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Ἰλιάδος 

         

2º dia  : trégua e batalha 

 

Canto VI (   ) : batalha e chegada de Heitor 

 

 

 

 

O combate continua, feroz. Os melhores guerreiros de cada campo se enfrentam 

mortalmente. Todavia, depois de evocar relações de hospitalidade que tinham 

unido no passado seus ancestrais, Diomedes e Glauco cessam o duelo. Heitor 

se retira do combate e volta a Tróia para fazer uma oferenda a Athena, na 

tentativa de apaziguá-la. Pede à mãe que implore pela vitória dos troianos. As 

mulheres se dirigem ao templo da Deusa. Perto das portas Ocidentais, Heitor se 

despede da esposa, Andrômaca, e do filho. Em seguida, vai ter com o irmão, 

Páris, e o convence a se juntar à guerra ao seu lado. 
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1 Entregue a si mesma, a rude batalha dos troianos e dos aqueus se espalhou 

de modo confuso aqui e acolá, pela planície. E eles atingiam uns aos outros, com 

suas lanças de bronze, entre as águas correntes do Simoente e do Xanto. 

Foi Ajax, filho de Télamon, baluarte dos aqueus, o primeiro a romper uma falange 

troiana, trazendo esperança a seus pares, quando atingiu o mais corajoso dentre 

os trácios, o filho de Eussoro, o alto e robusto Acamante. Primeiro desferiu-lhe 

um golpe no elmo com crina de cavalo e cravou-lhe a ponta de bronze pela testa 

adentro, no osso, rasgando-a, e a escuridão cobriu seus olhos. 

 

Então Diomedes, excelente no combate, abateu Axilo, filho de Teutrante, que 

habitava a bem construída Arisbe, homem rico e generoso, estimado por todos 

os homens, pois a todos dava hospitalidade, já que vivia perto da estrada. Mas 

naquele momento nenhum se postou diante dele para afastar a sombria morte. 

E Diomedes o matou, assim como a Calésio, seu escudeiro, que naquele dia era 

auriga de seu carro ; e ambos desceram para debaixo da terra. 

 

 

                                  auriga conduzindo o 

carro 

 

 

 

Em seguida, Euríalo abateu Dreso e Ofélcio ; pôs-se a perseguir Esepo e 

Pédaso, a quem a ninfa náiade Abarbárea tinha concebido com o irrepreensível 
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Bucólion.  Este era filho do altivo Laomedonte e era o primogênito, embora a 

mãe o tivesse gerado em segredo. Quando apascentava as ovelhas, uniu-se em 

leito de amor e ela concebeu e deu à luz filhos gêmeos. Mas ali o filho de 

Mecisteu quebrou a força de seus membros flexíveis e arrancou as armas de 

seus ombros. 

 

 

Astíalo foi morto por Polipetes, tenaz no combate. Odisseu abateu Pidites, o 

percósio, com a lança de bronze ; e Teucro matou o divino Aretáon. E Antíloco, 

filho de Nestor, matou Ablero com a lança brilhante. E o rei dos homens, 

Agamenon, matou Élato, que vivia na íngreme Pédaso junto às margens do 

Satnioente de lindo fluir. E o herói Leito alcançou Fílaco, que fugia. E Eurípilo 

abateu Melântio. Em seguida Menelau, excelente no combate, capturou Adresto 

ainda vivo : pois seus cavalos, correndo desvairados de terror pela planície, 

ficaram presos nos ramos de um tamariz e escapando do carro recurvo voltaram 

à cidade, com outros cavalos assustados que fugiam em debandada. Mas 

Adresto tinha rolado do carro, resvalando junto à roda, e bateu com o rosto contra 

o pó do chão. E o atreu Menelau, segurando a lança de longa sombra, postou-

se ao lado dele. E então Adresto se pôs de joelhos e implorou : 

 

- Deixa que eu viva, oh filho de Atreu, e aceita um rico resgate. Tantas coisas 

preciosas se acumulam na morada de meu pai abastado : bronze, ouro e ferro 

difícil de trabalhar. Se souber que fui capturado e que ainda estou vivo nas naus 

dos aqueus, com esses tesouros ele te agraciará. 

 

55 Assim ele falou, convencendo o coração do outro em seu peito. E Menelau 

estava prestes a entregá-lo e levar o guerreiro para junto das naus velozes dos 

aqueus. Mas Agamenon correu para junto dele e dirigiu-lhe uma dura palavra :  

 

- Amolecido Menelau ! Por que se compadecer dos homens ? É bem verdade 

que em tua casa recebeste dos troianos nobres favores ! Mas que nenhum deles 
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escape de um fim terrível em nossas mãos ! Nem mesmo a criança no seio da 

mãe. Que morram todos com Ílion, sem sepultura e sem memória ! 

 

Com essas palavras o herói mudou as intenções do irmão e então Menelau 

afastou com a mão o herói Adresto. E o rei dos homens Agamenon o atingiu na 

fronte e o derrubou, e o atreu pôs-lhe o calcanhar no peito e arrancou a lança de 

freixo. 

 

Foi então que Nestor gritou bem alto, assim dizendo aos argeus : 

 

- Amigos ! Heróis dos Dânaos e escudeiros de Ares ! Que ninguém fique para 

trás, ávido de despojos, para levar o que puder para as naus ! Matemos homens 

! Depois, já tranquilos, podereis despir das armas os cadáveres que jazem na 

planície.   

 

Assim falando, incitou a força e a coragem de cada um. E os troianos, dominados 

por sua fraqueza, teriam conseguido voltar para a alta Ílion, à frente dos aqueus 

caros a Ares, se de Enéas e de Heitor não tivesse Heleno se aproximado. 

Heleno, filho de Príamo, o melhor de todos os adivinhos, que disse aos dois : 

- Enéas e Heitor, já que o fardo pesa todo sobre vós, que sois príncipes do 

combate e das deliberações, em pé, aqui, detende o povo diante das portas, 

antes que eles se refugiem nos braços de suas mulheres e sejam motivo de riso 

para os inimigos. E quando tiverdes exortado todas as falanges, combateremos, 

inquebrantáveis, contra os dânaos, apesar de alquebrados pelo cansaço. Mas a 

necessidade assim quer. Depois, Heitor, vai até tua cidade, e diz à nossa mãe 

que reúna as anciãs no templo de Athena dos olhos claros, no alto da cidadela, 

e que depois de abrir as portas da sagrada morada ela deponha aos joelhos da 

Deusa de belos cabelos a vestimenta mais rica e mais bela que houver em sua 

casa, a que for sua preferida ; e que ela prometa sacrificar no templo da Deusa 

doze novilhas de menos de um ano de vida, para que ela tenha piedade da 

cidade e das mulheres troianas e de seus filhos, e para que ela afaste da sagrada 

Ílion o filho de Tideu [Diomedes], o feroz guerreiro que espalha terror e que, eu 
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penso, é o mais bravo dos aqueus. Nós nunca tememos tanto assim Aquiles, o 

chefe desses homens, do qual se diz ser filho de uma Deusa ; pois Diomedes é 

cheio de grande furor e ninguém pode se igualar a ele em coragem.  

Assim falou Heleno ; e Heitor não desobedeceu ao irmão. E logo do seu carro 

saltou armado para o chão. Brandindo duas lanças pontiagudas ia de um lado a 

outro, percorrendo todo o exército, incitando à rude batalha. E todos, voltando 

sobre seus passos, se reagruparam e se posicionaram frente aos aqueus ; mas 

os argeus recuaram e desistiram da matança, pois que de Urano estrelado havia 

descido algum Imortal para prestar auxílio aos troianos, vendo como reagiam. 

 

110 Aos troianos bradou Heitor, vociferando bem alto : 

 

- Troianos corajosos e aliados vindos de longe ! Sede bravos, amigos ! Lembrai-

vos de toda vossa coragem, enquanto eu vou até Ílion, para dizer a nossos 

prudentes anciãos conselheiros e às nossas mulheres que supliquem aos 

Deuses e lhes prometam hecatombes.   

 

Assim falando, partiu Heitor do belo elmo faiscante. O couro negro da borda do 

escudo redondo batia contra seus tornozelos e pescoço. 

E Glauco e Diomedes, prontos para o combate, avançaram, entre os dois 

exércitos. E quando ficaram um frente ao outro, Diomedes ousado no combate 

assim falou a Glauco : 

- Quem és tu entre os mortais, oh bravo ? Eu nunca te vi antes, na luta que 

glorifica os guerreiros ; e é bem verdade que agora tens grande influência sobre 

eles, por tua firmeza, pois aguardaste por minha longa lança. Os filhos dos 

infelizes é que se opuseram à minha coragem. Mas se fores algum Imortal, e se 

vens de Urano [o Céu], eu não te combaterei, já que não combato os uranianos. 

Pois o bravo Licurgo não sobreviveu por muito tempo, ele que combatia os 

Deuses celestes. E ele perseguia as nutrizes do furioso Dioniso, e açoitadas pelo 

chicote do matador de homens elas atiraram seu cetro de madeira ; e Dioniso, 



 

 
 

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

7 

assustado, saltou no mar, e Thétis o acolheu em seu seio, tremendo e tomado 

de um grande tremor, por causa das ameaças do guerreiro. E os Deuses que 

vivem em repouso se irritaram com ele ; e o filho de Cronos o cegou, e ele não 

viveu mais por muito tempo, porque era odioso a todos os Imortais. Quanto a 

mim, eu não desejo combater os bem-aventurados Deuses. Mas se fores um dos 

mortais comedores de frutos da terra, aproxima-te, para que atinjas mais 

rapidamente as fronteiras da morte. 

E o outro respondeu : 

- Ó magnânimo, por que te informas sobre minha raça ? A geração dos homens 

é semelhante à das folhas – o vento espalha as folhas sobre a terra, e a floresta 

germina e produz novas, e chega a época da primavera. É assim que a geração 

dos homens nasce e se apaga. Mas se queres saber qual é minha linhagem, 

sabe que há uma cidade, Éfire, no centro de Argos fecunda em cavalos : foi lá 

que viveu Sísifo, que foi o mais ardiloso dos homens – Sísifo, filho de Éolo. E ele 

gerou um filho, Glauco ; e Glauco gerou o irrepreensível Belerofonte, a quem os 

Deuses deram beleza e vigor. Mas contra ele Proitos, o mais poderoso dos 

argeus, pois Zeus os fizera súditos do seu cetro, tramou em seu coração coisas 

malévolas e o afastou de seu povo. Pois a mulher de Proitos, a divina Anteia, 

desejava ardentemente se unir ao filho de Glauco em secreto amor, mas não 

conseguiu convencer quem abrigava bons pensamentos : o fogoso Belerofonte.  
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                                         Belerofonte e Pégaso 

 

Ao rei Proitos assim falou assim a mentirosa :  

 

- Morre tu, oh Proitos, ou então mata Belerofonte, que quis se deitar comigo à 

minha revelia. 

 

Assim falou ; e do soberano se apoderou a fúria, assim que a ouviu.  Mas não 

matou Belerofonte, temendo tal ato em seu coração. Mandou-o para a Lícia ; e 

deu a ele, para levar, tabuinhas com signos de morte inscritos, para que as 

entregasse a seu sogro, de modo que este o matasse. E assim foi ele para a 

Lícia, sob os auspícios dos Deuses. E quando ali chegou, às margens do rápido 

Xanto, o rei da grande Lícia o recebeu com honras. Durante nove dias o honrou 

como hóspede e matou nove bois. 

 

175 Mas quando ao décimo dia surgiu a Aurora de róseos dedos, foi então que 

pediu para ver os sinais que lhe teriam sido enviados da parte de Proitos, seu 

genro. Porém quando viu os signos malignos, primeiro mandou-o matar a 

indomável Quimera. Ela é de raça divina, não pertence à dos homens : na parte 
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da frente do corpo tem forma de leão, atrás de dragão, no meio de cabra ; seu 

sopro é de chamas violentas. Mas Belerofonte a matou, obedecendo aos 

desígnios dos Deuses. Depois lutou contra os sólimos1 gloriosos : dizia ele ter 

sido aquela a maior batalha que havia lutado. Em terceiro lugar, matou as 

Amazonas, viris.  

 

Contra ele, enquanto regressava, teceu o rei outra armadilha ardilosa : 

escolhendo os melhores guerreiros da ampla Lícia, preparou uma emboscada. 

Mas nenhum deles voltou para casa, pois o irrepreensível Belerofonte os liquidou 

todos.  

 

E quando o rei percebeu que aquele homem era da linhagem ilustre de um Deus, 

ele o reteve lá e deu-lhe sua filha em casamento ; deu-lhe ainda metade do 

controle de seu reino. E os Lícios escolheram para ele um domínio senhorial 

melhor do que todos os outros, terra de árvores e de campos, para que o 

cultivasse.  

 

E sua mulher deu ao bravo Belerofonte três filhos : Isandro e Hipóloco e 

Laodameia2. 

 

Com Laodameia se deitou o sábio Zeus : e ela deu à luz o divino Sarpedon, 

coberto de bronze. E quando Belerofonte se encheu de ódio por todos os 

Deuses, ele vagueou sozinho pelo deserto de Aleia. Seu filho Isandro foi morto 

por Ares que da guerra não se sacia, quando combatia contra os sólimos 

gloriosos ; Artemis das rédeas douradas, irritada, liquidou sua filha Laodameia.  

 

Quanto a Hipóloco, foi ele que me gerou, disse Glauco a Diomedes. Afirmo ser 

seu filho. Foi ele que me mandou a Ílion e muitas recomendações me fez : que 

primasse pela valentia e fosse o primeiro dentre os bravos, para que não 

 
1 Povo temível que vivia na atual Turquia. 

2 Ou Deidâmia.  



 

 
 

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

10 

desonrasse a linhagem paterna, desses homens que em Éfire e na ampla Lícia 

nasceram para ser os mais nobres. É dessa linhagem, pois, e desse sangue que 

tenho a honra de descender.   

 

Assim falou Glauco e Diomedes, excelente no combate se alegrou. Espetou a 

lança na terra nutriz e com doces palavras se dirigiu ao príncipe dos povos : 

 

215 – Tu és certamente antigo amigo da casa de meu pai ! Outrora o divino Eneu 

recebeu o irrepreensível Belerofonte em seu palácio, onde o reteve durante vinte 

dias ! E ambos ofereceram um ao outro belos presentes hospitaleiros : Eneu 

presenteou-o com um esplêndido cinturão de púrpura e Belerofonte deu-lhe uma 

taça dourada de asa dupla, que quando vim para cá eu deixei em minha casa.  

 

De Tideu não me lembro, pois me deixou ainda pequeno, quando a hoste dos 

aqueus pereceu em Tebas. É por que sou teu amigo e anfitrião em Argos ; e tu 

serás o meu, na Lícia, quando eu visitar a terra daquele povo. Evitemos pois a 

lança um do outro por entre esta multidão. Há muitos troianos e seus 

famigerados aliados para eu matar : aquele que um Deus me traga ou que eu 

mesmo alcançar com os pés ; e há muitos aqueus para tu matares – os que fores 

capaz. E troquemos agora nossas armas, para que todos aqui saibam que 

somos amigos paternos.   

 

Depois de assim falarem, saltaram ambos dos carros, se apertaram as mãos e 

juraram ser fiéis amigos. Mas foi então que Zeus roubou o espírito de Glauco, 

que deu ao tidida Diomedes, em troca de armas de ouro ao preço de cem bois, 

armas de bronze ao preço de nove bois. 

 

Quando Heitor chegou às Portas Esqueias e à torre, correram para ele e o 

cercaram todas as esposas e todas as filhas dos troianos, perguntando por seus 

filhos, irmãos, concidadãos e maridos. Porém ele ordenou a elas que 

suplicassem todas juntas aos Deuses, pois um grande luto estava destinado a 
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muitas delas. E quando chegou ao belo palácio de Príamo com seus pórticos 

brilhantes – palácio onde havia cinquenta quartos feitos de pedra polida, 

construídos uns perto dos outros e onde dormiam os filhos de Príamo, ao lado 

de suas esposas legítimas ; do outro lado do pátio, em frente, ficavam doze 

quartos feitos de pedra polida, construídos uns perto dos outros e onde dormiam 

os genros de Príamo, ao lado de suas esposas virtuosas – veio ao seu encontro 

sua mãe generosa, trazendo Laódice, a mais bela de suas filhas. E ela tomou 

sua mão e assim lhe falou : 

- Filho, por que abandonaste a rude batalha ? Sem dúvida, os filhos odiosos dos 

aqueus nos pressionam, e combatem em torno da cidade, e tu vieste estender 

tuas mãos a Zeus, na cidadela ? Espera um pouco, e eu trarei um vinho melífluo, 

para que com ele faças libações ao Pai Zeus e aos outros Imortais, e que te 

reanimes, dele bebendo ; pois o vinho aumenta as forças do guerreiro cansado 

; e teu cansaço é grande, quando defendes teus concidadãos. 

E o grande Heitor do elmo em movimento respondeu : 

- Não me tragas um vinho melífluo, mãe venerável, pois temo que assim me 

enfraqueças e que eu perca a força e a coragem. Eu não faria libações a Zeus 

com vinho puro e mãos sujas, pois não é permitido, assim cheio de sangue e de 

pó, implorar ao Crônion que reúne as nuvens. Por isso, leva perfumes e 

conclama as anciãs ao templo de Athena devastadora ; e coloca aos joelhos da 

Deusa dos belos cabelos a vestimenta mais rica e mais bela que houver em tua 

casa, a tua preferida ; e promete sacrificar em seu templo doze novilhas de 

menos de um ano de vida, para que ela tenha piedade da cidade e das mulheres 

troianas e de seus filhos, e afaste da sagrada Ílion o filho de Tideu [Diomedes], 

o feroz guerreiro que espalha terror. Vai, pois, ao templo de Athena devastadora, 

e eu irei até Páris, para chamá-lo, se ele quiser ouvir minha voz. Queiram os 

Deuses que a terra se abra sobre ele, pois o Olímpico o alimentou para ruína 

completa dos troianos, do magnânimo Príamo e seus filhos. Se eu o visse 

descendo ao Hades, minha psiquê ficaria livre de suas amargas dores. 
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Assim ele falou. Ela foi para o amplo salão chamar as criadas ; e estas reuniram 

em toda a cidade as anciãs. Em seguida a rainha desceu até a perfumada 

câmara nupcial, onde estavam suas vestes ricamente bordadas, trabalho de 

mulheres sidônias, que o divino Páris Alexandre tinha trazido, ao navegar o vasto 

mar, naquele caminho em que trouxera a nobre Helena de pai Imortal. Destas 

escolheu Hécuba uma túnica como presente para Athena : a mais bela, mais 

variada e mais ampla ; ela brilhava como um astro, por baixo das outras vestes. 

 

Pôs-se então a caminho e com ela seguiram muitas outras mulheres. Quando 

chegaram ao templo de Athena na Acrópole, abriu-lhes a porta Teano de lindo 

rosto, filha de Cisseu, esposa de Antenor domador de cavalos : pois foi ela que 

os troianos tinham feito sacerdotisa de Athena. Levantaram todas as mãos a 

Athena, em murmúrio ; e Teano de belas faces recebeu a túnica e a colocou 

sobre os joelhos de Athena de lindos cabelos, assim pedindo à filha do grande 

Zeus : 

 

305 - Venerável Athena, guardiã da cidade, divina entre as Deusas ! Quebra a 

lança de Diomedes e concede que ele tombe diante das Portas Esqueias, para 

que de imediato sacrifiquemos doze vitelas de um ano, ainda selvagens, se te 

compadeceres da cidade, das mulheres troianas e de seus filhos.   

 

Assim ela pediu, e todas fizeram as mesmas súplicas à filha do grande Zeus. 

Mas os pedidos foram recusados por Palas Athena. 

 

Enquanto isso, Heitor foi até o belo palácio de Páris, que ele próprio tinha 

construído, com a ajuda dos melhores operários da rica Tróia. Foram eles que 

ali fizeram a câmara nupcial, a sala e o pátio, perto dos palácios de Príamo e 

Heitor, no alto da cidadela. Foi ali que entrou Heitor, caro a Zeus. Na mão 

segurava uma lança de onze cúbitos3 ; à frente reluzia da lança a brônzea ponta, 

em torno da qual passava uma argola dourada. Encontrou o irmão polindo as 

 
3 Cúbito, ou côvado = comprimento do braço medido do cotovelo à extremidade do dedo médio 

esticado. 
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belas armas, o escudo, a couraça e seus arcos recurvos. Sentada em meio às 

outras mulheres estava Helena, orientando as criadas em seus trabalhos. 

                                                 Helena e Páris deixando 

Esparta 

 

Viu-o Heitor, que o repreendeu com palavras ultrajantes : 

 

- Infeliz ! A cólera que sentiste não era boa. Nossas tropas morrem em torno da 

cidade e da íngreme muralha, em combate ; e é por tua causa que os clamores 

da guerra se erguem em torno da cidadela, enquanto tu insultarias aquele que 

da rude batalha se afastasse. Por isso levanta, se não queres ver a cidade se 

consumir em fogo ardente.   

 

A ele respondeu Páris de aspecto divino : 

 

- Heitor, já que me censuras, não sem razão, mas sem violência, eu responderei. 

Eu não estive aqui por cólera ou indignação contra os troianos, mas para me 

livrar da dor. Helena bem tentou me convencer com suaves palavras a voltar 

para o combate, e eu mesmo penso, como ela, que isso seria o melhor a fazer.  

A vitória é concedida alternadamente aos homens. Espera que eu vista minha 

armadura de guerra. Ou então parte e eu te seguirei.   
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Assim falou ; mas não lhe deu resposta Heitor do elmo faiscante. Foi Helena que 

a este se dirigiu com doces palavras : 

- Vem, meu irmão, e senta-te, pois teu espírito está carregado de pesada 

preocupação, graças a mim, cadela que sou, e graças ao crime de Páris. Zeus 

traçou para nós dois um destino ingrato, para que sejamos famosos entre os 

homens que nascerão no futuro. 

E o grande Heitor do elmo em movimento respondeu a ela : 

- Não peças que eu me sente, Helena, apesar de me quereres bem, pois não me 

convencerás. Meu coração está cheio da ânsia de acudir os troianos, que 

lamentam vivamente minha ausência. Mas incita Páris, e que ele se apresse a 

me seguir, a mim que já estarei na cidade. Vou até minha casa, rever meus 

serviçais, minha mulher bem-amada e meu filho recém-nascido. Não sei se me 

será permitido revê-los mais uma vez, ou se os Deuses me subjugarão, pelas 

mãos dos aqueus. 

 

                                         Heitor 

 

Assim falando, partiu Heitor do elmo movente. E logo chegou ao seu palácio bem 

construído. Ali não encontrou Andrômaca de alvos braços, pois ela tinha saído 

com o filho e uma criada vestida de bela túnica. Foram se postar na muralha, 
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chorando e se lamentando por Heitor. Este, não tendo encontrado a esposa 

irrepreensível, foi até a soleira e assim falou às servas : 

 

- Agora, oh servas, dizei-me a verdade : em que direção saiu do palácio 

Andrômaca de alvos braços ? Será que foi à casa das minhas irmãs ou das 

minhas cunhadas de belas vestes ? Ou terá ido ao templo de Athena, onde as 

outras troianas de belas tranças tentam acalmar a Deusa de belos cabelos ? 

 

A ele respondeu a vigilante governanta : 

 

- Heitor, uma vez que ordenas que digamos a verdade, ela não foi à casa das 

tuas irmãs nem de cunhadas de belas vestes, nem foi ao templo de Athena, onde 

as outras troianas de belas tranças tentam acalmar a Deusa de belos cabelos. 

Ela foi para a grande muralha de Ílion, porque ouviu falar de uma importante 

vitória dos aqueus sobre os troianos. E correu aflita e apressada à muralha, e 

atrás dela a ama com a criança.   

 

390 Assim falou a mulher governanta. Heitor saiu às pressas de casa e percorreu 

o mesmo caminho pelas ruas bem construídas e populosas. Depois de 

atravessar a grande cidadela, chegou às Portas Esqueias, pelas quais sairia para 

a planície. Foi ali que correu ao seu encontro Andrômaca, filha do magnânimo 

Eécion, que habitava sob a arborizada Placo, em Tebas, onde comandava os 

cilícios : e sua filha era a mulher de Heitor de bronze armado.  

 

Ela correu para ele e com ela vinha a criada, segurando no colo o menino tão 

pequeno, filho amado de Heitor, qual linda estrela, a quem Heitor chamava 

Escamândrio, embora os outros o chamassem Astíanax4, pois só Heitor era 

baluarte de Ílion, protegendo-a como nenhum outro. 

 

 
4 Ἀστυάναξ / Astuánax (que reina na cidade). 
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Heitor sorriu, olhando em silêncio para o filho. Mas Andrômaca se aproximou 

dele com lágrimas nos olhos e, acariciando-o com a mão, assim lhe falou : 

 

- Infeliz, tua coragem será tua perdição ! Tu não tens pena nem de teu filho nem 

de mim, miserável, eu que serei em breve tua viúva, pois os aqueus te matarão, 

atirando-se todos contra ti. Depois de te perder, será melhor que eu seja 

enterrada também, pois nada poderá me consolar quanto tiveres cumprido teu 

destino, e tudo o que me restará será minha dor. Já não tenho nem meu pai nem 

minha venerável mãe.  O divino Aquiles liquidou meu pai e arrasou a populosa 

cidade dos cilícios, a Tebas de altos portões. Matou Eécion, porém não o 

despojou das armas, por um respeito piedoso.  Ele cremou seu corpo vestido 

com a rica armadura e para ele elevou um túmulo ao redor do qual as ninfas da 

montanha, filhas de Zeus detentor da égide, plantaram ulmeiros. Eu tinha ainda 

sete irmãos em nossa morada e todos eles desceram à mansão de Hades num 

só e mesmo dia : matou-os todos o divino Aquiles de pés velozes, no meio do 

gado de passo lento e das brancas ovelhas. E minha mãe, que foi rainha na 

arborizada Placo, foi por ele trazida com o resto dos despojos, mas depois 

libertada, contra vultoso resgate. Mas Artemis que se compraz com suas flechas 

com uma delas aqui a atravessou, em nossa morada. 

 

Heitor ! Tu para mim és pai e és venerável mãe ; és irmão e és o vigoroso 

companheiro do meu leito. Por isso compadece-te e fica aqui, para não fazeres 

órfão o teu filho e viúva a tua mulher. Reúne a armada perto da figueira silvestre 

onde o acesso à cidadela é mais fácil. Três vezes já os mais valentes aqueus 

tentaram o assalto, na companhia dos dois Ajax, do glorioso Idomeneu e dos 

atreus e do valoroso filho de Tideu. Será porque um bom conhecedor de 

auspícios os avisou, ou porque a própria mente os incitou e impeliu a fazê-lo ? 

 

440 A ela respondeu assim o grande Heitor do elmo movente :  

 

- É bem verdade que todas essas inquietudes me possuem também, mas eu me 

envergonharia cruelmente diante dos troianos e das troianas de longas vestes 
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se, qual covarde, eu fugisse do combate. E meu coração não me incita a fugir, 

pois aprendi a ser audacioso sempre e a lutar nas primeiras fileiras, pela glória 

de meu pai e pela minha. Eu sei, em minha mente e meu coração, que o dia virá 

em que a sagrada Ílion perecerá e assim Príamo e o bravo povo de Príamo. Mas 

nem a infelicidade futura dos troianos nem a da própria Hécuba, nem do rei 

Príamo, nem dos meus irmãos, que muitos e valentes tombarão sob guerreiros 

inimigos – nada me aflige mais do que teu sofrimento, quando em lágrimas fores 

levada por um dos aqueus vestidos de bronze, privada da liberdade ! E tu tecerás 

o tecido do estrangeiro e carregarás à força a água de Messeida ou de Hipereia, 

pois uma forte necessidade assim o determinará. E alguém assim falará, ao ver 

as tuas lágrimas : ‘Essa é a mulher de Heitor, que dos troianos domadores de 

cavalos era o melhor guerreiro, quando se combatia em torno de Ílion.’ Assim 

falará alguém. E tu serás dilacerada por uma grande dor, pensando no marido 

que terás perdido, o único que poderia dar um fim a tua servidão. Mas que a terra 

recubra meu cadáver antes que eu ouça teus gritos quando te arrastarem para 

o cativeiro, longe daqui.   

 

                                 Heitor, a mulher e o filho 

 

Dizendo essas palavras, o ilustre Heitor se inclinou, estendendo as mãos para o 

filho ; mas a criança, contra o seio da ama de leite de bela cintura, o repeliu 
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gritando, assustado com a visão do pai, atemorizado pelo bronze e pelo penacho 

de crina de cavalo que, terrível, no alto do elmo, ele via se agitar. E o pai bem-

amado sorriu e a venerável mãe também. E o ilustre Heitor retirou seu elmo e o 

colocou refulgente sobre a terra. Beijou o filho bem-amado e, embalando-o em 

seus braços, suplicou a Zeus e aos outros Deuses : 

 

- Zeus e vós, Deuses, concedei-me que este meu filho venha a ser como eu, o 

melhor dentre os troianos ; que seja tão ilustre pela força e que reine 

poderosamente em Ílion. E que um dia, vendo-o voltar da guerra, alguém diga 

‘Esse é ainda mais bravo do que o pai !’. Que ele traga os despojos do guerreiro 

inimigo que matou e que o coração de sua mãe se regozije !  

 

Assim ele falou e em seguida pôs o filho nos braços da esposa amada, que o 

recebeu em seu seio perfumado, chorando e sorrindo.  E o guerreiro, vendo isso, 

a acariciou com a mão e lhe disse : 

- Infeliz, não te desesperes por minha causa. Nenhum guerreiro me enviará ao 

Hades contra o meu destino, e nenhum homem vivo pode fugir ao seu destino, 

seja ele covarde ou bravo. Volta para tua morada e ocupa-te de teus afazeres, 

do tear e da roca, e põe as criadas para trabalhar. A inquietude da guerra nos 

pertence a nós todos, guerreiros nascidos em Ílion, e sobretudo a mim. 

E assim falando, o ilustre Heitor pegou seu elmo com a flutuante cauda de 

cavalo. E a esposa bem-amada voltou para casa, olhando para trás e 

derramando lágrimas. E assim que chegou à morada do matador de homens 

Heitor, ali encontrou as criadas tomadas por uma grande dor. Elas choravam 

Heitor em vida, pois pensavam que nunca mais ele voltaria do combate, 

escapando das mãos dos aqueus. 

Quanto a Páris, não se demorou em seus aposentos. Vestido com suas armas 

excelentes, de um bronze variado, ele percorreu a cidade com seus pés rápidos, 

qual um corcel que, alimentado por muito tempo de cevada na manjedoura, 

rompe os arreios e corre pela planície, batendo os cascos contra a terra, e salta 
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no rio de belo curso, onde costuma se banhar. E ele ergue a cabeça e suas 

crinas flutuam, esparramadas sobre seus ombros. E, orgulhoso de sua beleza, 

seus músculos o levam de um traço aos locais onde pastam os cavalos. Assim 

também Páris Priâmida, sob as armas brilhantes como o raio desceu das alturas 

de Pérgamos, e seus pés rápidos o levavam. E eis que encontra o divino Heitor, 

seu irmão, que deixava o lugar onde tinha falado com Andrômaca. 

O primeiro a falar foi Páris Alexandre, que lhe disse: 

- Irmão venerado, sem dúvida eu te atrasei, pois não vim tão depressa quanto 

me tinhas ordenado. 

520 E Heitor do elmo em movimento assim falou a Páris  : 

- Amigo, nenhum guerreiro pode, com equidade, blasfemar contra ti em combate, 

pois és um bravo. Mas tu te cansas depressa, e então te recusas a lutar. E meu 

coração se entristece, pelos ultrajes a ti endereçados pelos troianos, que por tua 

causa tantos males padecem. Mas vamos ! Apaziguemos esses sentimentos, e 

que Zeus permita um dia que ofereçamos um cálice de vinho aos Deuses 

uranianos sempre vivos, depois de ter expulsado para longe de Ílion os aqueus 

de belas cnêmides.   

                                                  

(fim do canto) 
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Glossário 

Portas Esqueias 

São as portas ocidentais (σκαιός), na verdade uma dupla porta lendária aberta 

por dentro para deixar entrar o ainda não famoso cavalo de madeira com 

soldados aqueus em seu ventre. 

Essas são as únicas portas expressamente mencionadas por Homero. Elas se 

situavam ao lado da tumba do antigo rei Laomedonte e levavam ao campo dos 

aqueus.  

Homero fala delas muitas vezes, como nas passagens em que faz referência aos 

movimentos das tropas troianas ou aqueias se aproximando ou se afastando da 

sagrada Ílion. Elas davam sobre a planície e chegava-se até elas por um 

caminho que atravessava um pequeno bosque de figueiras silvestres, onde Kila 

(irmã de Príamo) e Laódice (a mais bela das filhas de Príamo) perderam a vida 

e perto de onde ficava a sepultura do pai de Laomedonte, Ilos, o fundador de 

Ílion e avô de Príamo. 

Elas são descritas como a derradeira barreira e sinônimo de segurança para os 

troianos, protegidos dos ataques dos aqueus pela muralha construída por 

Laomedonte e que as portas fechavam. 

É por elas que o velho rei traz de volta a Ílion o corpo do nobre e ilustre Heitor, 

seu filho mais amado. 

É junto delas que Príamo e sábios como Antenor e outros príncipes troianos se 

reuniam para discutir a guerra, uma vez que dela já não mais participavam. 

São elas que Príamo atravessa, acompanhado de Antenor, para assistir ao 

juramento de duelo entre Páris e Menelau, e servir de garantia a ele. 

É ali que Príamo convida Helena cheia de beleza a vir se postar a seu lado, para 

reconfortá-la e dizer que não tinha sido dela a culpa pela guerra sangrenta e é 

dali que ela mostra a ele quem são os líderes aqueus. 
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Laomedonte 

 

                                    

 Guerreiro troiano moribundo, identificado a Laomedonte 

 

Ele é filho de Ilos, o fundador de Ilion, no século XIII ou XIV a.n.e. 

A linhagem é a seguinte : Zeus – Dardanos – Erictônio (ver Apêndice) – Tris – 

Ilios – Laomedonte – Príamo – Heitor. 

Laomedonte é contemporâneo do rei ateniense Egeu e comanda uma verdadeira 

potência da Ásia Menor, digno herdeiro do pai, considerado um grande guerreiro 

e o homem mais rico de sua época. 

É ele que manda construir o mítico muro que cercava a cidadela por vezes 

chamada de Pérgamo (posteriormente) e que em todas as épocas suscitou 

admiração e respeito.  

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphaia_pediment_Laomedon_E-XI_Glyptothek_Munich_85_n2.jpg?uselang=fr
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                            O reino de Pérgamo em sua maior extensão, em 188 a.n.e. 

 

Pérgamos é sinônimo justamente de cidadela, significando o perímetro fechado 

e assim protegido.  

                                 

                                                  

Resto das famosas muralhas invioláveis de Tróia (Ílion) 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:AsiamenorEn188ACSinColores-pt.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Troy1.jpg?uselang=fr

