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Apresentação 

Esta pretende ser uma tradução livre, para que o leitor de primeira viagem possa 

usufruir de modo fluido o encanto incomparável desse tesouro que é a primeira 

obra escrita no Ocidente e que moldou a jamais nosso humano modo de ser. Ou, 

ao contrário, dele se inspirou com tal riqueza e profundidade que a distinção se 

tornou impossível de ser feita. Pouco importa. Diante dos versos de Homero, 

regozijam-se nossos olhos, nosso entendimento, nossa memória, nossa 

civilização, nossa história e seguramente todas as 9 Musas, dançando suaves 

em torno de Hesíodo – que se regozija também. 

Cabe, todavia, a observação de que esta modesta e despretensiosa tradução se 

fez no mais respeitoso cuidado e escolha dos termos, no mais deferente apreço 

por essas palavras aladas que nos enredam sem fazer render, na trama feita de 

finos fios tão resistentes como a tessitura do tempo. 

E cabe também o anedótico que talvez incite o leitor desavisado a se aventurar 

por esse monumento incomparável : num grupo de estudos, para introduzir 

elementos da cultura grega teve início a tradução despretensiosa dos cantos da 

Ilíada, resumindo-os e selecionando parágrafos de cada um, como pano de 

fundo e pretexto para discorrer sobre os tais elementos (Deuses e Deusas, 

expressões etc.). Ora, ao sabor dessa leitura mais alegre e solta do que a 

primeira e rigorosa, nos bancos da universidade, foi se produzindo a magia e a 
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delícia : quanto mais a leitura avançava, com o grupo, mais trechos se revelavam 

impossíveis de serem cortados. E os cantos passaram a ser lidos inteiros, para 

nosso prazer conjunto.  

Todo o grupo suspirou, com a morte do ilustre e nobre Heitor ; nos comovemos 

com a dignidade de Príamo, em busca do corpo inerte do filho amado e insepulto 

; nos maravilhamos com a riqueza da pintura em detalhes do mundo grego, no 

canto dedicado ao escudo de Aquiles ; nos inebriamos de ritmo, de movimentos 

e imagens que saltam das folhas, elas também aladas.  

Último verso, gosto de ‘quero mais’. Poema escrito na língua dos Deuses e que 

não por acaso tem na primeira letra de cada palavra, se ela for uma vogal, o sinal 

gráfico chamado de ‘espírito’ – doce ou rude, dependendo do lado para o qual 

está voltado... 

Em tempo : o espírito sobre o I inicial de Ilíada, é doce. Como doce é o poema, 

como doce é Homero, como doce é essa Grécia desaparecida mas presente : 

forte, guerreira, indômita, amada dos Deuses porque bela. Ela mesma, como a 

terra do poema de Hesíodo, “nosso primeiro chão firme”. 

 
 

 

Obs. : no final lde cada canto há um Glossário ilustrado e explicativo dos termos 

que aparecem em negrito no corpo do texto. 

 

Marly N Peres, autora da tradução e das inserções e textos explicativos 

São Paulo, 2020 
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Abstração 

 

E eles subiram até o alto da Acrópole. Circunspectos e respeitosos, depositaram 

no templo da Deusa as imagens tão caras da tradição – as estátuas que 

representavam toda uma história de valores forjados na luta pela sobrevivência, 

durante os longos séculos de caminhada solitária e dura, sem um monarca 

interlocutor de estrelas. 

Esses homens livrados a si mesmos cumpriam finalmente a mais bela de todas 

as epopéias, rigorosa e simples. Consumava-se assim a aventura que se 

transformaria no próprio sinônimo de humanidade – o sonho da Razão. 

Mas os gregos amados dos Deuses, não se desfizeram das imagens. 

Cuidadosos, eles as depuseram aos pés de Athena, a patrona e protetora da 

civilização. Para que ela as guardasse, qual palladion sagrado. Reverenciavam 

assim suas origens. Nossas origens. O gesto de Anaximandro foi a um só tempo 

emblemático e premonitório : ao oferecer sua geométrica esfera à cidade 

nascente, ao compartilhar o novo saber, despojado de misticismo e de revelação, 

ao colocar sob o olhar de todos os atenienses os diversos aspectos da vida social 

e política, ele cunhava simbolicamente o que se consumaria como a maior 

realização do pensamento que nos define.  

Esses Deuses embalam há séculos e séculos o imaginário da humanidade. Os 

filhos de Europa perpetuariam o relato que nem mesmo a mão dura, cortante e 

autoritária da religião de Estado conseguiria aniquilar. Qual esfinges gravadas a 

fogo no espírito humano, as estátuas Olímpicas eternizaram os valores que 

encarnam, de Justiça, Beleza, Harmonia, Ordem, Força etc. 

E ali, no alto da Acrópole, símbolo terrestre do cimo entre nuvens, tendo tomado 

em seus braços e mãos as figuras esculpidas em pedra, os gregos amados dos 

Deuses as depuseram na Casa de Athena. Criavam assim o Olimpo na Terra, 

figuravam a morada divina. E dessa forma congelaram-se no tempo as estátuas 

sagradas, qual o palladion, bafejadas pelo próprio Cronos e assentadas sobre 

nosso primeiro chão firme, Gaia, mãe de tudo o que existe. Pés postos na terra, 

cabeças fincadas no céu-Urano estrelado, e de olhar voltado para as paixões 

humanas, essas imagens do que é essencial à vida em comum, estátuas altivas 
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e belas, ali estão para nos lembrar o que somos, o que nos define, o que 

escolhemos como valores para nos representar.  

E ali elas ficaram para sempre, no tempo da Deusa, protegidas e honradas. No 

umbral da porta que separa o humano do divino ao qual não temos direito. 

E então, depois de ali depositá-las aos pés da guardiã da civilização, eles se 

foram. Desceram a encosta, de volta à cidade dos Homens. Sem Deuses. Dali 

em diante, nós, o efêmero que se alimenta do que é perecível, carregaríamos 

uma parcela, maior ou menor, dos veneráveis Deuses dentro de cada um de nós. 

Um pouco da fumaça que nutre, uma faísca da centelha olímpica que enobrece.  

Deixadas ali as estátuas, essas imagens dos valores que nos definem, ficou 

então a humanidade com a idéia que cada uma dela simboliza. Abríamos mão 

da pedra, para ficar só com o conceito. A essa abstração consumada depois de 

séculos de processo histórico e humano deu-se o nome de Filosofia.  

                                    

 



 

 
 

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

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O palladion é a estatueta sagrada de Pallas Athena armada, portando 

sua lança e a égide de Athena. 

 

É a própria Deusa que forja essa imagem, pesarosa por ter matado 

acidentalmente sua colega de brincadeiras e jogos de guerra, Pallas. Ela 

a coloca ao lado do pai, Zeus. Certa feita, tentando escapar das 

investidas do fogoso senhor do Olimpo, Electra se refugia atrás da 

estátua. Furioso, Zeus atira a imagem do alto dos céus. Ilos, fundador 

de Ílion (Tróia), a encontra diante de sua tenda, no campo de guerra, e 

a leva para a cidade, onde ergue um templo para honrá-la. E ela lhe 

confere então a inexpugnabilidade da cidadela.  

 

Quando Tróia é sitiada pelos aqueus, na guerra de todas as guerras, o 

palladion se transforma em elemento crucial : Helenos, um dos filhos do 

rei Príamo e irmão gêmeo de Cassandra, também tem o dom da 

adivinhação, e quando é capturado por Odisseu (Ulisses) revela que 

Tróia não cairá enquanto abrigar a estátua sagrada. Odisseu e 

Diomedes a levam então para uma das naus aquéias. 

 

 

Tróia cai, os aqueus vencem. No momento do sítio da cidadela, Enéas 

(filho de Afrodite) foge carregando seu pai sobre os ombros, 

acompanhado de seu próprio filho, Ascânio (ou Iulo).  

Esse nome, Iulo, foi traduzido em latim como Julio, a mais importante 

ancestralidade (Julio Cesar etc.). 

 

Na tradição romana, é Enéas que leva com ele o palladion sagrado, ao 

fugir de Tróia. E com ele funda Roma, onde a deposita no templo de 

Vesta (a Héstia grega). 

 

Não por acaso Enéias é o protagonista da Eneida, de Virgílio, que quis 

com sua obra suplantar Homero, seu modelo e inspiração... 


