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Ἰλιάδος 

         

2º dia  : trégua e batalha 

 

 

 

 

Canto VII (   ): duelo entre Heitor e Ajax 

Heitor e o irmão Páris voltam ao campo de batalha. Orientado por Athena e 

Apolo, Heitor provoca os comandantes gregos para um duelo. É Ajax o sorteado 

para enfrentar o bravo troiano. Quando cai a noite, o embate precisa ser 

interrompido, sem que se possa determinar o vencedor, apesar de Heitor estar 

ferido. Em sinal de estima e respeito, os dois homens oferecem um ao outro 

vários presentes. Uma trégua temporária é estabelecida pelos dois lados, de 

modo que os muitos mortos espalhados pelo campo de batalha possam ser 

honrados. Os aqueus cercam seu campo com uma sólida muralha, ao pé da qual 

cavam um fosso, protegendo assim os navios ancorados na praia e seu 

acampamento. 
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 1 “Assim falou o ilustre Heitor e seu irmão Páris o acompanhava e ambos, em 

seu coração, estavam cheios de desejo de lutar. E da mesma forma que um 

Deus envia um vento propício aos marinheiros suplicantes que se destroçam 

lutando contra o mar, em seus ramos polidos, a ponto de seus membros se 

romperem de cansaço, do mesmo modo os priâmidas apareceram aos troianos, 

que desejavam sua presença.  

E logo Páris Alexandre matou o filho do rei do rei Areítoo, Menéstio, que vivia na 

região de Arna, Areítoo que lutava com uma maça e que gerou o filho de 

Filomedusa dos olhos de novilha. E Heitor matou com sua lança pontiaguda 

Eioneu ; e o bronze o atingiu no pescoço, sob o elmo, e destruiu suas forças. E 

Glauco, filho de Hipólokos, comandante dos lícios, feriu com sua lança, bem 

entre os ombros, no meio da multidão, Ifínoo filho de Déxio, quando ele saltava 

sobre seus cavalos velozes, e ele caiu no chão e suas forças foram destruídas.  

 E a divina Athena do glauco olhar, vendo os aqueus que pereciam na rude 

batalha, desceu às pressas do Olimpo, diante da sagrada Ílion, e ao vê-la no alto 

do monte Pérgamos Apolo acorreu até ela, querendo dar a vitória aos troianos. 

E eles se encontraram junto da faia, e Apolo, filho de Zeus, foi o primeiro a falar 

: 

- Por que tu vens novamente cheia de ardor do Olimpo, filha do grande Zeus ? 

Será para garantir aos dânaos a incerta vitória ? Pois tu não tens nenhuma 

piedade dos troianos, que perecem. Mas, crê em mim, assim é melhor. Paremos 

por hoje a guerra e o combate. Todos lutarão depois, até a queda de Ílion, já que 

esse é o vosso desejo, de vós Imortais, de acabar com essa cidade. 

E a Deusa Athena dos olhos claros respondeu : 

- Que assim seja, oh arqueiro ! É dentro desse mesmo espírito que vim do 

Olimpo, na direção de troianos e argeus. Mas como farás para interromper o 

combate dos guerreiros ? 

E Apolo filho de Zeus respondeu : 
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- Incitemos a sólida coragem de Heitor domador de cavalos, e que ele provoque, 

sozinho, um dos dânaos a combater o rude combate. E os aqueus de cnêmides 

de bronze incitarão um dos seus a lutar contra o divino Heitor. 

Assim ele falou, e a divina Athena dos olhos claros consentiu. E um filho de 

Príamo adivinhou em sua mente o que os Deuses tinham decidido, e se 

aproximou de Heitor e disse a ele : 

- Heitor priâmida, igual a Zeus em sabedoria, queres acreditar em mim, eu que 

sou teu irmão ? Faz que os troianos e todos os aqueus parem de lutar e provoca 

o mais bravo dos aqueus a livrar contra ti um rude combate. Tua Moira não é de 

morrer e sofrer hoje teu destino, pois eu ouço a voz dos Deuses que vivem 

sempre. 

55 Assim ele falou e Heitor se regozijou e avançando à frente dos troianos parou 

as falanges com o auxílio da lança, que segurava pelo meio, e todos pararam. E 

Agamenon conteve os aqueus de belas cnêmides. E Athena e Apolo que carrega 

o arco de prata sentaram-se como abutres à sombra da alta faia do Pai Zeus 

tempestuoso, que se regozija com seus guerreiros. E os dois exércitos, em 

fileiras espessas, sentaram-se, eriçados e brilhantes com seus escudos, elmos 

e lanças. Assim como, ao sopro de Zéfiro, a sombra se espalha sobre o mar, que 

se torna todo negro, da mesma forma as fileiras de aqueus e troianos cobriram 

as planícies. E Heitor assim lhes falou a todos : 

- Escutem-me, troianos e aqueus de belas cnêmides, para que eu vos diga o que 

meu coração me ordena que eu diga. O sublime crônida não selou nossa aliança, 

mas ele nos submete todos a calamidades, até que vós tomeis Tróia das fortes 

torres, ou que sejais derrotados junto das naus que fendem o mar. Como sois 

príncipes, aquele que dentre vós cuja coragem levar a combater contra mim saia 

das fileiras e combata o divino Heitor. Eu vos digo, e que Zeus seja minha 

testemunha : se esse dentre vós me matar com sua lança de bronze, me 

despojando de minhas armas, ele as levará consigo à sua nau recurva ; mas ele 

enviará meu corpo à minha morada, para que os troianos e as mulheres dos 

troianos queimem meu cadáver sobre uma fogueira ; e se eu matá-lo, e que 

Apolo me dê essa glória, eu levarei suas armas à sagrada Ílion e as suspenderei 

no templo do arqueiro Apolo ; mas enviarei seu corpo às naus sólidas, para que 
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os aqueus de longos cabelos o enterrem. E eles erguerão para ele uma tumba 

sobre a margem do largo Helesponto [atual Dardanelos]. E que alguém, dentre 

os homens futuros, navegando pelo negro mar, em sua nau sólida, ao ver essa 

tumba de um guerreiro morto há tempos, possa dizer : 

- ‘Esse que aí está foi morto pelo ilustre Heitor, cuja coragem era grande.’ Assim 

ele falará e minha glória não morrerá jamais. 

Assim ele falou e ficaram mudos, não ousando nem negar nem aceitar. Foi então 

que Menelau se levantou e disse, cheio de recriminações e suspirando fundo : 

- Lástima ! Aquéias ameaçadoras, e não mais os aqueus ! Será para nós uma 

grande vergonha, se nenhum dos dânaos se erguer contra Heitor. Mas que a 

terra e a água vos faltem, a vós que permanecerdes sentados, sem coragem 

nem glória ! Quanto a mim, eu me armarei contra Heitor, pois a vitória está enfim 

entre as mãos dos Deuses imortais. 

         

     

                                              Menelau 
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Assim ele falou e se cobriu com suas belas armas. E então, Menelau, tu terias 

encontrado o fim de tua vida sob as mãos de Heitor, pois ele era muito mais forte 

do que tu, se os reis dos aqueus, tendo-se levantado, não tivessem te retido. E 

o atreu Agamenon, que comanda de longe, tomou tua mão e te disse : 

- Insensato Menelau, da linhagem de Zeus, de onde te vem essa demência ? 

Deves te conter, apesar da tua dor. Deixa de querer lutar contra um guerreiro 

que é melhor do que tu, o priâmida Heitor, que todos temem. Aquiles, que é muito 

mais forte do que tu na batalha que ilustra os guerreiros, teme encontrar Heitor.  

115 Por isso, fica aí, entre as fileiras de teus pares, e os aqueus incitarão outro 

combatente. Apesar de o priâmida ser bravo e insaciável de guerra, eu penso 

que ele descansará de bom grado, se escapar desse rude combate. 

Assim ele falou e o espírito do guerreiro se deixou persuadir pelas palavras 

sábias de seu irmão, e Menelau obedeceu. E seus serviçais, em júbilo, retiraram 

as armas de sobre seus ombros. E Nestor se levantou, no meio dos argeus, e 

disse : 

- Ah ! É bem verdade que um grande luto invade a terra aquéia ! E o velho 

cavaleiro Peleu, excelente guerreiro e sábio agoreta1 dos Mirmidões, gemerá 

enormemente, ele que outrora me interrogando em sua casa, ficou sabendo, 

cheio de júbilo, quais eram os pais e os filhos de todos os aqueus ! Quando ele 

ficar sabendo que todos estão apavorados com Heitor, estenderá muitas vezes 

as mãos na direção dos Imortais, a fim de que sua psique, fora de seu corpo, 

desça à morada de Hades ! Pudesse comprazer a vós, oh Zeus, Athena e Apolo, 

que eu fosse ainda cheio de juventude, como no tempo em que, perto do rápido 

Celadonte, os pílios combatiam os arcádios armados de lanças, sob os muros 

de Féia, por onde passam as águas correntes do Dárdanos. No meio das águas 

estava o guerreiro Ereutálion, tendo sobre os ombros as armas do rei Areítoo – 

 
1 Agoreta = orador, perorador. 
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soberano Areítoo, a quem chamavam ‘o homem da maça”, tanto os homens 

quanto as mulheres de belas cinturas, porque ele não combatia nem com o arco 

nem com a lança comprida, mas com uma clava de ferro com a qual desbaratava 

as falanges inimigas. Foi ele que Licurgo matou por astúcia e não por força, num 

estreito desfiladeiro, e ali não o salvou da morte a clava de ferro ; pois antes 

disso Licurgo o atacou e no meio do corpo o trespassou com a lança, 

derrubando-o no chão de terra. E logo o despojou de suas armas, que o rude 

Ares lhe tinha dado. 

Desde então Licurgo as usou na guerra ; mas quando envelheceu, em seu 

palácio, deu-as a seu caro Ereutálion. E foi com elas vestido que o escudeiro 

desafiou todos os nobres guerreiros ; e todos tremiam, cheios de medo, e 

nenhum se atrevia. Mas sua coragem me animou a combater, confiando em 

minhas forças, apesar de ser eu muito mais jovem do que todos. E eu lutei e 

Athena me concedeu a vitória e eu matei o robusto e bravo guerreiro cujo corpo 

recobria um amplo espaço. Quiseram os Deuses que eu fosse cheio de 

juventude e minhas forças intactas ! Heitor do elmo em movimento logo 

começaria a lutar. Mas ninguém se apressa a lutar contra Heitor, nem mesmo os 

mais bravos dos aqueus, como vós. 

Assim falou o ancião, recriminando-os, e nove deles se levantaram. O primeiro 

foi o rei dos homens, Agamenon. Em seguida, o bravo Diomedes. E depois deles 

os dois Ajax, investidos de grande força. E Idomeneu e Meríones, seu par, mais 

parecendo o matador de guerreiros, Ares. E logo Eurípilo, filho do ilustre 

Evêmon. E Toas, filho de Andrêmon. E o glorioso Odisseu. Todos queriam lutar 

contra o divino Heitor amado dos Deuses. E o cavaleiro Nestor de Gerênia assim 

lhes falou : 

- Joguem as sortes para saber quem dentre vós será o escolhido para lutar por 

todos os aqueus de belas cnêmides. E este se regozijará por sua coragem, se 

escapar vivo do rude combate e da luta perigosa. 
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170 Assim ele falou e cada um marcou sua sorte e todos as puseram dentro do 

elmo do atreu Agamenon. As hostes ergueram as mãos para os Imortais e cada 

um, olhando para o vasto céu, pedia : 

- Zeus pai, faz que o escolhido seja Ajax, ou o filho de Tideu, ou o próprio rei da 

Micenas tão rica em ouro ! 

Assim fizeram todos e o cavaleiro Nestor de Gerênia agitou o elmo e dele fez 

saltar a sorte de Ajax, como todos queriam. Um arauto levou-a por todo o 

exército, mostrando-a da esquerda para a direita aos chefes dos aqueus, mas 

nenhum deles a reconhecia como sua. Mas quando chegou àquele que a tinha 

marcado, o glorioso Ajax, ele estendeu a mão e caiu na mesma hora aos pés do 

ancião, dizendo, cheio de júbilo :  

- Amigos, é de fato a minha sorte e me rejubilo em meu coração, pois penso 

vencer o divino Heitor. Agora, enquanto visto a armadura de guerra, pedi por 

mim a Zeus crônida soberano, mas em silêncio, para que os Troianos não vos 

ouçam ; ou então bem alto, pois não tememos ninguém ! Qual guerreiro poderia 

me dobrar com facilidade, ajudado por sua força ou por minha fraqueza ? Eu 

nasci em Salamina e não fui criado como um desatinado. 

Assim ele falou e todos pediram ao pai Zeus e cada um murmurava, olhando 

para o vasto Urano : 

- Pai Zeus que comandas do Ida, glorioso ! Dá a vitória a Ajax e concede-lhe 

uma glória brilhante. Mas se também queres a Heitor e o proteges, faz que a 

coragem e a glória dos dois guerreiros se igualem. 

Assim eles falaram e Ajax se armou de bronze cintilante. Depois de ter 

envergado todas as armas, avançou tal como caminha o enorme Ares quando 

entra na guerra entre os homens que Zeus reúne para lutarem, com o coração 

cheio de furor. Assim avançava o grande Ajax, muralha dos aqueus, com um 

sorriso terrível, a grandes passos e brandindo sua longa lança. E os argeus se 

regozijaram ao vê-lo e um tremor tomou conta dos membros dos troianos e 
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mesmo o coração de Heitor palpitou em seu peito. Mas ele não podia recuar, 

misturando-se à multidão dos seus, nem fugir do combate, pois ele é que o tinha 

pedido. E Ajax se aproximou, carregando um escudo feito de bronze e de sete 

camadas de couro de touro, qual uma torre. E o excelente artesão Tíquios, que 

vivia em Hila, o tinha fabricado graças à pele de sete magníficos touros, 

recobrindo-a com uma placa de bronze. E Ajax telamônio, com esse escudo 

diante do peito, se aproximou de Heitor e disse estas palavras ameaçadoras : 

220 - Agora, Heitor, tu saberás, sozinho, quem são os comandantes dânaos, 

sem contar Aquiles de coração de leão, que rompem as falanges de guerreiros. 

Aquiles descansa hoje às margens do mar, numa nau de popa recurva, irritado 

com Agamenon, o príncipe dos povos ; mas nós outros podemos todos lutar 

contra ti. Por isso, começa o combate. 

E Heitor do elmo movente respondeu : 

- Ajax telamônio, condutor de hostes, não me provoques como se eu fosse uma 

criança ou uma mulher que ignora as lides da guerra. Eu sei lutar e matar homens 

e manejar meu escudo com a mão direita ou com a esquerda e sei combater 

audaciosamente. Também sei, na rude batalha, caminhar de pé firme ao som de 

Ares e me atirar no meio da multidão de guerreiros, montado em meus cavalos 

rápidos. Mas não quero atingir um homem como tu por surpresa, mas sim 

frontalmente, se isso me for concedido. 

Assim ele falou e atirou sua longa lança vibrante, atingindo o grande escudo de 

Ajax. E a lança irresistível penetrou através dos sete couros de touro, até a última 

camada e a placa de bronze que a recobria. E Ajax também fez voar sua longa 

lança, acertando o escudo do priâmida. E a lança sólida penetrou no escudo 

brilhante, perfurando a couraça feita com arte, rasgando a túnica sobre o flanco 

de Heitor, mas o priâmida se curvou, evitando a negra Quer. 

E erguendo as lanças, os dois correram, como leões comedores de carne crua, 

ou como javalis cujo vigor é grande. E o Priâmida atingiu com sua lança o centro 

do escudo, mas não perfurou o bronze, e a ponta da lança entortou. E Ajax, de 
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um salto, atingiu o escudo de Heitor, que atravessou com a lança, e parou o 

outro, que corria, ferindo sua garganta, de onde jorrou um sangue negro. Mas 

Heitor do elmo em movimento não parou de combater e, recuando, pegou com 

sua forte mão uma grande pedra, preta e rugosa, que jazia sobre a planície, e a 

atirou contra o centro do escudo coberto de sete peles de boi, e o bronze ressoou 

surdamente. E Ajax, erguendo a seu turno uma pedra ainda maior, a atirou contra 

o outro, imprimindo uma força imensa. E com essa pedra ele atingiu o escudo, e 

os joelhos do filho de Príamo se dobraram e ele caiu, derrubando o escudo. Mas 

Apolo o ergueu na mesma hora.  

 

272 E os dois teriam investido um contra o outro de espada em punho, se os 

arautos, mensageiros de Zeus e dos homens, não tivessem intervindo, um do 

lado dos troianos, o outro do lado dos aqueus encouraçados, ambos sábios. E 

eles ergueram seus cetros entre os dois guerreiros e um deles, cheio de 

conselhos prudentes, lhes disse : 

- Não lutem mais por muito tempo, meus caros filhos. Zeus que reúne as nuvens 

vos ama a ambos, e ambos sois bravos, como bem sabemos todos. Mas eis a 

noite que chega, e é bom obedecer a ela. E Ajax respondeu assim a ele : 

 

- Ideu, ordena a Heitor que profira essas palavras, pois foi ele que desafiou todos 

os mais bravos a combater. Que fale ele primeiro. De bom grado farei como ele 

fizer. 

 

A ele respondeu o grande Heitor do elmo movente : 

 

- Ajax, um Deus te deu prudência, força e grandeza, e com a lança és o melhor 

dos aqueus. Cessemos por hoje a luta e o combate. Combateremos novamente 

mais tarde, até que um Deus decida a qual de nós concederá a vitória. Eis a 

noite que chega, e é bom obedecer a ela, para que possas alegrar junto às naus 

todos os teus muitos concidadãos e pares. Eu, quanto a mim irei à grande cidade 

do rei Príamo me regozijar com os troianos e as troianas de longas vestes, que 

pedirão por mim nos templos sagrados. Mas antes ofereçamos um ao outro 
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presentes mútuos e ilustres, para que assim digam aqueus e  troianos : “Lutaram 

pela discórdia que devora o coração, mas depois se separaram com amizade.” 

 

Assim falando, ofereceu a Ajax a espada cravejada de prata, juntamente com a 

bainha e com as correias trabalhadas E Ajax deu a ele o cinturão resplandecente, 

cor de púrpura. Separaram-se, um rumo os aqueus, o outro rumo aos troianos. 

E estes exultaram em massa porque viram Heitor vivo e salvo, tendo escapado 

à força e às mãos invencíveis de Ajax. 

 

310 E foram para a cidadela, depois de terem se desesperado por sua salvação. 

A seu turno, os aqueus de belas cnêmides levaram Ajax exultante na vitória para 

junto do divino Agamenon. E quando chegaram às tendas dos filhos de Atreu o 

soberano dos homens sacrificou ao poderoso crônida um touro de cinco anos. 

Os homens retiraram-lhe o couro, dispuseram e cortaram os pedaços com 

perícia, pondo-os em espetos e em seguida assaram bem a carne. Depois do 

esforço do preparo, distribuíram as porções, comeram e ninguém teve do que se 

queixar, por não serem as partes iguais. 

 

E o filho de Atreu, Agamenon que comanda de longe, destinou a Ajax o lombo 

inteiro do touro. E quando saciaram o desejo de comida e bebida, o primeiro a 

lhes falar com prudência foi o ancião Nestor : 

 

- Oh atridas e demais comandantes de todos os aqueus ! Jazem mortos muitos 

aqueus de longos cabelos, cujo negro sangue se espalhou pelo claro 

Escamandro, entornado pelo rude Ares, e para o Hades desceram. Por isso é 

preciso suspender o combate logo cedo, ainda de madrugada : todos reunidos 

traremos para cá os mortos, com o auxílio de bois e mulas ; e depois os 

cremaremos a pouca distância das naus, para que mais tarde cada um possa 

levar os ossos para seus filhos, quando regressarmos à terra pátria. E à volta de 

um único fogo ergueremos um único túmulo, na planície. E perto dele 

construiremos depressa uma alta muralha que nos protegerá a nós e a nossas 

naus. E nela poremos portas sólidas para a passagem dos cavaleiros e em torno 
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dela cavaremos um fosso profundo, largo e grande, que parará tropas e cavalos, 

se os bravos troianos levarem o combate até lá.   

 

Assim falou ; e todos os reis concordaram. Na ágora de Ílion acontecia uma 

reunião dos troianos, animada e tumultuosa, junto às portas do palácio de 

Príamo, na alta cidadela. Deles, o primeiro a falar foi o prudente Antenor :  

 

- Escutai, troianos e dardânios e aliados, para que eu vos diga o que o coração 

me ordena ! Restituamos a argiva Helena e com ela todas as suas riquezas, e 

que os atreus a levem. Estamos lutando contrariando os juramentos que fizemos, 

e eu não espero nada de bom para nós, se assim não agirmos. 

 

                                         

                                                         Helena 

 

Tendo assim falado, sentou-se. E então se levantou no meio de todos o divino 

Alexandre, marido de Helena de belos cabelos. E respondeu em palavras aladas 

: 

 

- Antenor, isso que tu dizes não me agrada. Terias podido conceber melhores 

palavras do que essas. Mas se foi a sério que falaste, então não há dúvida de 

que os Deuses te perturbaram o espírito. Falo pois aos troianos domadores de 
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cavalos e recuso o que acabas de dizer. Não restituirei essa mulher. Mas quanto 

às riquezas que trouxe de Argos, quero devolvê-las todas e acrescentar a elas 

as minhas. 

 

365 Tendo assim falado, sentou-se. E então se levantou no meio de todos 

Príamo dardânida, igual dos Deuses em prudência. E cheio de sabedoria, assim 

ele falou : 

 

- Escutai, troianos e dardânios e aliados, para que eu vos diga o que o coração 

me ordena ! Fazei agora vossa refeição como de hábito e fazei a guarda a turnos. 

E que logo ao amanhecer vá Ideu até as côncavas naus para transmitir aos 

atreus Agamenon e Menelau a oferta de Alexandre, origem da discórdia. E que 

ele lhes pergunte, com sábias palavras, se querem suspender a triste guerra até 

que tenhamos queimado os cadáveres. Em seguida lutaremos de novo, 

esperando que a sorte decida entre nós e dê a vitória a um dos dois povos. 

 

Assim falou e quem o ouviu concordou e o exército fez sua refeição como de 

hábito. E logo de madrugada Ideu foi até as côncavas naus e ali encontrou os 

dânaos, filhos de Zeus, reunidos na ágora, perto da popa da nau de Agamenon. 

E, pondo-se no meio, assim ele falou : 

 

- Atreus e aqueus de belas cnêmides, Príamo e os ilustres troianos me 

incumbiram de vos trazer a oferta de Páris Alexandre, origem da discórdia. Todas 

as riquezas que ele trouxe para Ílion nas naus côncavas – quisessem os Deuses 

que tivesse morrido antes ! – ele quer devolver e a elas acrescentar as dele ; 

mas se recusa a restituir a jovem mulher do ilustre Menelau, apesar das súplicas 

dos troianos. E eles me ordenaram que lhes perguntasse se quereis suspender 

a triste guerra até que tenhamos queimado os cadáveres. Em seguida lutaremos 

de novo, esperando que a sorte decida entre nós e dê a vitória a um dos dois 

povos. 
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Assim ele falou e todos permaneceram em silêncio. Por fim falou Diomedes, 

ousado no combate : 

 

400 - Que nenhum de nós aceite as riquezas de Alexandre, nem mesmo a 

própria Helena ! Está claro para todos, até para uma criança, que o supremo 

desastre está suspenso acima da cabeça dos troianos. 

 

Assim ele falou e todos os filhos dos aqueus aclamaram, admirando as palavras 

de Diomedes domador de cavalos. E o rei Agamenon disse então a Ideu : 

 

- Ideu, tu ouviste a palavra dos aqueus. Eles te responderam e o que eles dizem 

me agrada. Todavia, não me recuso que queimeis vossos mortos e honreis pelo 

fogo os cadáveres dos que caíram. Que o marido de Hera, Zeus que trona nas 

alturas, seja testemunha de nosso trato ! 

 

Assim falando, ergueu o cetro a todos os Deuses e Ideu voltou para a sagrada 

Ílion, onde esperavam por seu retorno os troianos e dardânios, todos reunidos 

na ágora. Ele chegou e transmitiu a mensagem, em pé no meio deles. 

Rapidamente eles se apressaram a preparar ambas as tarefas, alguns para 

buscar os mortos, outros para buscar lenha. E a seu turno os argeus saíram de 

perto das naus côncavas, alguns para buscar os mortos, outros para montar a 

fogueira. 

 

Ao se levantar, Hélios esparramava pelos campos seus raios, subindo a Urano 

saía suavemente do corpo profundo de Oceano. E então os dois exércitos 

correram um contra o outro. E lhes foi difícil reconhecer seus respectivos 

guerreiros. Mas quando deles lavaram a poeira ensangüentada, os colocaram 

sobre os carros, derramando sobre eles lágrimas ardentes. E o grande Príamo 

não permitiu que gemessem e eles amontoaram seus mortos sobre a fogueira, 

se lamentando em seu coração. E depois de queimá-los, voltaram à sagrada 

Ílion. 
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A seu turno, os aqueus de belas cnêmides amontoaram os cadáveres sobre a 

fogueira, tristes em seu coração. E depois de queimá-los voltaram às suas naus 

que sulcam o mar. Éos [a Aurora] ainda não tinha se levantado e a noite era 

incerta, quando à volta de um único fogo um grupo ergueu um único túmulo, na 

planície. E não longe dali outros guerreiros construíram, para se proteger a eles 

mesmos e às naus, uma alta muralha com portas sólidas para a passagem dos 

cavaleiros. E eles cavaram em torno dela um fosso profundo, largo e grande, 

que protegeram com piquetes. Assim trabalharam os aqueus de longos cabelos. 

E os Deuses, sentados perto do relampejante Zeus, olhavam com admiração 

esse grande trabalho dos aqueus de túnicas de bronze. E no meio deles, 

Poseidon que faz tremer a terra assim falou : 

- Pai Zeus, quem, dentre os mortais que vivem sobre a terra imensa, fará 

conhecer aos Imortais suas ideias e seus desejos ?  Tu não vês que os aqueus 

de longos cabelos construíram uma muralha em frente às naus, com um fosso 

em volta, e que eles não ofereceram ilustres hecatombes aos Deuses ? A fama 

dessa construção se espalhará tanto quanto a luz de Éos, e as muralhas que 

Febo Apolo e eu erguemos ao herói Laomedonte [rei de Tróia, filho de Eurídice 

e pai de Príamo] serão esquecidas. 

445 E Zeus que reúne as nuvens respondeu, com um profundo suspiro : 

- Ah ! Poderoso Poseidon que faz tremer a terra, que dizes ? Nem um Deus 

menos dotado de força do que tu poderia provocar tal tremor. É verdade que a 

fama dessa muralha chegará tão longe quanto a luz de Éos. Recupera teu ânimo 

e quando os aqueus de longos cabelos tiverem voltado a sua bem-amada pátria 

em suas naus, engole de uma só vez no mar essa muralha inteira, cobre 

novamente de areia a vasta margem e que essa imensa muralha dos aqueus se 

desfaça diante de ti. 

E assim eles conversaram. E Hélios se deitou, e o trabalho dos aqueus foi 

concluído. Uns matavam os bois sob as tendas e faziam a refeição. E muitas 

naus tinham trazido de Lemnos o vinho enviado por Eunéo de Lemnos, 

concebido por Hipsípile e Jasão, príncipe dos povos. Ele tinha mandado aos 
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atreus mil medidas de vinho. Pois os aqueus de longos cabelos compravam dele 

esse vinho, uns com bronze, outros com ferro brilhante, outros com couro de boi, 

outros com os próprios bois. Outros com escravos. E todos prepararam a 

excelente refeição. 

E durante toda a noite os aqueus de longos cabelos comeram. E os troianos 

comeram na cidadela e assim os aliados. No meio da noite o sábio Zeus 

preparou para eles novas calamidades, trovejando terrivelmente. E o pálido 

temor tomou conta deles e eles derramaram o vinho fora de suas taças e 

ninguém ousou beber antes de fazer as libações ao poderoso crônion. Por fim, 

depois de se deitar eles provaram a suavidade do sono. ” 

(fim do canto) 

 

Glossário 

As Queres (ou Keres). Menos conhecidas, elas aparecem sobretudo na Ilíada. 

São a imagem do destino, nas cenas de batalha. Também são representadas 

como seres alados, com garras e longas presas. Bebem o sangue dos mortos e 

feridos, nos campos de guerra se alimentam desse sangue, fazendo-se 

acompanhar da Carnificina e da Discórdia, em busca dos guerreiros que tenham 

chegado ao fim de seu percurso, para poder lançar sobre eles seu olhar 

horrendo, rangendo os dentes muito alvos que logo cravam na carne ainda viva. 

Mas são mais do que ‘as Walquírias’ do campo de batalha : são concebidas 

como o destino coexistente com cada ser humano, que personificam não só seu 

tipo de morte, mas também o gênero de vida reservado a cada um, o que é mais 

patente no caso dos heróis – Aquiles tem a possibilidade de escolher entre duas 

Queres, uma que lhe daria vida longa, longe da guerra, e outra que o faria ter 

um percurso mais curto e mais glorioso.  

Em uma das cenas da Ilíada, na presença dos demais Imortais Zeus pesa sobre 

uma balança de ouro as Queres de Heitor e de Aquiles, quando de seu quarto 
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encontro, para decidir qual dos dois morrerá ; e o escolhido será o nobre e ilustre 

Heitor amado dos Deuses, pois sua Quer pesa mais. 

 

 

Hárpia 

 

Na época Clássica, a figura das Queres tendeu a se confundir com a de 

divindades análogas, como as Moiras, as Erínias ou as Hárpias, figuração das 

aves de rapina. Mas se as Queres representam de forma exemplar os espíritos 

femininos da morte, as Hárpias são outra coisa, mesmo que sua representação 

tenha mudado bastante, sobretudo em Roma e na Idade Média, quando se colou 

sua imagem ao mundo de baixo. Deu-se a elas contornos de cavalos, de aves, 

de sereias, de Hespérides, de Erínias, ou seja, tudo aquilo que assusta, no 

feminino. 

Na verdade, elas são divindades da devastação e da vingança divina. Mais 

rápidas do que o vento, invulneráveis, devoram tudo por onde passam, não 

deixando mais do que  seus excrementos. Segundo Hesíodo, elas têm cabeça 

de mulher e corpo de pássaro. Filhas de Nyx, a Noite, são geradas sem 

intervenção do masculino, ao mesmo tempo que seus irmãos Hypnos (o Sono), 
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Thanatos (a Morte) e o terrível Moros (o Destino fatal). Este também conhecido 

como Oléthros, a Destruição, a Hora derradeira, divindade que personifica o 

encaminhamento rumo a uma sorte implacável – que os romanos chamaram de 

Fatum, o Destino, de onde fatalidade, fatalismo. 

 

 

 

 

Hárpias atormentando os danados do 7º círculo dos Infernos (suicidas transformados em 

árvores), diante de Dante e Virgílio. Ilustração de Gustave Doré, Divina comédia. 

 

 

 

Homero as usa como metáfora de ventos devastadores, por oposição aos mais 

suaves. As “cadelas de Zeus”, segundo ele, roubam as almas das crianças. Essa 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harpy.jpg?uselang=fr
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leitura se justifica pela etimologia da palavra : ação de capturar, de roubar, raptar. 

Delas, Hesíodo diz que “se igualam em rapidez aos ventos e aos pássaros, 

auxiliadas por suas prontas asas, que as carregam através dos ares.” Ele diz 

ainda que elas são belas e jovens, e têm lindos cabelos, em oposição ao que a 

posteridade cristianizada diria delas, assimilando-as a horrendas moradoras dos 

infernos, seres híbridos representados em algumas sepulturas. Elas passaram a 

simbolizar a maldade, o vício, e, na iconografia medieval, a avarice. 

Originalmente, são 3 : a Borrasca, a Pés ligeiros (ou Obscura) e a Voa célere. 

 

 

▪ Hárpia é o nome científico do gavião real ou gavião de penacho. 

▪ Também é uma borboleta da Europa central. 

▪ Na Europa, a expressão é sinônimo de mulher malvada, e não raro 

feiticeira. 

▪ Shakespeare fala delas em seu “Muito barulho por nada”, como fizera 

Homero séculos antes, na Odisséia. 

 

 

 


