, filha de Zeus teve medo. Cobriu-se em silêncio, 

cobrindo-se com um véu brilhante de brancura e furtando-se ao olhar das 

troianas, seguiu a Deusa que a precedia. 

 

Quando elas chegaram à elegante morada de Páris, as servas de Helena 

apressaram-se a voltar a seus labores, e a mais nobre das mulheres subiu à 

câmara nupcial. Afrodite do riso suave pegou um assento e o colocou na frente 

de Páris. Ali se sentou Helena, filha de Zeus detentor da égide, desviando os 

olhos. E assim falou ao amante, com recriminações amargas : 

 

– Então voltaste da guerra. Quem me dera que lá tivesses morrido, vencido pelo 

guerreiro valente, que foi meu primeiro marido ! No passado te vangloriaste de 

seres melhor do que Menelau dileto de Ares, pela força das mãos e da lança ! 

Vai lá agora, então, desafiá-lo a de novo combater contigo, corpo a corpo. Mas 

não, eu mesma te aconselho que cesses o combate. Não enfrentes mais o louro 

Menelau de modo temerário, em uma luta obstinada, pois rapidamente cairias, 

vencido por sua lança. 

 

A ela respondeu Páris com estas palavras : 



 

 
 

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

17 

 

- Querida amante, não me fales assim, rasgando meu coração com duras 

reprimendas ! Hoje venceu Menelau, com a ajuda de Athena ; mas outra vez 

serei eu a vencê-lo, pois nós também temos Deuses que nos protegem. Mas 

vamos agora para a cama e dediquemo-nos ao prazer do amor. Nunca dessa 

maneira o desejo agitou meus sentidos, nem mesmo quando primeiro te raptei 

da alegre Lacedemônia, trazendo-te nas nossas rápidas naus, quando na ilha de 

Crânae nos unimos no seio do amor e do sono. Agora te amo ainda mais, e um 

agradável desejo se apodera de mim. 

 

Assim ele falou e se dirigiu para a câmara nupcial ; e atrás dele seguiu a mulher. 

E os dois se deitaram num leito magnificamente esculpido. Enquanto isso, 

qual animal selvagem Menelau correu, no meio da multidão, à procura do belo 

Páris : mas nem os troianos nem seus ilustres aliados puderam oferecê-lo ao 

belicoso atreu. Nenhum deles teria, por amizade, ousado esconder Páris, se o 

tivesse descoberto, pois agora ele lhes era tão odioso quanto a morte.  

 

455 E então, no meio deles, Agamenon, rei dos homens, tomou a palavra e 

assim falou : 

 

- Ouvi-me, oh troianos, dardânios e aliados ! A vitória coube sem dúvida a 

Menelau dileto de Ares. Por isso, entregai a argiva Helena e todas as suas 

riquezas, e pagai, como é justo, um tributo de tal monta que dele se recordem 

homens futuros. 

Assim falou o atreu ; e os demais aqueus assentiram.” 

 

(final do canto) 
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Glossário 

Os pigmeus eram povos da Trácia que só tinham um côvado8 de altura, nos diz 

Homero. Eles se escondiam em buracos cavados na terra e se batiam 

constamente contra os grous. Na saga de Héracles, uma passagem fala de um 

ataque de pigmeus ao herói enquanto ele dormia. Ao despertar, ele põe-se a rir 

e, para castigá-los por sua audácia, os fecha todos na pele de leão que tinha 

sobre os ombros e os leva a Eristeu, rei de Argos. 

 

                                                   

Páris (Πάρις) e Alexandre (Ἀλέξανδρος) são ambos utilizados por Homero na 

Ilíada, para se referir ao irmão de Heitor. Ele é chamado de Alexandre (= o 

defensor, o protetor, o que salva o varão) 45 vezes, e somente 13 de Páris, das 

quais 2 vezes na forma composta Dusparis (Δύσπαρις), “Páris de infelicidade/ 

desgraça”. Na Odisséia ele simplesmente não é citado. Essa duplicidade sempre 

foi motivo de discussão entre os filólogos. 

A forma mais antiga é a feminina, Alexandra, ainda em grego micênico, com o 

silabário do Linear B (ver item no Glossário). Esse era um dos epítetos de Hera, 

em geral entendido como “a que salva o guerreiro”. 

 

                                                   

O Linear B é uma forma arcaica do grego Antigo, na verdade um silabário 

utilizado na escrita micênica e composto de 87 sinais que representam (cada 

um) uma sílaba, além de alguns signos ideográficos.  

 
8 Antiga medida correspondendo a ca. 66 cm, ou seja, à distância do dedo médio até o 

cotovelo. 
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Ele aparece em Cnossos, em Creta, ao que se sabe no século XIV antes da 

nossa era, e também em Pylos, no Peloponeso (não por acaso, Homero faz de 

Nestor o “rei de Pylos”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O micênico é a forma de grego mais antiga que se conhece, falada na Grécia 

continental, em Creta e em Chipre do século XVI ao século XII antes de nossa 

era. Essa língua é preservada no Linear B, que se segue a ela. O alfabeto dito 

Linear A é uma simplificação da escrita ideográfica, oriunda da escrita do período 

palaciano (ou seja, uma escrita para contabilidade) ; a transição foi lenta e ambas 

existiram em paralelo. 

Esse tipo de escrita foi chamado de “linear” porque composta de sinais 

formados de representações abstratas e não mais meras representações de 

objetos, como nas demais escritas ideográficas (ver quadro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Na escrita pictográfica, os desenhos representam a realidade visual, e não sonora (imagens nas 
cavernas). 
Na escrita ideográfica, os sinais representam conceitos (a chinesa). 
Na escrita logográfica, cada termo é simbolizado por um sinal (a suméria, a fenícia). 
Na escrita logosilábica (hieróglifos), os sinais mesclam imagens simplificadas dos vocábulos 
representados e esboços de pronúncia (a egípcia, a assíria). 
Na escrita silábica, cada sinal corresponde a uma sílaba (a japonesa). 
Na escrita fonética, sinais correspondem a sílabas, ou a letras (a vietnamita, a coreana). 
Na escrita alfabético-fonética** (vogais e consoantes), cada sinal representa um som (a grega e depois 
a latina, sua herdeira). 
 
**  
Com ela, a língua falada passou a ser reproduzida (e não simplesmente representar conceitos por meio 
de ícones). Além disso, é a partir dela, e só dela, que escrever e desenhar se diferenciaram 
definitivamente. 
 

Evolução 
Proto-grego ca. - 2000  
Micênico ca. -1600 a -1100 
Grego antigo ca. -800 a -300 
Koinè (= comum, dialetos) a partir de ca. -300 
Grego medieval 330 a 1453 * 
Grego moderno a partir de 1453 * 

------------- 
* 330 = fundação de Constantinopla 
  1453 = queda de Constantinopla 
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A bela passagem “envolto em uma túnica de pedras” foi algumas vezes 

traduzida como “ser lapidado”, ou “fechado numa tumba”. A palavra 

χιτῶν significa vestimenta, túnica e envoltório. Platão, referindo-se a Homero, 

fala em “vestir o manto de pedra”. Mais tarde, tradutores preferiram “tumba”, 

porque as sepulturas erguidas pelos aqueus às margens do Helesponto eram 

feitas de terra, e as dos troianos de pedras acumuladas. 

 

                                                         

 

Os “dons gloriosos dos Deuses” referem-se aqui, à beleza, à qual os gregos 

davam imensa importância. Por ser muito bonito, a Felipe de Crotona, os 

habitantes de Egesta (na atual Sicília, então parte da Magna Grécia) renderam 

as mesmas honras que a um herói – ergueram um templo sobre sua tumba e 

fizeram-se sacrifícios. 

                                                          

 

A expressão “leais sacrifícios”, que Homero repetirá, e que põe, aqui, na boca 

de Agamenon, não tem conotação poética. Trata-se de uma prece que se fazia 

costumeiramente aos Deuses, em ocasiões solenes e, sobretudo, quando se 

queria invocá-la para atestar a palavra dada. Observe-se a ordem, na frase, pois 

Homero invoca toda a Natureza : primeiro, a fala se dirige a Zeus, depois ao Sol, 

aos Rios, à Terra e por fim às divindades do mundo subterrâneo, o que 

seguramente não obedece a uma ordem escolhida ao acaso. 
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As Portas Esqueias (Σκαιαί πύλαι, de σκαιός, ocidental), são uma lendária porta 

dupla da cidadela de Tróia ; por ela é que os gregos entram, depois que um 

grupo de guerreiros sai do ventre oco do famoso cavalo de madeira introduzido 

pela astúcia dos aqueus e abrem as portas por dentro. 

Algumas fontes também as chamam de Portas Frígias, ou Portas Dardânias. 

Essas portas levavam ao acampamento aqueu ; elas são as únicas às quais 

Homero faz menção, e o faz repetidamente, fazendo referência aos movimentos 

das tropas troianas ou aquéias.  

É por elas que Príamo passa conduzindo o carro que carrega o corpo sem vida 

do nobre e ilustre Heitor amado dos Deuses : ao amanhecer do dia, Cassandra 

é a primeira a ver o carro, antes de a multidão ir chorar seu príncipe e Hécuba e 

Andrômaca se atirarem sobre o carro, beijando a fronte inerte e amada. 

São elas a última barreira ;  levam ao acampamento aqueu por um caminho que 

atravessa um bosque de figueiras selvagens. 

 

                                                                

 

A expressão “tirar a sorte” vem de uma antiga prática grega : as sortes (κλήρους) 

eram pequenos pedaços de madeira ou de pedra marcados de modo específico. 

Segundo Pausânias (IV c. 3), algumas eram de terracota e outras simplesmente 

secadas ao sol. 

 

                                                         

O escudo circular do qual nos fala Homero, aqui, é ordinariamente feito de pele 

de vitelo em camadas sobrepostas, por vezes ainda recobertas de uma lâmina 

de bronze. Em alguns casos, o escudo era inteiramente feito de lâminas de 

metal, era circular e protegia praticamente o corpo todo do guerreiro. A parte 

central tinha uma calota e era ornada de diversos símbolos. A borda era uma 

guarnição feita de metal ou couro, circundando-o inteiramente. A proté (πρώτη) 
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era a parte superior, perto do ombro. Interiormente havia duas alças, ou 

empunhaduras, e uma correia de couro que servia para carregar o escudo nas 

costas, quando o guerreiro não estava lutando.     

                                                                

 

Quando fala em “boi morto vigorosamente”, Homero corrobora a noção da 

época, que dizia que o couro de um boi morto com força valia mais e era mais 

forte do que o couro de animais mortos de doença. 

                                                         

Ao dizer “leito magnificamente esculpido”, Homero retrata as camas de então, 

feitas com travessas e suportes arredondados, esculpidos com esmerado 

cuidado. 

 

                           

 

 


