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RESUMO 
 

 

Este estudo, incluindo a tradução dos textos gregos para o português, dedica-se aos Hinos 

Homéricos. Apresenta, de início, um panorama dos poemas; entende serem eles continuidade 

da Teogonia hesiódica; analisa-os em suas unidades e temas; investiga-lhes as teofanias; 

levanta suas fórmulas de abertura e fechamento; e versa sobre outras questões estruturais da 

espécie hínica. Discorre, em seguida, acerca das bases do poder de Zeus, firmadas nas seis 

obras que realizou para criar uma nova visão de mundo. Tais ações, narradas na Teogonia e 

nos Trabalhos de Hesíodo, encontram eco no canto de Hermes e nas demais referências a elas 

espalhadas nos hinos. Em seguida, após a identificação e exame dos traços da personalidade 

de Zeus, sua liderança passa a ser focalizada. Constata-se ali que Zeus, ainda que seja em sua 

essência delegador, utiliza-se de outros estilos de liderança quando a situação requer, a fim de 

influenciar seus seguidores quanto à missão que lhes cabe no universo. Finalmente, este 

estudo se detém nos motivos pelos quais os deuses obedecem a Zeus, e por que este obtém o 

empenho e o compromisso deles, e mostramos que a razão deste comportamento não se deve 

propriamente ao posto que ele ocupa, mas, à sua maneira de ser, firmeza de propósitos e 

princípios como liberdade, igualdade, confiança, respeito e reconhecimento, valores 

compartilhados pelos deuses. Fica, pois, então garantida a canalização da energia de todos 

para a missão da ordem e de justiça no mundo, condição essa essencial para a existência 

humana e para a vida em geral. Guiada por valores que priorizam o pensamento crítico, única 

forma capaz de tornar seus seguidores sujeitos de seus atos, a organização olímpia, liderada 

por Zeus, coloca-se distante da organização feudal, com seus vassalos submissos, passivos, 

dependentes, massa informe - como se vê - mais condizente com os deuses indistintos 

inseridos no ventre de Crono, de modo que, ao se tratar da liderança de Zeus e da razão por 

que os deuses se comprometem com ele, salta à vista a impropriedade de chamá-lo feudal. 
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ABSTRACT 
 

 

This study, including the translation of Greek texts to Portuguese, honors the Homeric Hymns. 

An overview of the poems is presented at first; they are understood as the continuity of the 

Hesiodic Theogony; the unities and themes are analyzed; the teophanies are investigated; 

opening and closure formulas are raised; and some other structural issues of the hinic species 

are considered. The basis of Zeus power, stated in the six pieces of work for a new view of the 

world, are discussed later. Such actions, narrated in the Theogony and Hesiod Works, are 

echoed in Hermes chants and in other references throughout the hymns. Then, after the 

identification and traits exam of Zeus personality,  his leadership starts to be focused. It is 

observed that, despite being essentially delegating, Zeus uses other leadership styles when 

required, to influence his followers as to their mission in the universe. Finally, this study 

highlights the reasons why the gods obey Zeus and why he obtains their involvement and 

compromise, showing that the reason of their behavior is not due exactly to his position but to 

his manners, firm purposes and principles such as liberty, equality, confidence, respect and 

acknowledgement, values shared by the gods. This guarantees the direction of the whole 

energy for the mission of order and justice in the world, essential condition for human 

existence and life in general. Guided by values prioritizing the critical thought, the only way 

to make his followers subjects of their acts, the Olympic organization, created by Zeus, is 

distant from the feudal organization, with its submissive servants, passive, dependent, 

shapeless mass – as it is seen - much more in accordance with the indistinct gods inserted in 

Krono belly, so that, when dealing with Zeus leadership and the reason why the gods where 

compromised with him, it is very clear the it is not appropriated to call him feudal.  
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1 Introdução 

Deslumbrados pela diversidade do mundo, os gregos de época remota registravam o 

modo como percebiam a variação de fenômenos com que se defrontavam. Como não 

dispunham de escrita, viveram da fala, e a isso os poetas chamaram mito. Os mitos são, pois, 

a expansão oral dos fenômenos, transmitida geração a geração. Tais fenômenos, fora de sua 

obviedade, ocultavam um poder divino, razão pela qual sua explicação se apóia nos deuses, 

fontes de tudo o que existia. 

Deuses solenizados por aedos, historiadores, poetas, filósofos e homens dedicados, 

rastreadores do inefável. Aprisionar nos sinais a experiência sagrada era evocar, pela força 

encantatória da palavra, a imanência da coisa nomeada. Palavras eram energias de Zeus e de 

Memória, e que ainda se dão a conhecer pela dádiva da liderança de Zeus, o pai dos homens e 

dos deuses (Bac.III,6). 

O divino celebrado como humano sinaliza para obra mágica, onde o homem concebe, 

esculpe e dá à luz os deuses à sua imagem e semelhança. Portanto, em vez de potências 

ctônias assustadoras e terríveis, como Tífon parido por Hera, os deuses homenageados nos 

hinos homéricos comportam-se como seres dotados de personalidade, superlativados em 

qualidades e defeitos. São seres que amam, odeiam, protegem, perseguem, aconselham, 

mentem, roubam e têm traços de caráter como se fossem mortais. São seres, enfim, 

merecedores de hinos. 

Exceto Pã, que, na aparência, é semi-animal e semi-humano, as divindades dos hinos 

homéricos são todas antropomórficas. Nem todas, contudo, dialogam com mortais. Nesses 

hinos, as divindades são evocadas em seus contextos naturais, e reverenciadas por seus 

âmbitos de poder, por suas funções, pelas dádivas que distribuem para os mortais. Mesmo 

Ares, o mais odioso dos deuses, é exaltado como um ser divino que pode favorecer a paz. Tal 

como Posidão é hábil para pôr fim à tempestade, porque sabe incitá-la, sendo profundo 

conhecedor da sanguinosa guerra, Ares é o único imortal que sabe dissuadir da guerra o 

homem e nele colocar o anelo de paz. Por tal viés divino, que se traduz em dádiva em favor 

dos homens, Ares é tornado grandioso no hino homérico. Que vem a ser isto senão a abolição 

do realismo fixo e invariável em nome de uma poética indiferente aos hábitos do próprio 

mito? Aqui, nesta conversão do deus em seu contrário, nós temos um exemplo de como a 

literatura, saindo do próprio mito, volta ao mito entendido agora como paisagem absoluta, 
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como lugar onde tudo se mostra compossível. Na literatura os mitos se tornam mais ou menos 

estabelecidos, canônicos até. Mas na essência da mitologia todas as versões são possíveis, 

porque nenhuma ali existe como fixa ou como definitiva. 

Os trinta e três poemas que formam o elenco de nome Hinos Homéricos, e cuja 

tradução do texto grego apresentada será no capítulo segundo desta tese, permitem, dentre as 

inúmeras possibilidades hermenêuticas, sobretudo relativas aos mitos, conhecer a liderança de 

Zeus e os motivos por que os deuses em sua volta lhe obedecem. 

Reunidos juntos nessa coleção, esses Hinos Homéricos serão considerados como um 

todo e tal como de fato se apresentam para nós. Este trabalho não tem preocupação, portanto, 

com a diversidade de épocas em que foram escritos, ou com o tempo entre um e outro dos 

hinos, suas distintas ocasiões de performance, ou sua encenação litúrgica, se utilizados foram 

como peças litúrgicas, ou com a hipótese de terem sido proêmios de recitais de partes de 

epopéia de Homero, ou de outros poetas. Cada hino é visto aqui como uma peça literária 

analisada por seu conteúdo e pela similitude entre si mesma e a tradição em que se toma Zeus 

como o senhor de todo este universo. 

Seguindo a taxionomia de Menandro1, apresentada no final do primeiro capítulo deste 

estudo, fica manifesto que poemas tais não podem ser entendíveis como invenção de 

particulares, uma vez que nenhuma das formas divinas aqui mostradas diferem da tradição de 

haverem todas recebido de Zeus suas atribuições, confirmadas estas nos hinos homéricos pelo 

modo como cada divindade é recordada, que inclui genealogia, narrativas míticas sobre seu 

ser, e definição de sua própria natureza. Desse modo, ainda que o nome Zeus não seja 

memoriado em dez hinos da coletânea, como no Hino a Gaia, por exemplo, a figura de Zeus 

se faz presente ali também, por ser ele a autoridade fulcral que fixa Gaia em seu âmbito, e 

que, por isso mesmo, a tornou operante e recordada na celebração do canto. 

Conforme se verá no capítulo primeiro, os hinos são ecos seqüenciais da fundação do 

mundo na Teogonia. Neles, nascem os filhos de Zeus, fruto dos casamentos do final da obra 

hesiódica e de suas outras uniões, das quais os hinos falam. São eles filhos de vária natureza, 

que, mesmo sendo infantes, tal como Hermes, crescem subitamente, ficam adultos, casam e 

assumem seu âmbito de poderio. Além dos filhos, sempre a favor do pai, narram também 

                                                           
1 Professor de retórica do século III a.C. 
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estes hinos ações empreendidas pelos laços de família, mãe, avó, esposas, irmãos, netos, tias e 

primos de Zeus.  

Ratificam os hinos que a relação dos deuses com Zeus é determinada pela supremacia 

desse deus inteiro e completo, a partir de quem o cosmo existe. Em tal sentido, no terceiro 

capítulo, ver-se-á como Zeus assumirá o poder e quais as bases sobre as quais se assentava a 

ordem do universo até então. Os relatos da ascensão de Zeus se mostram na Teogonia e 

ecoam no canto de Hermes (Merc.425-33). Nas suas seis obras, Zeus desencadeia as maiores 

mudanças realizadas, e procede com êxito à criação de nova visão de mundo, fortificada, 

institucionalizada, e amplamente aceita em função, sobretudo, de sua descentralização do 

poder. 

Analisadas as ações dos deuses e a liderança de Zeus (IV capítulo), ver-se-á que, 

embora não se possa imputar, a Zeus, estilo único de liderança, porque tem ele, às vezes, de 

fazer ajustes nos deuses, em sua essência é ele delegador e apoiador, porque esta é a liberdade 

que ele deu aos seguidores, ao libertá-los do ventre de Crono, e, eles, libertos, 

responsavelmente agem, co-participes na gestão do mundo. 

Formula-se, no capítulo quinto, a proposição de que Zeus, inspirado não só por sua 

longividência, mas pelos imperecíveis desígnios, sabedoria e justiça, torna a si mesmo um 

líder respeitado pelos seguidores, que lhe obedecem, não tanto pela posição que ocupa, mas, 

sobretudo, pelo sentido profundo que ele tem do seu papel no cosmo. 

A conclusão entende que a organização olímpia prioriza o pensamento crítico, única 

forma de organização que faz de cada um senhor dos próprios atos, e, por isso mesmo, 

organização avessa a qualquer forma feudal e isto em face da livre constituição de cada um 

dos outros deuses, que, não tendo ideologia, pacto nenhum poderá ter com Zeus como é 

comum no feudalismo. 

Assim, enfim, tudo o que vive em Natureza oculta um divinal poder que vem do Deus 

supremo, daí os inúmeros, quase infinitos seres divinos a agir diuturnamente. Uns têm a 

natureza dos fenômenos que se dão na alma dos homens, como o desejo que a deusa do amor 

infundiu em Anquises (Ven.161-7), ou o ciúme que Hera moveu a dar à luz a Tífon (Ap.306), 

outros, de natureza campesina, como a fecundidade que Deméter em Eleusina dissemina 

(Cer.455-6), outros, ainda, dizem respeito às interações que estabelecem as relações humanas, 
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patrocinadas por Ártemis, que pune qualquer forma de cerceamento da liberdade entre os 

homens (Ven.I,20). 
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2 Capítulo I – Os Hinos Homéricos 

2.1 Panorama  

O mais antigo registro do termo υµνος, “hinos”, está na Odisséia de Homero 

(Od.8,429): δαιτι τε τερπεται και αοιδης υµνου ακουων2, “no banquete regozija-se 

ouvindo o canto do hino”. Nessa passagem que narra um dos episódios da estada de Odisseu 

no reino de Alcinoo, o termo υµνος, é restringido pelo genitivo αοιδης, “canto”: canto do 

hino, cuja função é complementar ακουω, “escutar, ouvir”: ouvindo o canto do hino. Na 

cena, o canto do hino é mais um dos vários dons que o rei quer entregar ao visitante ilustre: 

Alcinoo, para o corpo, pede à esposa, que separe uma túnica e um bom manto, e, para o 

espírito, pede que Odisseu se divertisse à mesa, ouvindo, pois, o canto do hino. A ocasião do 

canto é o banquete a celebrar o herói e sua partida. Na citação do termo υµνος, como se 

constata, não há evidência de texto com gênero poético. 

Desde testemunhos mais arcaicos, υµνος relaciona-se com festivais, ou cultos, em que 

um canto de celebração provavelmente iria ser entoado. Ao longo dos séculos, todavia, seu 

sentido se teria tornado menos amplo, de modo que, a partir de um certo momento, seria 

empregado mais propriamente para se referir somente a um canto de celebração3, isento da 

amplitude dos festivais. De qualquer forma, a simples presença da celebração afasta o 

predomínio puro e simples de uma narrativa fato por fato endereçada à memória. Porque no 

hino vale bastante a sensação de presença e de apresentação de um louvor aqui e agora, 

incorporando-se nisto os elementos da festa. As contínuas inversões de situação e caráter nos 

hinos homéricos é algo que pertence estritamente a esse gênero de literatura. 

Da épica antiga, reunida em coleção, restam, apenas, os trinta e três hinos assim 

chamados homéricos e oitenta e sete denominados órficos. Os órficos são breves, e os 

homéricos descritivos e longos. Há hinos, porém, bem curtos, com a qualificação de 

homéricos. Nesse caso, excetuando-se o Hino a Ares, com certas indicações de hino órfico, os 

outros, embora menores, tendo apenas invocação e fórmula de despedida são do grupo 

homérico. 

                                                           
2Homer. L’Odyssée. “Poésie Homérique”. TomeII: Chants VIII-XV. 
3 Werner, E.P.N.Os Hinos de Calímaco: Poesia e Poética. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São 
Paulo, São Paulo,2005, p.156. 
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Os hinos homéricos, poemas mitológicos de expressão viva e brilhante têm desigual 

extensão; há os de três a cinco hexâmetros, como os hinos a Deméter II, a Zeus e a Hera. 

Outros possuem mais de quinhentos versos, como é o caso dos Hinos a Apolo e a Hermes. 

Por serem similares na linguagem, no estilo e na temática é que recebem a etiqueta de 

homéricos. Há discordância, contudo, sobre se Homero4 teria composto algum hino. 

Tucídides (3,104) reconhece o Hino a Apolo I como homérico, pois nele o autor se diz cego e 

natural de Quios. Já Diodoro Sículo (IV,2,4) atribui a Homero o Hino a Dioniso III. Pausânias 

(IX,30,12), mencionando o Hino a Deméter, reconhece os hinos como homéricos. Contudo, a 

história desses documentos, quer seja recuperada pelo método lingüístico, notadamente pela 

presença do digama5, quer seja pelo método histórico, mediante o testemunho de algumas 

citações, revela que nada nesse âmbito pode ser com segurança asseverado. 

Para os comentadores, os hinos homéricos são peças mais literárias do que 

devocionais, diferentemente dos órficos que têm por alvo o fervor religioso. Tucídides, na 

mesma passagem acima referida, refere-se ao Hino a Apolo como proêmio. Levando-se em 

conta o sentido desse termo, inferiu-se que esses hinos eram prelúdios a servir de invocação 

aos cantos épicos. Difícil é, no entanto, conjeturar que os hinos mais longos pudessem 

preludiar rapsódias não necessariamente mais longas do que eles. Assim, é preciso retificar tal 

declaração em si mesma. A palavra proêmio, utilizada pelo historiador, podia ser não um 

canto introdutório, mas algo como um “prelúdio”. Tudo indica que proêmio, já em Tucídides, 

se tenha transformado em composição independente, não obstante com sentido semelhante ao 

de prelúdio. Não haveria incongruência em se supor que as rapsódias menores prefaciassem 

recitais das epopéias de Homero, e fossem recitadas em festivais e concursos antes de 

composições mais longas em honra ao deus local. 

Quanto à época da escrita desses hinos, entre os escoliastas não há unanimidade. Pelo 

contrário, a maior parte desperta controvérsia. Crêem alguns que o Hino a Dioniso I se 

compôs entre VII e VI a.C.; outros, que tenha sido no século IV a.C.. Diante da controvérsia 

na datação dos Hinos a Afrodite I, Apolo I, Ares, Atena I, Deméter I e II, Dioniso I, Dióscuros 

I, Hefesto, Hermes I, Lua, Pã e Sol, e, com o fito de mostrar as discrepâncias, a tabela que 

segue traz todo o período provável em que esses hinos foram escritos, entre a mais remota 

época e a época mais recente. Como se poderá ver, da mesma forma que há hinos com 
                                                           
4 Embora contestada a sua existência histórica, Aristóteles e Heródoto falam dele (Poética 1447b,16, e Hdt.2,53). 
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períodos prováveis de escrita bastante longos, chegando mesmo, como o Hino a Ares, há nove 

séculos entre uma posição e a outra, há outros que não oferecem qualquer indicação para que 

possam ser datados, e um, Hino a Héstia II, cujos editores nem sequer fazem menção quanto a 

essa época.  

 

TABELA 1 - Datas de composição 
Hino Escrito em Hino Escrito em 

Afrodite I Entre VIII e VII a.C. Dióscuros II Posterior ao I. 
Afrodite II Não oferece pista. Hefesto Entre VII e V a.C. 
Afrodite III Não oferece pista. Hera Não oferece pista. 
Apolo I Entre VIII e VI a.C. Héracles VI a.C. 
Apolo II V a.C. Hermes I Entre VII e VI a.C. 
Ares Entre IV a.C. e V d.C. Hermes II Não oferece pista. 
Ártemis I VII a.C. Héstia I Não oferece pista. 
Ártemis II VI a.C. Héstia II Não mencionado. 
Asclépio VI a.C. Lua Entre V e II a.C. 
Atena I  Entre VII e VI a.C. Mãe dos Deuses Não oferece pista. 
Atena II Não oferece pista. Musas Tradição épica; muito antigo. 
Deméter I Entre VII e VI a.C. Pã Entre V e III a.C. 
Deméter II Entre V e III a.C. Posidão Não oferece pista. 
Dioniso I Entre VII e IV a.C. Sol Entre V e II a.C. 
Dioniso II Não oferece pista. Terra VI a.C. 
Dioniso III É anterior ao I. Zeus  Não oferece pista. 
Dióscuros I Entre VII e VI a.C.  

 
 

Pelas idéias astronômicas que o Hino a Ares veicula, acreditam alguns que seja o mais 

novo da coleção, sendo talvez do século IV ou V da nossa era. Outros alegam que seu tema 

não pode ser mais tardio do que o período alexandrino (entre IV e I a.C.). 

Depois do Hino a Ares, parecem ser os mais recentes, talvez século II antes de Cristo, 

os dedicados aos deuses Lua e Sol, e os mais antigos, os oferecidos a Afrodite I, Dioniso III e 

Apolo I, do século VIII a.C.. 

Em regra, tais cânticos de veneração, ou invocação, apresentam as linhagens, os 

âmbitos de poder, os epítetos e as cidades onde as divindades ou semi-divindades 

homenageadas foram cultuadas. Os hinos mais extensos narram uma série de tramas divinais. 

Algumas são modeladoras do próprio poema, como o relato da velha Dós, que ocorre no Hino 

a Deméter I, passagem em que, encontrando as filhas de Celeu, a deusa conta-lhes a história 

                                                                                                                                                                                     
5 Antiga letra do alfabeto grego, representada por F (dois gamas superpostos), que desapareceu. 
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da sua vinda de Creta (Cer.122-34). Os comentadores aproximam tal narrativa ao falso relato 

de Ulisses na Odisséia (Od.14, 334-58). Mas, como em 2.3.1 se verá, a história dessa idosa 

não é falsa, é uma metáfora continuada do próprio tema poético. Outros entrechos tecidos nos 

hinos homéricos são autênticos passeios, como o da lenda do carro que quebra no bosque de 

Pôsseidon, Onquestos, existente no Hino a Apolo I (231-8).  

Os vários conjuntos de incidentes das ações divinas nas cantilenas homéricas elucidam 

situações tematizadas, enriquecem a composição e cristalizam mitos periféricos ao corpo do 

mito central, configurando uma espécie de mosaico mitológico aqui e agora que não é comum 

nas epopéias de Homero e na Teogonia de Hesíodo, onde o mito parece enfatizar sua forma 

canônica e tradicional. No Hino a Apolo, por exemplo, a digressão que narra a concepção e 

nascimento de Tífon (Ap.305-55), esclarece os embaraços de Leto para dar à luz ao filho 

Febo, pois, pelo desvio de rumo, é possível avaliar a magnitude da ira de Hera. 

Encolerizada com o esposo por haver ele, por conta própria, dado à luz a Atena, Hera 

resolve revidar parindo solitariamente a Hefesto, mas esse nasce deficiente dos pés. A 

imperfeição do deus metalúrgico faz fracassar seu desejo de parir um filho que se equiparasse 

à distinta deusa de olhos glaucos. Não satisfeita, pede, então, ajuda à mãe Terra, ao Céu e aos 

Titãs, para conceber um filho a Zeus equiparável. Nasce, assim, Tífon, tormento terrível dos 

mortais. Monstro, ele é a vingança de Hera ciumenta contra Zeus. Sendo o sentir de Hera 

horrendo como Tífon, o que não faria ela, para impedir o nascimento de Apolo, filho dileto de 

Zeus? Conhecendo a cólera da esposa de Zeus, até as titânicas deusas da antiga geração dos 

pré-olímpios, presentes quando o Arqueiro iria nascer - as irmãs Dione, Réia e Têmis - 

recomendam que Íris chame Ilítia, longe de Hera, prometendo-lhe colar imenso, de ouro 

(Ap.92-106). Por também conhecerem a capacidade de vingança de Hera, todas as localidades 

pelas quais Leto, grávida, passara suplicante, recusavam-se a dar um berço ao nascituro Apolo 

(Ap.29). Tremiam, receavam as represálias de Hera (Ap.45-8). Na medida em que tal 

digressão estimula os ouvintes do mito a conceberem a implacável ira da oficial esposa de 

Zeus, ela não é construída ao acaso, mas é necessária para esclarecer as dificuldades 

enfrentadas por Leto para localizar um lugar que aceitasse correr o risco. Nesse sentido, Delos 

ganha um lugar de destaque, pois ao enfrentar os interesses de Hera, torna-se merecedora de 

celebração no próprio hino homérico, bem como também do prestígio que iria ter depois, em 

toda a Grécia conhecida. 
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As citações dos hinos homéricos seguem as abreviaturas da tabela a seguir. 

Acompanham as abreviações do Dictionnaire Grec Français, de Bailly, que, na maioria das 

vezes, usa os onomásticos do panteão latino. Quando o dicionário consultado não apresenta a 

abreviação, ou não há deus similar no panteão romano, a denominação grega é resumida. 

 

TABELA 2 – Abreviações utilizadas 

Hino homérico 
ao deus grego 

Nome 
latino 

Abreviação Hino homérico ao 
deus grego 

Nome latino Abreviação

Afrodite I, II, III Vênus Ven. I, II, III Hélio Sol Sol 

Apolo I, II Apolo Ap. I, II Hera Juno Jun. 

Ares Marte Mart. Héracles Hércules Herc. 

Ártemis I, II Diana Dian. I, II Hermes I, II Mercúrio Merc. I, II 

Asclépio Esculápio Esc. Héstia I, II Vesta Vest. I, II 

Atena I, II Minerva Min. I, II Mãe dos Deuses Cibele Cib. 

Deméter I, II Ceres Cer. I, II Musas Não há Mus. 

Dioniso I, II, III Baco Bac. I, II, III Pã Fauno Fau. 

Dióscuros I, II Não há Diosc. I, II Posidão Netuno Net. 

Gaia Terra Ter. Selene Lua Lua 

Hefesto Vulcano Vulc. Zeus Júpiter Jup. 

 

2.2  Hinos teogônicos ? 

Simultaneamente ao estado de êxtase que os hinos homéricos manifestam, são 

narrados vários episódios das histórias divinas. Vinte e oito deuses recebem a dedicação de 

um, dois ou três poemas, a saber: a Afrodite e a Dioniso são oferecidos três hinos; Apolo, 

Ártemis, Atena, Deméter, Hermes, Héstia recebem dois poemas; Ares, Asclépio, Gaia, 

Hefesto, Hélio, Hera, Mãe dos Deuses (Réia), as nove Musas (Glória, Alegria, Festa, 

Dançarina, Alegra-coro, Amorosa, Hinária, Celeste e Bela Voz), Pã, Posidão, Selene e Zeus, 

recebem um hino. Aos três heróis, Castor, Pólux e Héracles são oferecidos três hinos, dois aos 

filhos de Leda e um ao filho de Alcmena. Composta de trinta e três hinos, a coleção louva 

inúmeras divindades e semi-divindades, tais como inúmeras ninfas, várias filhas do Oceano, 

as deusas Horas, as Graças, Têmis, Sêmele, Vitória, Hades, Perséfone, Pluto, Ilítia, Maia, Íris, 
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Tífeu, Hécate, Aurora, Leto, Coiós, Dione, Titãs, Cabra, Tífon, Noto, Zéfiro, Silenos, 

Ganimedes, Eros, Crono, Céu, Moiras, Atlas, e muitas outras. 

Diz Heródoto (2,53): “Durante muito tempo ignorou-se a origem de cada deus, sua 

forma e natureza, e se todos eles sempre existiram. Homero e Hesíodo .... foram os primeiros 

a descrever em versos a teogonia, a aludir aos sobrenomes dos deuses, ao seu culto e funções 

e a traçar-lhes os retratos.”. Nesse sentido, por relatarem a origem, a forma, os nomes e a 

natureza dos deuses, os hinos são homéricos e hesiódicos. Homéricos, porque ecoam os 

deuses que participam das epopéias de Homero, e hesiódicos porque dão seqüência às origens 

divinas narradas no canto de Hesíodo, reproduzindo-as. Contudo, nem todos os deuses que 

freqüentam os hinos homéricos têm as suas origens narradas nessas teogonias. Pândia e Pã, 

por exemplo, são divindades não mencionadas por esses poetas. Já os Dióscuros são, para 

Homero, tão somente filhos de Tíndaro (Il. 3,236-244 e Od. 11,298-304), enquanto que nos 

hinos possuem, como se verá mais adiante, duplo patronímico. 

Nos Hinos a Afrodite, possui a Sorridente duas progênies, uma condiz com a Teogonia 

de Hesíodo, outra com a Ilíada de Homero. A deusa, no hino I (Ven.81), bem como no hino a 

Apolo (Ap.195), é celebrada como filha de Zeus. Em tais hinos, o nome da mãe não se 

menciona, mas referem-se todos à união de Zeus com Dione, mencionada na Ilíada (Il.5,370-

1). A origem de Dione diverge consoante duas tradições: ora se diz ser filha de Terra e Céu, 

ora é vista como uma oceanida, filha de Tétis e Oceano (Teog.353). Nos Hinos a Afrodite II e 

III, a Sorridente é celebrada, como na poesia de Hesíodo, tendo nascido da espuma do phallós 

cortado de Urânio. Levada por Zéfiro, aportou ela em Chipre, daí ser celebrada como 

protetora dessa terra nos três hinos. 

A dupla origem de Afrodite não é estranha à diferenciação que se estabeleceu entre a 

filha do sêmen de Urano e a filha de Zeus. Platão, no Banquete (180,VIII,d), distingue a filha 

de Zeus como a inspiradora dos amores comuns, vulgares, carnais, e a filha do Céu, como a 

inspiradora de um amor superior, imaterial, etéreo, arquetípico, através do qual se atinge o ser 

supremo. O amor urânico desliga-se da beleza do corpo, elevando a beleza da alma, para 

atingir a Beleza em si, que é partícipe do eterno. Mas a inteligência platônica do mito mítico 

foi aqui mais longe. Com efeito, no Banquete são celebrados dois amores, o que leva à criação 

da espécie humana, e que corresponde à relação entre mulher e homem, e o que leva à criação 

dos belos discursos filosóficos, correspondendo ao amor entre um amado e um amante, este 
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obviamente sem outra reprodução que não seja espiritual e cultural. Esta condição é a mesma 

apresentada por Hesíodo na criação ou nascimento dos divinos, onde uns nascem por relação 

amorosa, e outros nascem de outra forma. 

Selene também tem dois pais, no Hino a Hermes, é filha do titã Palas, já no Hino a 

Hélio é apresentada, como na Teogonia hesiódica, como filha de Hipérião e Téia. Téia, por 

sinal, é, na Teogonia (371-2), o nome que designa a mãe dos deuses Sol, Lua e Aurora, mas, 

no Hino a Hélio, a mãe desses deuses é nomeada como Luzente (Sol 2-4). A explicação 

plausível para essa aparente discordância de nome, em relação à poesia de Hesíodo, é que 

Luzente seja um atributo de Téia, isso porque Luzente não é outra divindade, pois é 

caracterizada no Hino a Hélio como irmã e esposa de Hipérião (Sol 4-5). Ora, a única irmã e 

esposa de Hipérião é Téia, que, segundo Píndaro (V Ístmica), é a de muitos nomes. Sendo 

assim, Luzente é um atributo, um emblema distintivo que a mãe dá como herança à natureza 

dos seus três filhos. 

Dupla origem também tem Hefesto, segundo a tradição mitológica. Na Ilíada 

(Il.1,578-80), é filho de Zeus e Hera, na Teogonia (Teog.927-8) é filho só de Hera. O hino a 

Apolo (Ap.316-7) segue a tradição hesiódica, com Hefesto como filho só de Hera, o signo, 

pois, da represália da deusa por Zeus ter dado à luz a deusa Atena. 

Maia, no Hino a Hermes I (Merc.I,3-4), é ninfa florestal, e no Hino a Hermes II 

(Merc.II,4), como na Teogonia (Teog.938), é filha de Atlas. 

Além dessas diferenças, há, entre os hinos e a poesia de Hesíodo, um descompasso em 

relação à procedência de Tífeu ou Tífon. Para o poeta do Hélicon, o inimigo de Zeus é 

descendente de Terra e Tártaro (Teog.820), e nos hinos homéricos é filho só de Hera 

(Ap.352). Conquanto haja duas versões acerca da origem desse ser monstruoso, em ambas o 

motivo de o trazer ao mundo é um só, a vingança. Hera e Gaia vingam-se de Zeus. Figura que 

faz um hino se entrelaçar ao outro, formando um tecido coeso, linha única. Ora, a questão do 

nascimento, ou da gênese de um deus por parte de outro deus, é a única que não pode caber 

tranqüilamente numa paisagem absoluta, como é a da mitologia quando considerada como um 

todo em si mesma: porque uma dupla não é a soma de dois, é uma relação já narrativa, que, 
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por isso, perturba a tranqüilidade paradigmática do absoluto6. A trindade, ao contrário, 

introduz a possibilidade da harmonia7. 

Tal harmonia se dá porque os hinos homéricos também optam pela versão hesiódica 

do mito da tripartição do mundo entre os três Cronidas (Cer.86), mediante a qual ao Hades 

caberia o palácio debaixo do chão duro (Cer.347), a Posidão, o estremecer da terra (Net.6), e o 

Olimpo então a Zeus (Ven.I,13), ocasião em que este, por seus feitos e poder, é aclamado líder 

pelos outros imortais (Teog.455-57). 

Zeus, que recebe no Hino a Zeus só quatro versos, é o eixo articulador, o laço que 

congrega as divindades e semi-divindades a quem são dedicados os hinos. Ainda que receba o 

menor número de versos8, ele é o deus de mais prestígio no conjunto, pois figura em todos os 

poemas, agindo, ou nomeado, ou mesmo ausente, mas na vigência de seus atos9. A sua 

ausência de certa forma é ele mesmo, pela presença dos que o representam, conforme o 

fragmento de Heráclito: “quer e não quer ser chamado pelo nome de Zeus...” (D.32). Zeus, 

em pessoa, diverte-se com a travessura do deus mentiroso e ri-se imensamente no Hino a 

Hermes (Merc.390). Figura nominalmente na maioria dos poemas como nos hinos a Hera, a 

Héracles e outros. De longe, ele estimula a separação de mãe e filha no Hino a Deméter 

(Cer.2-4).  

Todas as divindades que recebem hino em seu nome têm relações de parentesco com o 

pai dos homens e dos deuses, a saber: Terra, celebrada também no hino homérico como o 

fundamento sólido de tudo, é sua avó; Réia, homenageada como a Mãe dos Deuses, é sua 

mãe; três deusas são suas irmãs: Héstia, Deméter e Hera, sendo as duas últimas também suas 

                                                           
6 A gênese de um deus por outro deus é o modo que a fantasia usa para representar a dependência no qual o 
dependente permanece Absoluto em si, isso porque a fantasia evita o conceito de uma existência sem começo; 
nela tudo é surgimento, geração, até a história dos deuses. A criação poética exige que os deuses sejam como 
finitos, ou particulares, Absolutos, e, Tudo tem de ser gerado a partir de Zeus, o iniciador do curso do mundo. O 
Absoluto, subjetivo, ideal, é o paradigma da paisagem mitológica. Sendo assim, como poderia a mitologia, que é 
objetiva e real, espelhar o que é subjetivo? A filosofia responde a essa questão com a doutrina das Idéias, e a 
mitologia com a pluralidade diferenciada de deuses. Cf. Schelling, Filosofia da Arte, Segunda Seção. 
7 A trindade introduz a possibilidade de harmonia porque quando o Absoluto decai para a esfera temporal, para o 
campo da ação, para o mundo relativo, o que era um se rompe em dois, em pares de opostos. É nesse mundo 
temporal que os pares de opostos se relacionam. Nesse mundo relativo, há 3 possibilidades de relacionamento 
dos opostos: ou A domina B, ou B domina A, ou estão os dois em equilíbrio. É dessa trindade de relações que 
surge a possibilidade de harmonia, porque é dessas 3 formas de relacionamento dos opostos que derivam todas 
as coisas do universo.  Cf. Campbell. O poder do mito. p.29 
8 O menor poema é o Hino a Deméter II com 3 versos, entretanto, a deusa recebe 495 versos no Hino a Deméter 
I, totalizando 498 versos dedicados a ela. 
9 O nome de Zeus não é mencionado em dez hinos: Deméter II, Apolo II, Afrodite III, Ares, Ártemis I, Asclépio, 
Hefesto, Posidão, Atena II, Gaia. 
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esposas; vinte são seus filhos {Apolo, Atena, Ártemis, Afrodite, Ares, Dioniso, Dióscuros 

(Castor e Pólux), Héracles, Hefesto, Hermes, Musas (Glória, Alegria, Festa, Dançarina, 

Alegra-coro, Amorosa, Hinária, Celeste e Bela Voz)}; dois são netos Asclépio (filho de 

Apolo) e Pã (filho de Hermes), Posidão é seu irmão; seu primo Sol, filho de Hipérião, 

continua sendo uma potência positiva favorecedora do homem. A deusa Lua, sua prima, surge 

como mais uma companheira de tálamos a ser acrescida ao catálogo de esposas da Teogonia 

hesiódica, e com ela foi gerada Pândia, a Lua Cheia. 

Os hinos homéricos, seguindo ora a tradição de Homero, ora de Hesíodo, fazem do 

Cronida o líder eminente que controla os deuses e os lidera para se desenvolverem em suas 

esferas de atribuição. Muito embora o número de divindades lideradas por Zeus na Teogonia 

de Hesíodo, mais de trezentos, segundo Snell (A Descoberta do Espírito, p.67), seja 

nominalmente superior ao número exibido nos hinos, o que se verifica é que esses cantos 

homéricos também celebram os deuses hineados pelas Musas na obra hesiódica e acrescentam 

outros, tais como: Dióscuros, Asclépio, Pândia, Pã. 

Um outro indício de que os hinos homéricos têm estreitas ligações com a teogonia 

hesiódica diz respeito à comemoração das deusas Musas, pois quatro dos seus sete versos são 

muito assemelhados aos da Teogonia: 

Teogonia10 (vv.94-7) 

“Pelas Musas e pelo golpeante Apolo 

há cantores e citaristas sobre a terra,  

e por Zeus, reis. Feliz é quem as Musas 

amam, doce de sua boca flui a voz.” 

Hino Homérico às Musas (Mus.2-5): 

“Pelas Musas do arqueiro Apolo, 

há aedos e citaristas sobre a terra, 

pelas de Zeus, reis. Feliz é quem as Musas 

amam. Doce de sua boca flui a voz.” 

Cotejando os trinta e três hinos da coleção com a teogonia hesiódica, a única divindade 

primordial celebrada nos hinos é a deusa Terra. Hermes, todavia, depois de anunciar, em seu 

hino, o seu próprio nascimento nomeado célebre, na sua segunda recitação, celebra os 

imortais e a terra tenebrosa, como fora no início e como cada deus obtivera sua parte na 

partilha das honras. Dos deuses, Hermes privilegia Memória em primeiro, mãe das Musas, sua 

madrinha, pois fora ela que em partilha o dera à Maia (Merc.57-9, 427-33). Ao reproduzir o 

canto das filhas de Memória, Hermes se faz o porta-voz da origem dos divinos, que é a 

                                                           
10 Tradução de Jaa. Torrano. 
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própria origem do universo, e canta nos hinos homéricos um canto mítico para Apolo, como 

as Musas cantam na obra de Hesíodo um canto mítico para Zeus. Conforme Jaa Torrano 

(Teog. p.34), a narrativa da Teogonia se dá a partir do canto das Musas, que deram, para 

Hesíodo, a inspiração para compor o próprio canto com que Zeus se compraz no Olimpo, e 

este é simplesmente o evento mais importante de todos, por ser último e primeiro, pois é na 

voz e no cantar das Musas, como princípio originário, que se manifesta de fato o que elas 

cantam e falam, como princípio derivado. Assim se dá também a relação entre a mitologia, 

como princípio imaginário e inanalisável, e a arte, como derivação determinada dessa 

mitologia11. 

O cantar de Hermes traz, para a atmosfera dos hinos, os primeiros momentos de 

constituição do universo, e resgata a origem do mundo recitada por suas meio-irmãs na 

Teogonia, estabelecendo o grande vínculo entre as obras. As deusas Musas, por sua vez, 

cientes de tudo - porque, segundo Homero (Il. 2,485), estão presentes em tudo, - alegram o 

espírito de Zeus, “dizendo o presente, o futuro e o passado” (Teog. 38). Por conhecerem a 

verdade do passado, cantam, na gênese hesiódica, o tempo pretérito, e, na narrativa mítica dos 

hinos homéricos entoam a canção do mundo após a instituição da nova ordem, e, assim, 

permitem que os homéridas completem os mitos referidos de passagem por Hesíodo e 

mostrem os atos divinos que dão seqüência à ordenação do mundo. Mas, em sua essência 

absoluta, os três tempos são um tempo só12. Como diz Schelling, a síntese13 é o primeiro (...) e 

vemos então claramente que a mitologia se encerra lá onde começa a alegoria. O 

encerramento do mito grego está na conhecida alegoria de Eros e Psique. (parag.39). 

Ao resgatar os primórdios e contar os desenlaces das situações rapidamente 

memorizadas no poema hesiódico, esclarecem os hinos algumas histórias divinas, como o 

rapto de Perséfone (Teog.914), explicado no hino a Deméter, o nascimento de Palas Atena 

(Teog.924-6), descrito no hino à deusa dos olhos de coruja (Min.4-16), dentre outros, e tratam 

das ações divinas ocorridas depois que Zeus se casara: contam, por exemplo, os conflitos que 

precederam à entrada de alguns deuses para a nova ordem sob a liderança de Zeus. Tais 

                                                           
11 A mitologia não é analisável porque não é objeto nem do entendimento, nem da razão, mas da fantasia.  A sua matéria é o 
mundo dos deuses, que também é a matéria da arte.  
12 O tempo não afeta o Eterno. Nele, nada ocorre antes ou depois, tais polaridades pertencem ao mundo inferior. 
13 Síntese do esquemático e do alegórico. O primeiro é a exposição do universal no particular, o outro é  exposição do 
particular no universal; um, o oposto do outro, daí ser o simbólico a síntese da indiferença.  Para Schelling, op.cit, p.72, a 
magia da mitologia grega reside em conter a significação alegórica como possibilidade, e disso reside a sua infinidade de 
sentidos. Mas, a mitologia grega não é nem alegórica, nem esquemática, mas, a síntese de ambas, que é o simbólico. 
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acontecimentos cosmogônicos, os hinos elucidam, e esclarecem, ainda, as honras que os 

deuses obtiveram na partilha feita por Zeus, divisão essa mencionada em meio verso por 

Hesíodo (Teog.885). 

O pastor de Ascra (Teog.23), em pouco mais de cem versos, conclui a obra 

catalogando os casamentos divinos (Teog.886-1022). De tais uniões, as mais relevantes são as 

que têm Zeus de protagonista. Essas hierogamias, rapidamente enumeradas ali (Teog.886-

944), têm seus desdobramentos nos hinos homéricos pelos filhos e netos que geraram. Desses 

descendentes, tratam os hinos, acrescentando ainda os Dióscuros, filhos de Zeus e Leda, e 

Pândia, nascida de Selene amada por Zeus, uniões ilícitas que a obra hesiódica não menciona. 

A poesia narrativa da origem dos deuses e das seis obras realizadas por Zeus é 

concluída com o mundo organizado. Entretanto, tal relato não menciona de que modo foram 

feitas as parcerias matrimoniais de Zeus, não esclarece em quais circunstâncias nasceram seus 

filhos, não se refere aos netos, não faz menção às múltiplas funções que Zeus encarna como 

decorrência das suas alianças nupciais, e não mostra como as potências divinas, inquietas e 

diversas, são mantidas pela pluralidade dos aspectos da liderança de Zeus sob a unidade de 

uma mesma lei. Esses são os temas dos hinos homéricos, que narram, ainda, como os 

olímpios vêm agindo para consolidar o poder e a liderança do pai dos homens e dos deuses.  

Desse modo, onde termina o canto da gênese cósmica, processo a que não se nega 

também uma contrapartida “histórica” ou diacrônica, começam os hinos homéricos que, 

avançando ao relato hesiódico, tratam dos desdobramentos e desfechos de vários episódios 

que mostram Zeus em pleno exercício da liderança do universo, e completam suas obras, 

narrando ações divinas inseridas em sua quarta fase cósmica.  

Pastor de ovelhas também (Merc.313), Hermes celebra a teogonia acompanhando-se 

da lira. Ouvindo o som, Febo se ri no hino homérico (Merc.420), do mesmo modo que brilha 

o palácio do Cronida quando as Musas cantam para ele (Teog.40). O mesmo verbo (γελαω) é 

utilizado nos dois textos gregos; no contexto do hino a Hermes é traduzido como rir, no 

poema hesiódico, como brilhar. É intrigante que um imortal, de cueiros ainda, toque cítara e 

comemore seu próprio nascimento separado dos demais divinos (Merc.57-9) que serão 

celebrados uns quatrocentos versos depois (Merc.427-33). Instigante é também a liberdade 

que esse imortal desfruta no hino homérico: Apolo o leva para o julgamento de Zeus no 

Olimpo e, ali, ele, na frente de todos os deuses, jura falso e mente com a maior presunção de 
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verdade (Merc.324-90), e, longe de ser punido, obtém a simpatia do Pai, pois o seu dom 

trapaceiro o leva a agir conforme a própria determinação, o que encoraja Zeus a dar uma 

risada de ternura e acolhida, e que irradia certa sensação do lúdico que não é cômica 

propriamente mas é a própria graça dos divinos. 

A gargalhada do pai ao defrontar-se pela primeira vez com Hermes soma-se à 

manifestação rotineira de alegria no Olimpo, que ressoa o riso inextinguível dos deuses14 

(Il.1,600), manifestação máxima da liberdade dos imortais, que sem entraves se riem, sem 

nenhuma consideração de moral ou decoro. Riem de Hefesto que é coxo e cambaleia 

(Il.1,599-600), riem de Afrodite e Ares em posição delicada (Od.8,300-47). Atena ri da 

pedrada que atirara em Ares (Il.21,400-9). O próprio Zeus manifesta a sua alegria diante da 

luta iminente entre as duas facções divinas durante a guerra troiana (Il. 21,383-390). 

Nos mitos, o riso dos deuses é freqüentemente associado à obscenidade e ao retorno à 

vida, como no hino a Deméter, onde o riso provocado por Iambé em Dós transformou-se num 

riso ritual que renova o espírito dos iniciados nos Mistérios (Cer.202-4). No hino à Terra-mãe 

não está claro que tipo de mofa ocorreria, mas, conta-se que Iambé teria levantado a roupa e 

mostrado o corpo de forma indecente e, sob suas saias, havia Iaco agitando a mão. A visão 

inesperada fez Deméter, progressivamente, sorrir, rir e recuperar o ânimo. Outra versão diz 

que Iambé, epônimo do gênero iâmbico, teria dito uma aischrologia, um dito vergonhoso em 

versos jâmbicos, razão pela qual esse gênero poético reivindica o poder de fazer rir os deuses, 

estando pois associado à tópica geral da Götterburleske (burlesco divinal) conforme W. 

Nestle. 

Parece, entretanto, que o riso desempenhou papel mais original na mitologia do que o 

voltado para o renascimento. Conta-se que teria nascido este universo das sete gargalhadas de 

Deus (Minois, História do Riso e do Escárnio, p.21), sendo que da terceira nasceu Hermes. 

Essa versão faz de Hermes um deus diferenciado, porque não veio à luz nem por cisão, como 

os deuses primordiais, nem por união no amor, como os olímpios, nem pela palavra, como a 

cosmogonia bíblica relata, mas por um divino espocar. Talvez, aludindo a essa maneira 

estranha de originar-se, Hermes comemore o seu nascer à parte dos outros deuses (Merc.57-

9). E Zeus, quiçá, gargalhe no Hino a Hermes por estar diante do filho de sua própria 
                                                           
14 Embora seja o riso, cf. Aristóteles, Les Parties des Animaux, (X.673a), uma potencialidade presente só no 
homem, é, fundamentalmente, um dos atributos da condição divina, concorrendo com a imortalidade e a 
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gargalhada. Surgido logo após a luz e a água15, é de ser compreender que, no Hino a Pã 

(Fau.28), fosse Hermes festejado como superior a todos os deuses. 

A versão que faz de Hermes um dos sete deuses primazes do mundo harmoniza-se 

com o bebê risível do hino homérico; seu ponto de vista, entretanto, sobre a constituição do 

universo difere radicalmente à visão hesiódica, onde o riso quase que inexiste, dado que os 

deuses aí sejam lutadores, cujo propósito único é estabelecer a ordem cósmica. Ali, o riso é 

sarcástico atributo de Momo, filho da Noite (Teog.211-4), personificação da crítica 

maledicente que priva de vida o homem, ao passo que Hermes, ao contrário, é de uma 

intenção diametralmente oposta, pois proporciona esse deus, o júbilo, a paixão e o sono suave 

ao ser mortal e, dessa forma, o reanima (Merc.449, 478-82). 

Entre essas duas maneiras contrárias de se considerar os deuses, insere-se o mundo 

divino narrado em Homero, onde os deuses riem de si mesmos e dos outros. Nesse sentido, o 

canto teogônico de Hermes compatibiliza-se com a serenidade que possui a obra homérica, e 

se coloca muito distante do tom sério e solene dos primórdios hesiódicos. Tal serenidade está 

nas situações intercaladas em que se suspende o fluxo das principais ações, porque sobra 

espaço para o humor e para a suspensão da trama. 

Ainda que Zeus sapiente haja nascido por último em Hesíodo (Teog.427), e por 

primeiro em Homero16 (Il,13,355), o riso é elemento diferenciador entre ambas as figurações 

de Zeus. Em Hesíodo, ri-se o deus uma só vez e de forma impiedosa, pois ri pensando em se 

vingar de Prometeu (Trab.59). Ante a perspectiva de desforra a encarnar-se na modelação de 

Pandora, o riso de Zeus é índice de humilhação e sofrimento para os homens. Já em Homero, 

onde o riso não confere poder nem reprimendas, o riso é uma virtude quase absoluta, e Zeus 

se ri por alegria (Il.21,389)17.  

O coração de Zeus no hino a Hermes é próximo do Zeus de Homero, que, coerente 

com seu mundo perfeito e acabado, é mais humanizado e sem nada de carência. O Zeus 

homérico é um ser imortal que dá risada, mas, também fica sério, lastima-se e deixa que seu 

                                                                                                                                                                                     
juventude eterna. Deméter encolerizada com Zeus fica agelastos (sem rir,Cer.200), perdendo, assim, uma das 
insígnias da condição numinosa.  
15 Depois de Hermes vieram, pela ordem: a geração, o destino, o tempo, a alma. 
16 A divergência pode ser resolvida se considerarmos que, embora Zeus tenha nascido por último, como narra 
Hesíodo, os irmãos que haviam nascido primeiro estavam presos no ventre de Crono, impedidos, portanto, de 
conhecerem a luz, e só a conheceram quando Zeus, que a conheceu primeiro, os libertou. 
17 Brincar com a limitação de Zeus é mera nulidade, pois não acrescenta, nem tira nada da sua essência. 
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coração se confranja pela morte iminente de Heitor encarecido, que deverá morrer pela mão 

de Aquiles (Il. 22,168-9).  

Confrontando-se a espontaneidade do Zeus do hino a Hermes com o autoritarismo do 

Zeus presente no início do hino a Deméter, constata-se que o Zeus dos hinos homéricos 

transita entre a austeridade do soberano hesiódico e a leveza do chefe homérico.  

Tanto para um, quanto para outro poeta, assim como nos hinos, Zeus é o chefe da 

última dinastia divina. Entretanto, ainda que haja nascido por último, faz-se presente em todos 

os deuses que o precederam, porque todos não eram senão transição até ele, e, por isso, todos 

eram ele, estavam todos nele. Eram aqueles manifestações provisórias daquilo que em sua 

última figura se manifestaria como Zeus. A aurora da filosofia na Grécia nos adverte sobre 

isso:“Tudo é um”, dizia Heráclito, (D.50), o “Um é o único sábio, que quer e não quer ser 

chamado pelo nome de Zeus” (D.32). Corroborando tal idéia, F.W.J. Schelling18 diz ser o 

universo reflexo do uno inicial que era central e inatingível e se tornou múltiplo e periférico. 

Os fragmentos de Heráclito, refletidos no texto do filósofo alemão, evidenciam que tal como 

Zeus é todos os deuses gregos, porque tem todos os nomes, todos os deuses gregos são o 

nome de Zeus. Sendo a unidade, o pai dos homens e dos deuses ultrapassa toda a 

manifestação particular que tem lugar no mundo, e assegura a simultaneidade necessária de 

suas múltiplas manifestações. E é necessário que ele seja o último porque a formação plena 

dos deuses só pode se manifestar depois que o disforme, o escuro, o monstruosos tenham sido 

suplantados. Um mundo de figuras informes e devoradoras precisa submergir para que possa 

surgir o reino ameno dos deuses venturosos e duradouros. 

Sábio, Zeus faz com que tudo seja um e, conforme diz mais uma vez Heráclito em 

108D: “a coisa sábia é separada de tudo”. Zeus é a sabedoria que em si congrega a luta dos 

contrários, e promove a harmonia total do mundo. Mundo que, em qualquer momento, está 

falando de si mesmo aos mortais, tal como Jaa Torrano entre nós evidenciou: “Na fala do 

mundo, o sujeito que fala são os Deuses que assim interpelam os mortais transeuntes do 

mundo. No mito das Musas, o cantar em toda a sua riqueza de ser é o modo fundante de a 

Divindade interpelar os mortais”. Por esse percurso, mostrou Torrano que as Musas dão, aos 

homens, a mais imediata e franqueável via de acesso ao saber do que dizem os deuses no mito 

em que o mundo de si mesmo fala (O Sentido de Zeus, p.21).  

                                                           
18 Cf. Schelling, Filosofia della mitologia, Lezione Tredicesima. 
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E a voz lirial das deusas Musas, por que dão a conhecer os deuses, alegra o grande 

espírito de Zeus Olímpico, agindo como ele: fazendo de seu próprio canto a unidade que 

encerra a pluralidade divina. 

 

2.3 Unidades e temas  

As edições inglesa e francesa, que se debruçaram sobre os hinos homéricos, trazem em 

seus comentários o resultado de inúmeras pesquisas realizadas a respeito de várias dimensões 

que podem ser extraídas dos textos que chegaram até nós. Dentre esses variados 

esclarecimentos, há os que se ocupam dos temas e de sua unidade.  

Procurando incorporar neste estudo algumas questões que têm mobilizado os 

pesquisadores, este tópico se propõe a tratar dessas variáveis, ora recorrendo às respectivas 

conclusões, ora expondo uma interpretação apoiada nos próprios poemas. Não 

necessariamente essas facetas de interpretação nortearão a análise de todos os poemas, pois 

não há o que se falar da unidade dos poemas menores. 

 

2.3.1 Dos hinos maiores: Deméter, Apolo e Hermes 
 

No que diz respeito à unidade do Hino a Deméter ventilou-se, entre pesquisadores do 

século dezenove, a possibilidade de ser ele o resultado da fusão de dois poemas. Um 

tematizaria o rapto de Perséfone, o outro, a dor que impeliria Deméter aos Mistérios 

eleusinos, dos quais é inspiradora. Entretanto, essa hipótese foi totalmente rechaçada, sob a 

alegação de que a história das Duas Deusas se move de um modo simples e direto do começo 

ao fim do hino, e todos os episódios estão em seus devidos lugares. A seqüência não é 

interrompida senão por algumas lacunas cuja extensão não excede a um verso, exceto a falha 

nos versos 387-395. 

O comentário mais abrangente ao Hino Homérico a Deméter I é de N. J. Richardson, 

The Homeric Hymn to Demeter, para quem celebra esse poema a fundação dos Mistérios de 

Elêusis. Não há dúvida de que a realização do culto é essencial, mas, importante é também o 

tema da busca, em que, revidando a Zeus, empreenderá Deméter um périplo, até então 

inusitado de variações, que põem em risco a ordem do universo. 

A primeira de uma série progressiva de ações que Deméter interpõe contra o marido 

por tê-la ofendido e separado da filha, é abrir mão da convivência olímpica e, na aparência de 
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uma velha enlutada, vir para a terra. Seu luto pela filha é sua recusa de seguir como deusa. 

Sua presença na terra, contudo, é sinal de mal-estar na ordenação cosmológica, porque 

estando aqui, a ela estão destinadas as condições próprias da humanidade. Deuses e homens, 

segundo as concepções helênicas, se assemelham na perspectiva de suas figuras e ações, 

entretanto, opõem-se radicalmente no que concerne às suas essências. Entre os atributos 

humano e divino há um conjunto de contraposições polares19 e, dentre essas, o que distingue 

substancialmente homens e deuses, é que esses são sempre vivos (Cer.36,322), imortais, 

alegres e joviais, sendo aqueles efêmeros, seres que choram, envelhecem, morrem (Il. 21, 

463-6). 

Deméter, cuja etimologia quer dizer Terra-mãe, abandona o Olimpo luminoso (Il.1, 

601-11), isento da existência variável (Od. 6, 42-6), e se dirige para o negro continente dos 

homens (Cer.130), assumindo uma fase da vida mortal em que as forças cada vez mais se 

definham e a degenerescência vai quebrando os encantos da beleza, e o próprio ser humano, 

mais próximo da morte, já não dispõe de ânimo para compartilhar dos inúmeros dons divinos, 

dentre eles o do desejo amoroso (Cer.101-2). 

Troca assim a Terra-mãe a unidade do divino pela dualidade que se firmou no mundo 

humano desde que, em Mecona (Teog. 535-612), os homens se separaram dos deuses e 

Prometeu fizera, espertamente, a partilha da primeira vítima sacrificial tentando engambelar a 

Zeus, que, revidando, e por meio de Pandora, envia o mal à humanidade. Paradoxalmente, a 

Toda-Dom (Pan-dora) propaga tormentos, tribulações e infortúnios entre os homens. Por sua 

chegada, a raça humana se vincula a um mundo ambivalente, constituído de contrários: o bem 

se contrapõe ao mal; o nascimento à morte; a riqueza à penúria; a justiça à injustiça; o diálogo 

à força; o saber mágico ao racional. Deméter, uma vez entre nós, sintetiza essa polaridade: 

sendo divina, sofre as dores e as penas da condição humana. 

Enlutada, e já velha, ao chegar, encontra-se com filhas do rei de Elêusis e expõe-lhes 

sua ilatência20. Entre a história da estrangeira e o mito da deusa que o hino encerra, há muitos 

pontos confluentes. Trata-se do mesmo relato, contado, agora, da perspectiva da oprimida. Tal 

narrativa assume as feições de uma alegoria moral, através da qual a deusa critica os 

expedientes utilizados pelos soberanos do Hades e do Olimpo. 

                                                           
19 Murari, Mito e História (Homero, Tucidides e os Princípios da Narrativa) p. 22. 
20 “A ilatência se consuma no mito pelo qual um Deus nos interpela na forma de palavras humanas”, cf.Jaa 
Torrano. O Sentido de Zeus, p. 17. 
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Seguindo na resposta (Cer.122-34) a mesma ordem em que as meninas perguntam 

(Cer.113), a errante diz primeiro seu nome, Dós, pseudônimo que define bem seu verdadeiro 

atributo, pois provém da raiz do verbo “dar”, “doar”, e que faz ressoar as palavras de Hesíodo 

ao irmão Perses: “Doar é bom, roubar é mau e doador de morte” (Trab. 356). A 

contraposição de doar e roubar é clara: de um lado, Deméter e Perséfone doam, e, raptam de 

outro lado Zeus e Hades 21. 

No ato em que se nomeia, Dós estabelece dois lados: o dos cativos e o dos opressores. 

Os opressores, na alegoria, são os piratas que, chamados pelo título de comandantes 

(Cer.131), ecoam o epíteto do rei dos mortos (Cer.31,84), que, cumpliciado com Zeus, raptara 

Perséfone mantendo-a prisioneira. As cativas são as mulheres, simbolizando as Duas Deusas. 

O caso da velha Dós é fiel à realidade humana. É uma narrativa rica em que cada 

pormenor passa razão ao outro, num todo coerente, que justifica, para as filhas do rei, a 

situação em que a anciã estava, e explica, para os ouvintes da versão do mito, o real motivo da 

cólera divina.  

Dós conta que, em Creta, fora tomada à força por piratas (Cer.123). Possivelmente, a 

riquíssima Creta haja sido ponto de pirataria durante a hegemonia de Cnossos. Heródoto (1,1-

4) e Tucídides (I,5) fazem referência aos raptos de mulheres, dizendo que tal prática não era 

desabonadora, pois dela helenos e bárbaros obtinham recursos. 

Embora a pirataria não fosse condenável e até conferisse algum renome, há, no relato 

da estrangeira, indícios fortes de que a deusa, na perspectiva da oprimida, usa essa prática 

para censurar o modo como Hades, associado a Zeus, levara-lhe a filha contrariada e sob 

coerção (Cer.19-20). 

Prosseguindo, conta que, tendo o navio atracado em solo continental, foge em Torico 

(Cer.125-32), recusando-se ao festim oferecido pelos captores. Ao aportar a nau, uma 

multidão de mulheres embarcaria. É o momento em que a tripulação, entretida com o fato e 

com o preparo da comida, não perceberia a saída da velha. Detalhes assim na descrição da 

fuga denunciam os motivos pelos quais fora diluída a atenção sobre Dós, e, ainda, de modo a 

arrematar a realidade do ocorrido, a velha dá a entender que a vigilância sobre ela seria mais 

frouxa porque não havia sido comprada, e, se fugisse, a perda dos comandantes seria apenas a 

                                                           
21 Segundo Benveniste, Le Vocabulaire des Institutions Indo-Européennes, p.66-67, “dos” é tanto o dote que 
a esposa traz no casamento, quanto o donativo para a compra da jovem. Num e noutro caso há o estabelecimento 
de relações proveitosas, enquanto que a rapina é sempre má, porque é doadora de morte. 
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do seu preço de venda, visto que nem mesmo do festim havia participado. Nesse ponto da 

exposição crítica, o navio ganha as dimensões do panteão helênico que, influenciado pelas 

culturas dos povos dominados, abarcou inúmeras deusas, dentre elas, Deméter.  

Dós, ao finalizar seu mito, esclarece por que abandonara o navio: “não tirassem 

proveito de minha timé, vendendo a mim que não fui comprada" (Cer.131-2). A alegoria é 

clara: o navio é o Olimpo. A deusa o abandonara para defender sua timé (honra). Na antiga 

ordem, que vigeu antes de Zeus ter o poder, fazia parte da timé da Terra-mãe, e de seus 

direitos de sangue, a posse da filha. Sem esta, vê-se Deméter diminuída em seu ser, e vê no 

seu antagonista um aumento de ser, correspondente a incorporação do privilégio que era dela. 

Terminado o desabafo duplamente esclarecedor, que explica, para as jovens, as 

aventuras vividas pela errante, e, que elucida, de modo figurado, para os ouvintes do mito, o 

real motivo de haver ela abandonado a assembléia olímpica, propõe-se a velha a uma ação 

compatível com seu estatuto, e, será no desempenho dele que ela, desnudando a ambivalência 

que a norteia, novamente empreenderá uma represália contra o esforço de Zeus por reordenar 

o cosmos.  

Contrapondo-se à primeira ação, na qual se humaniza, Dós, desta vez, tenta divinizar 

Demofonte, o filho do rei (Cer.235-40). Mas, interrompida pela rainha, institui seus Mistérios, 

que estimulavam os homens a viverem felizes e a morrerem esperançosos, confiantes na 

continuidade entre a vida e a morte. Ora, se a morte, uma pós-existência rebaixante e sem 

consciência (Od. 11, 475-91), fora um preceito da vingança de Zeus contra os homens (Trab. 

90-2), para que jamais se esquecessem de sua existência precária e efêmera, e, se Deméter 

travestida em Dós, fracassada na imortalização de seu protegido, promete, aos iniciados nos 

Mistérios, uma vida feliz no Hades, parece não haver dúvida de que o estabelecimento desses 

rituais, que traz em seu bojo novos elementos para a estatura de Zeus, constitui-se em mais 

uma ação da Terra-mãe contra Zeus. 

Já em sua forma divina e em seu âmbito de poderio, Deméter, por vingança, 

empreende ação que fere definitivamente o poder do Cronida, e a própria ordem do mundo: 

tornando a terra estéril (Cer.305-9), espalha a fome no mundo. Com esse ato ela ultrapassa 

seus próprios limites, deixando de ser a sua razão de ser. Entretanto, graças às intervenções de 

Zeus, Deméter finalmente reconhece que deve colaborar para resolver essa aporia, a fim de 

que a Grande Partilha do Universo se efetive, e, o cosmos possa conformar-se a sua moîra. 
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Revidando ao rapto da filha, as sucessivas ações de Deméter culminam com a entrada 

de ambas para a nova ordem. Mãe e filha, renovadas, assumem suas inserções na partilha, e 

restabelecem o equilíbrio cósmico, que legaliza essa mudança. 

Pela análise das progressivas ações empreendidas pela Terra-mãe, verifica-se que o 

hino a Deméter é íntegro, seus episódios se ajustam de maneira lógica, o que sugere que essa 

belíssima composição seja fruto de um só homem, talvez, de um devoto das Duas Deusas, que 

houvera perpetuado o mito de ambas ao celebrar a grandeza do poder da Terra-mãe que, 

dadivosa como era, dava a razão de ser aos Mistérios de Elêusis. O que se pode dizer da 

expressão deste hino é que com os Mistérios de Elêusis se inaugura uma dimensão máxima 

dentro da prática religiosa exprimível nos hinos homéricos, uma prática não muito próxima de 

Zeus22, e que exatamente por essa relativa distância é uma espécie de fuga – uma fuga 

certamente para a volta, para a integração final no ser de Zeus, e daí no absoluto. Essa 

dialética entre fuga e aproximação do absoluto é comum nos hinos homéricos23, porém 

nenhuma foi tão expressiva e tão envolvida com o que viria depois. “O culto de Deméter 

sobreviveu fora da religião propriamente olímpica, cujos fundadores não reservaram um lugar 

nem à deusa nem aos seus mistérios. Homero conhecia perfeitamente Deméter (é mencionada 

seis vezes na Ilíada e na Odisséia); e aí reside todo o interesse da questão. Ele voltava-lhe 

deliberadamente as costas, a ela e a tudo o que representava”24.  

Tão lógico não é, porém, o encaixe das cenas do Hino a Apolo, que tem provocado 

muita controvérsia sobre a sua unidade. Defendem alguns25 que aí há dois hinos 

desajeitadamente ajustados. O primeiro dedicado a Apolo délio (Ap.1-181), e o segundo, a 

                                                           
22 Os Mistérios trazem os primeiros sinais do cristinianismo no paganismo. A fantasia oriental, de maneira 
oposta à grega, foi do finito (Cristo) em direção ao infinito (Deus), enquanto que a mitologia grega, foi do 
infinito (Zeus) em direção ao finito (deuses). Na mitologia judaica, que era realista como a grega, porque 
também intuia o mundo como natureza, Cristo lançou o germe de uma moralidade superior. 
23 Na mitologia grega domina o princípio da fuga do informe, do ilimitável. Nela, em lugar algum o infinito 
aparece como infinito, mas aparece como pura limitação. Assim, Afrodite (Ven.I) quer se reger por leis próprias, 
fugindo do Absoluto, mas Zeus a traz de volta. 
24 Cf. Finley, M. I. O mundo de Ulisses. p.129. Entretanto, o princípio do infinito na formação grega, segundo 
Schelling, é pós-homérico. Em lugar algum de sua poesia, Homero levanta o conceito do infinito, que existia nas 
doutrinas místicas. Os primeiros sinais de vida da filosofia se dão com o conceito do infinito, que se mostrou nos 
poemas místicos. Quanto mais o princípio do infinito se desenvolveu na formação grega, mais esforços foram 
feitos pelos estudiosos para recuar a data de sua origem, e dar a essa poesia mística um prestígio mais alto devido 
à sua antigüidade. Contudo, Heródoto contradiz isso, dizendo que são mais jovens todos os poetas que se 
presume serem mais antigos que Homero e Hesíodo. Assim, Homero não conheceu as orgias e o entusiasmo no 
sentido dos sacerdotes e dos filósofos, e, desse modo, ele não volta as costas à Deméter, como deduziu Finley. 
25 Cf. Allen, Halliday e Sikes. The Homeric Hymns, pp. 186-200. 
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Apolo pítio (Ap.182-546). Ao se cotejarem, contudo, as duas partes, constata-se, além da 

coerência que favorece a perfeita conexão das duas, uma simetria na construção da obra. 

Abre-se o poema a celebrar o nascimento de Febo. Leto, na iminência de parir o rei 

dos mortais (Ap.29), como ocorreu a Maria (Luc. 2,7), pena para encontrar um local que 

recebesse o nascituro, até ser acolhida, enfim, por Delos. Ali nasceu Apolo, que, alimentado 

de ambrosia e néctar, cresce rapidamente e, continuando a peregrinação uterina, põe-se a 

caminhar sobre a terra (Ap.134), avançando para Pito (Ap.183), e daí para o Olimpo (Ap.186), 

e do Olimpo (Ap.216) de novo para a terra. Assim, sem quebrar a sucessão, Apolo nasce e 

cresce em Delos, vai ao Olimpo assumir seu honorífico lugar e, sempre se distanciando de 

onde quer por onde passa, volta, por fim, a terra para fundar seu santuário em Delfos26.  

Convidando a audiência a refletir sobre o modo como um bardo poderia celebrar um 

deus dessa grandeza, pergunta-se27 o poeta como poderia cantar um deus tão altamente já 

cantado (Ap.19): narrando o seu nascer (Ap.25), cantando os seus amores (Ap.208), ou como 

teria na terra andado em busca de um oráculo, o primeiro para os homens (Ap.214-5)? 28 Estas 

perguntas do vate para si mesmo são antecipações do próprio estilo pítico. 

Respondendo a primeira conjetura, narra o poeta a lenda do nascer de Febo (Ap.25-

131), e o merecido florescer de Delos, por haver se tornado a pátria do arqueiro, e descreve o 

festival anual em honra do deus na ilha flutuante, ocasião de pugilato, torneios musicais e 

poéticos (Ap.135-181). Delos, portanto, mereceria em si mesma um renascer, um vir da 

obscuridade para a luz, tal qual ocorreria com Apolo. 

À segunda incitação (Ap.208), o poeta responde brevemente com cinco versos 

dedicados aos obscuros desejos amorosos de Apolo (Ap.209-13), um deus cuja ambiência 

amorosa não foi simples nem fácil. 

A resposta ao terceiro desafio, formulado nos versos 214-5, em que se conjetura o 

modo por que o Arqueiro teria pela terra andado em busca do primeiro oráculo, já começara, 

antes mesmo da provocação, nos versos 132-4, interrompidos pelo elenco dos festivais délios. 

Nutrido de alimentos imortais, Apolo manifesta força irresistível (Ap.128-30), reclama seus 

                                                           
26 O Hino Homérico a Apolo estabelece a evidência mais antiga sobre o oráculo de Delfos. 
27 Tais perguntas formam a aporia, figura poética que introduz uma indagação, muitas vezes retórica, acerca de 
um assunto pertinente à própria passagem. 
28 Píndaro, nA segunda Olímpica e no primeiro fragmento dos hinos aos deuses, também faz uso das aporias 
retóricas. Aqui no Hino a Apolo, como lá em Píndaro, a principal função do emprego dessa figura, conforme seu 
uso convencional, seria a de destacar uma entre outras opções de matéria a ser cantada ao longo do hino, 
enfatizando a importância ou a fama daquela que é escolhida. 
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atributos (Ap.131), proclama seus proféticos poderes (Ap.132), e move-se a passo largo sobre 

a terra (Ap.133-4), a ir a Pito (Ap.183-5). Nesse ponto, o poeta interrompe a caminhada para 

evidenciar, no desviar-se do assunto, a alegria da presença de Apolo entre os imortais no 

Olimpo (Ap.186-206). Em seguida, regressando a terra, Febo passa por logradouros insulanos 

e continentais inúmeros (Ap.216-544), e, entre digressões de um lugar e outro, narram-se três 

mitos ligados ao filho de Leto. O primeiro (Ap.305-55), ensejado pela inveja de Hera, diz 

respeito a Tífon, filho que a soberana sozinha geraria, revidando ao nascimento de Atena e, 

em relação a Apolo, ela de tudo iria fazer para impedir-lhe o nascimento, que seria a própria 

reedição do que ocorrera com Atena; o segundo (Ap.358-74) conta como Apolo mataria a 

serpente, dando origem ao seu epíteto Pítio; o terceiro (Ap.397-544) esclarece como os 

cretenses tornaram-se os primeiros sacerdotes de Apolo em Delfos. São justamente essas 

digressões que tornam a seqüência pítia bem mais extensa do que a suíte délia. 

Pelo já exposto, cremos que não há motivo para duvidar-se da unidade do poema, 

contudo, um elemento a mais aponta para isso. Entre o nascimento de Apolo na ilha do Egeu e 

a fundação do seu templo na Fócida, que são os temas do hino harmônico, articulam-se as 

ações com perfeita simetria, a saber: 

 

TABELA 3 – Simetrias entre as suítes délia e pítia no Hino Homérico a Apolo 
Seqüência délia (1-181) Seqüência pítia (182-546) 

Nas duas seqüências Apolo participa da assembléia no Olimpo. (2 e 186) 
O atributo de Apolo é o arco. (1) O atributo de Apolo é a lira. (182) 
Apolo atemoriza os deuses. (2-4) Apolo alegra os deuses. (188-200) 
Leto lisonjeia-se pelo porte do filho. (12-3)  Os pais se regozijam pelo filho. (204-6) 
Leto vagueia pela costa e ilhas do Egeu 
buscando um lugar que aceitasse dar asilo ao 
filho que trazia em seu seio. (25-52) 

Apolo vaga pelo continente procurando um 
lugar para instalar seu templo (214-387) e 
pelo mar recrutando servos. (388-480) 

Leto persuade Delos a ser a sede de seu filho 
e instituir-lhe o templo. (53-145) 

Apolo ordena aos cretenses que mantenham 
seu templo em Delfos. (481-502) 

As filhas délias cantam no festival anual em 
honra de Apolo. (146-164) 

Os marinheiros cretenses, conduzidos ao 
santuário délfico, cantam o Peã. (503-524) 

O aedo preocupa-se com o seu canto. (165-
176) 

Os cretenses preocupam-se com o ventre. 
(525-544) 

 

Descritas as circunstâncias do nascer de Febo, definidos os atributos dele e confirmada 

a sua prevalência sobre os demais deuses, é que o poeta discorre sobre o estabelecimento do 
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local sagrado em Delfos. Assim, no poema dedicado a Apolo, como no hino a Deméter, os 

episódios se coordenam “naturalmente”, o que milita em favor da integridade textual. 

Por fim, é na seqüência pítia que se relatam as ações de Hera contra Zeus (Ap.305-55), 

ali inseridas para explicar por que as diversas localidades, na seqüência délia, se recusavam a 

aceitar em seu solo o nacituro. Com o recurso da digressão, as duas seqüências se integram 

em favor da coerência entre o começo e o fim do poema. 

Diferentemente de Leto, Maia não encontrou dificuldades para parir Hermes, cujo 

culto parece ter sido propagado em todo o mundo grego antigo, de forma a ser o trapaceiro 

deus a mais helênica das divindades. Seu nome está ligado a duas representações arcaicas: o 

monte de pedras que indicava a rota dos viajantes e, por outro lado, a pedra na soleira da 

porta, a defender o acesso da casa contra os perigos de fora. Por proteger a parte externa da 

casa, Hermes se associa à Héstia (Vest. I, 7-10), protetora da casa, porém da parte interna, 

assim como em Apolo a defesa tinha o sentido do proibido e de uma delimitação. Hermes é o 

companheiro que defende o viajor dos caminhos desconhecidos. É também o protetor da tropa 

em sua ida para novas pastagens. É o camarada divino que instaura o recurso das trocas entre 

os homens (Merc.516), inclusive as pouco honrosas, como as do roubo (Merc.175). Por seu 

âmbito de poder, Hermes vive familiarmente entre os mortais. 

A vivacidade que, burlesca, vai perpassando o hino, encontra em Hermes uma 

humanidade rústica e espontânea. A índole e a energia do deus perpassa o poema de tal modo 

que os filólogos procuram respostas para o estabelecimento preciso do texto e sua 

interpretação, razão pela qual o poema tem sido submetido a várias tentativas de dissociação. 

Tem-se querido ver no Hino a Hermes um fundamento antigo: o roubo das vacas, que 

remontaria à cultura dos povos indo-europeus. A esse núcleo teriam sido ajuntadas outras 

seqüências. Hermes teria nascido num antro, posteriormente alterado num palácio ou templo 

(Merc.6, 65, 251). Do mesmo modo, a consagração das carnes e a invenção da lira só mais 

tarde é que devem ter sido acrescentadas. 

Há especialistas que, para passagens difíceis, supõem lacunas remontando aos 

manuscritos. A edição de Allen-Sikes, propõe sete dessas lacunas (Merc.91, 109, 315, 409, 

415, 526 e 568), enquanto que a edição francesa, Les Belles Lettres, utilizada no trabalho 

nosso, propõe apenas duas (Merc.415 e 568). 
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Toda a discussão29 realizada ao longo dos séculos acerca do grande hino a Hermes não 

lhe subtraiu um verso, motivo por que é legítimo aceitá-lo como chegou até nós, com ressalva 

das falhas de reconstituição impossível. Duas lendas locais e, talvez, independentes, 

constituem o foco do poema: o roubo das vacas, ligado à região do Alfeu, próxima do Jônico, 

e a lira e sua invenção, oriunda da Arcádia oriental, do maciço de Cilene, onde, diz a tradição, 

Hermes nasceu. 

Enquanto o hino a Apolo celebra num de seus temas o nascimento de Febo em Delos, 

o hino a Hermes não tem por alvo, ao que parece, festejar o local do nascimento. Não é o 

local em si que sobressai, porém as minudências ligadas ao aparecer dessa forma divina e 

nova do universo, e sua extrovertida iniciação. 

A concepção, gestação e parto de Maia antecipam-nos a índole do ser a ser 

engendrado. No lugar de se cumprirem os dias em que Maia iria pari-lo, cumpre-se o 

pensamento de Zeus primeirando, e só então o trabalho feito nasce (Merc.10-2). Fora uma 

ação concebida no antro escuro, breu da noite, enquanto Hera ciosa adormecia, e o universo 

alheio se mostrava. Nasceu, pois, o bebê em Cilene, região inóspita, em rochosa caverna sobre 

a montanha enevoada. Proteção ideal para a semente de Zeus, futura inquietação para os 

mortais e imortais (Merc.160).  

Hermes realiza-se no mundo das sombras como ação, trabalho, feito (εργα  Merc.12). 

Com essa natureza, salta do ventre da mãe, deixa o berço, liquida a tartaruga, transformando-a 

em lira, e comemora seu nascer a dedilhá-la. Viu Hermes na tartaruga um sinal útil, razão pela 

qual não a despreza, pois “É melhor o de casa, já que é danoso o que é de fora” (Merc.30-6). 

Tal é um verso decalcado em Hesíodo (Trab. 364-5), que ensina a seu irmão que as provisões 

em casa dão sossego ao ser humano, pois “tirar do que se tem é uma agradável coisa, mas ter 

necessidade do que falta é doloso flagelo”. Na reprodução de Hesíodo, fica patente que 

Hermes, ainda que seja criança inocente, não desconhece que necessitar do que não se tem é 

uma desgraça, por isso, multívio, antevê na tartaruga um trampolim para a satisfação das suas 

necessidades: a lira representa a oportunidade de seduzir seu irmão mais velho, para obter 

dele os inúmeros bens a que aspira. Ao transformar a tartaruga em cítara, Hermes demonstra 

bem conhecer a natureza de Febo, pois o sensibiliza com o som dela (Merc.416-33), ao que o 

Arqueiro em troca repropõe não só as vacas, mas, bens inúmeros: outorga-lhe, bem como à 

                                                           
29 Cf. Allen, Halliday e Sikes., op.cit., pp. 267-78. 
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Maia, o reconhecimento e um lugar no Olimpo junto aos outros deuses; promete-lhe fazê-lo 

condutor dos imortais e um símbolo perfeito entre os divinos; dá-lhe o caduceu; concede-lhe a 

arte divinatória por meio dos dadinhos; obriga-se a fazer dele o único mensageiro ao Hades, 

de quem receberá o condão de conduzir Perséfone na primavera (Cer.360); e jura-lhe fazê-lo 

único amigo entre os imortais (Merc.434-573). 

A inquietação que Zeus semeia em Hermes, o poeta espalha por aqui, por acolá no 

poema, notadamente nas questões de espaço, tempo e falta de correspondência entre o talhe e 

as ações extraordinárias daquele ser pequenino, indefeso e fraco. Mas, a semeadura dos vários 

espaços não deixa de ser um dos movimentos maiores contidos no espírito dos hinos 

homéricos. Ha neles, e por toda parte, uma andança rápida e geográfica, como que para 

absorver o mundo inteiro, e não deixar nada vazio30. No plano da narrativa, digamos 

temporal, isso também acontece por meio das várias coincidências tópicas entre as 

personagens. O périplo de Deméter em busca da filha reproduz vários outros em busca de 

alguém ou alguma coisa, a contar pela própria Ilíada que, à sua maneira, é a luta e a busca de 

Helena, mulher de Menelau seqüestrada ou roubada por Páris. 

A síntese singela dos versos 17 e 18: “De manhã nascido, ao meio-dia citarizava,/ e 

roubava de tarde as vacas do atirador Apolo”, escamoteia a imensidão dos feitos realizados 

pelo deus, aproximando-o do âmbito gracioso. Em um só dia, nasce, eleva-se do berço e mata 

tartaruga, toca a lira que ele mesmo fabrica, e sai, por fim, de Cilene, vai a Piéria, afana vacas, 

disfarça as suas pegadas, e fabrica seus patins, e vai a Pilos, novo método inventa de fazer-se 

o fogo. E mais: imola vacas, volta a Cilene, vai para o Olimpo, volta a Pilos. Esses dois versos 

concentram três inquietações. A primeira é espacial. O infante vai da Arcádia a Trácia, volta 

desta para aquela, e daquela para o Olimpo, entre a Macedônia e a Tessália, e desse vai para 

Pilos no Peloponeso, costa do mar Jônico, num dia só!  

A questão espacial imiscui-se, portanto, com a segunda perturbação, a do tempo. 

Nessa dimensão, o nó começa com a ambivalência do cenário em que o protagonista vem ao 

mundo: nasce de manhã, em gruta escura. A contraposição da luz à escuridão marca a 

polivalência do deus que acaba de nascer. Ao meio-dia, toca cítara, à tarde rouba as vacas de 

Apolo. Duas ações opostas, uma delicada, outra agressiva, invasora. É curioso que no hino a 

Apolo há esse mesmo antagonismo: na primeira parte do poema, o protagonista porta o arco, 
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e, na segunda, a cítara; e é justamente para adquirir esse dom que Febo concederá suas vacas 

para Hermes. Quer dizer, um se associa ao outro nessa tarefa do aprendizado que tem que ser 

feito bem rapidamente, e que de certa forma delineia a divindade em seus primeiros passos, 

como numa espécie de arqui-romance de formação. 

A inquietação espaço-tempo mistura-se com a desarmonia entre o aspecto físico e as 

ações de Hermes, que não correspondem com os conceitos e as representações que se fazem 

de um recém-nascido. Mesmo para o ponto de vista divino o que ele faz é coisa de sarapantar, 

haja vista as palavras da criança ameaçando Apolo de se tornar ridículo por acusar um 

inocente: “Espantoso entre imortais seria um recém-nascido atravessar a porta com 

campesinas vacas!” (Merc.270-3). O velho de Onquestos gagueja para dar uma pista a Apolo 

(Merc.208-9). Pasmo, até Febo fica diante das artimanhas pueris, e diz para Zeus que um mito 

ele ouvirá que não é mole (Merc.334-60). Sai o bebê precoce de Cilene pela tarde (Merc.17), 

chega à Piéria no crepúsculo vespertino (Merc.68), e no matutino está de volta em casa 

(Merc.98 e 142), de onde é levado pelo irmão à auroral reunião do Olimpo (Merc.322), em 

que, cumprindo decisão de Zeus, ambos se vão a Pilos (Merc.398). Com menos de um dia de 

idade, já tinha se implicado com Apolo, e este, precocemente, já se implicara com aquele: 

“Que sejam meus a cítara e os arcos recurvados.”(Ap.131). No fundamental, o hino a Apolo e 

o hino a Hermes se completam. 

O comprometimento de Hermes com Apolo envolve as deusas Musas e sua mãe 

Memória. Hermes é afilhado de Memória, por isso a favorece primeiro em seu canto 

(Merc.429-30). É graças à mãe das Musas que Hermes nasce de Maia. Sendo parte do sentido 

de Zeus (Merc.10), Hermes viria de qualquer forma, podendo a mãe ser outra, mas Memória, 

na partilha, o deu à Maia. Memória, portanto, é madrinha, mãe afetiva, protetora de Hermes. 

E, mãe afetiva, enreda Hermes às suas filhas Musas, de modo que ele, como elas, não têm 

apenas a lembrança do que haviam visto, mas a lembrança das futuras coisas. 

Pelas Musas de Apolo (Hino às Musas 2-5 e Teogonia 94-97), há aedos e citaristas. 

Será graças a Hermes, contudo, que essas Musas terão o poder de conferir, a quem quiserem, 

o dom de soar a cítara31. O mesmo Apolo reconhece que, antes da intervenção de Hermes, ele 

                                                                                                                                                                                     
30 O princípio da construção da mitologia grega (restituir a natureza na esfera da poesia) é o da física antiga, para 
quem a natureza tem horror ao vazio; assim, onde houver um lugar vazio no universo a natureza o preencherá. 
31 Cítara e lira, no hino a Hermes, são nomes diferentes para um mesmo instrumento de cordas. Contudo, nos hinos, há 
nomes, traduzidas como lira ou cítara, para instrumentos diferentes: φορµιιγζ - uma espécie de harpa pequena (Ap.I, 182, 
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e as Musas sabiam da flauta somente (Merc.450-4). Dada a Apolo a permuta das vacas pela 

lira, Hermes transforma os atributos das Musas apolíneas, e é com esse novo predicado que 

elas cantam, para Zeus, no Olimpo, o canto que o aedo, para os homens canta, na Teogonia, e 

que Hermes canta para Apolo no hino homérico (Merc.418-33). 

Nesse cantar teogônico há um clima promissor que faz do hino a Hermes verdadeiro 

hino à alegria. Hermes, Apolo e Zeus riem de um riso largo que contrai os músculos da face, 

esticam os lábios, descobrem os dentes, e aos olhos conferem certo brilho, que não apenas 

significa, mas é a alegria em sua essência. Um riso que ilumina a face numa ação totalizante. 

O verbo para expressar essa maneira é γελαν, cuja raiz vem de brilhar, de modo que o verbo 

indica ambas as coisas: rir e brilhar. 

Mas, antes do júbilo de Apolo, ri-se primeiro Hermes, ao defrontar-se com a tartaruga 

montês. Certamente, ri-se astuto, porque nela vê a lira que há de ser (Merc.29). É Apolo quem 

ri por segundo ao comprovar a dissonância entre o talhe infantil e a conduta espevitada de 

Hermes, que jura falso e tão habilmente perverte seus atos que persegui-lo é cair em 

desconcerto (Merc.281). O riso terceiro é Zeus quem o dá, deliciado com a criança que mente 

até mesmo para o pai dos homens e dos deuses (Merc.390). Na seqüência, quem ri de novo 

exultante é Apolo, ante o dedilhar do menino Hermes, que se acompanha, a cantar a origem 

dos divinos (Merc.420). Exulta, por fim, Hermes, ao receber o rebanho do irmão (Merc.499).  

Hermes é a divindade da alegria porque Zeus nele pusera a χαρις, “a alegria, a graça” 

(Merc.575). Por proximidade com as Graças, ele é o gênio da alegria espalhada no coração 

dos homens e dos deuses. Nada expressa melhor seu carinho do que o doce som do 

instrumento que ele fabrica. A doce lira estimula o riso de Apolo; e toda ira então se apaga, 

cessam as perturbações entre ambos irmãos, elevam-se os poderes de ambos, daí se 

renovarem seus âmbitos de poderio32.  

De fato, a renovação impregnada no infante hiperbólico, que, nas entranhas do 

Arqueiro semeia o desejo do novo, é sentimento que leva à reconfiguração da vida. Entre a 

tartaruga e a exultação pelas vacas, ambos da esfera inovadora de Hermes, o cosmo se altera. 

Engenhoso, espirituoso, ele faz com que o Arqueiro queira a dádiva do som inédito 

(Merc.434-57), da qual vem o júbilo, a paixão e o sono suave (Merc.449); prazeres 

                                                                                                                                                                                     
184, 515, Ap.II,4; Merc.63, 506; Ven.I,19); κιθαρις - cítara (Ap.I,131, 188, 201; Merc.I.,17, 426, 433, 455, 476, 499, 509, 
510, 515; Ven.I, 80); λυρα - lira (Ap.I, 418 e 423). 
32 Daí, também, ser Hermes pai de Pã, o deus das contraposições, conforme descreve seu hino homérico. 
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necessários para os homens esquecerem os males e pausarem suas aflições, renovando-se 

(Teog. 55, 94-103). Em troca do regalo, Hermes terá de Apolo inúmeros presentes, dentre 

eles, o de tornar-se mensageiro ao Hades, o que lhe confere também o privilégio de conduzir 

anualmente Perséfone para a sua mãe Deméter, momento em que juntas festejam a natureza a 

renovar-se e a fertilidade de tudo o que existe no planeta terral. Nessa época, a primavera 

veste a terra com rosas, açafrões, violetas, lírios, jacintos, narcisos e lises (Cer.6-8, 427),  

iniciando um novo ciclo, que, ao girar uma vez mais, perpetua a alternância inovadora de tudo 

o que há na terra. 

É surpreendente que Hermes, risonho, alegre e picaresca divindade, traga para os hinos 

homéricos este renovar-se que refaz nosso universo. É que, aparentemente irresponsável, ele 

possui a liberdade, a amplitude e o brilho pelo qual se reconhece nele um dos maiores 

desígnios de Zeus33. É graças a essa sua natureza que o θυµος (ânimo) de Apolo se satisfaz 

(Merc.475), e a alegria renovadora vai até os banquetes (Merc.480-8), e assim podem os 

homens degustar fagulhas de uma divina brincadeira, o que transposto para a amplitude 

humana, faz-nos lembrar “que o humano é tal enquanto brinca e brinca enquanto é tal” 

(Schiller).  

Pelo que se depreende da figura de Hermes, toda mutação está em seu âmbito, 

inclusive as conhecidas como simples trocas. Assim, ele: troca o berço pelo agir fora do paço; 

a tartaruga pela lira e a lira pela vaca. Trocas entre lira e vacas parecem lugar comum, haja 

vista que a epígrafe de Mnesiepes34, ao narrar a iniciação poética de Arquíloco, conta que o 

pai o enviara a um demos rural para vender uma vaca. Não a vendendo e, já de volta estando, 

encontrou mulheres, e se aproximando dirigiu-lhes gracejos, no que elas perguntaram se ele a 

vaca iria vender, disse que sim, e, então, tudo sumiu, e no lugar de toda manada a lira é que 

surgiu.  

A inscrição de Mnesiepes põe em evidência o que mudou o viver de Arquíloco, 

impedindo-o de seguir a carreira sacerdotal da família e justificando sua dedicação para a 

poesia lírica. Os agentes são os mesmos que no hino, a saber: cenas de humor e troca de vaca 

por lira. A recorrência do humor favorecendo trocas faz supor, nos contextos da epígrafe e do 

hino a Hermes, uma convenção a marcar certo ritual de passagem. O lírico de Paros, depois 

                                                           
33 A renovação de tudo no divo cosmo. 
34 Cf. Carles Miralles e Jaume Pórtulas, Archilochus and the Iambic Poetry, The Inscription of Mnesiepes e 
Archilochus’Poetic Initiation, Ed. dell’Ateneo, Roma, 1983, p. 64 e seguintes. 
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de um tal ritual, inicia-se na lírica, tal como Hermes em suas esferas de poder. Se essa leitura 

for possível, a elaboração da lira, em Cilene, e o roubo das vacas, na Piéria, formam só temas 

de superfície que impelem o protagonista para o tema central, que pode ser, como no hino a 

Deméter, a iniciação de Hermes na ordem instituída pela justiça de Zeus. 

 

2.3.2 O deus alegre e o sanguinário 
 

Já que Hermes é pai de Pã, convém dar um salto na seqüência hínica deste trabalho, e 

abordar, nesse ponto, o poema dedicado a essa doce forma semi-humana, semianimal, de 

barba avantajada, com cornos e pés de bode. Monstrengo, desprovido, pois, da beleza 

costumeira dos divinos, Pã é abandonado pela mãe, que foge receosa (Fau.36-9). O pai, ao 

contrário, o recebe com abraços (Fau.40-1). Hermes, como Zeus35, não vê empecilho em dar 

amparo maternal ao filho. 

A unidade do Hino Homérico a Pã é incontestável. Na primeira parte (Fau.1-26), há a 

celebração do protagonista no desempenho das funções que obtivera na partilha de honras. Na 

segunda (Fau.27-47), o poema conta a lenda do seu nascimento e de como seria pelo pai 

levado para o Olimpo, onde os deuses o nome Pã lhe dariam, por ter trazido ao coração de 

todos a alegria (Fau.27-47). A etimologia de Pã (Παν) remete à idéia de um todo, de onde em 

Platão, (Tim. 28c), referir o Universo. Por essa relação, Pã é visto, por pensadores e 

mitógrafos, como a própria encarnação do Mundo. Seu nascimento é narrado no final do hino, 

onde é de Hermes o papel principal. Desse modo, embora o hino se dedique a Pã, 

protagonizam pai e filho uma parte do poema. 

Hermes e Pã não compartilham apenas o poema, as afinidades entre os dois são 

muitas: nascem ambos em Cilene e se dedicam à música, à poesia e ao pastoreio (Fau.5,32); 

os dois comemoram a união dos pais – Hermes, tocando a lira, canta sobre Zeus e Maia 

(Merc.52-9), Pã, tocando a siringe, canta acerca de Hermes e de sua mãe (Fau. 19-47); ambos 

celebram os olímpios (Fau.27, Merc.425); pai e filho sorriem, são amantes das ninfas (Fau.3, 

Ven.262) e portadores da alegria (Fau.37, Merc.29). 

Em situação oposta ao sorrir de Hermes e Pã, Ares gosta da carnificina. Os mitos em 

que intervém dizem respeito aos contos de guerra e combate. Mas, apesar de sua força brutal, 

Ares é quase sempre superado pela inteligência de outros deuses: nenhum ser divinal esquece 
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a trama que, para surpreender Afrodite e Ares na cama, fez Hefesto, que, traído, enredou-os e 

os deuses convocou para esta cena de viva hilaridade (Od., 8,268-320). 

O Hino Homérico a Ares é formado por acumulação de epítetos rituais (Mart. 1-9), e 

uma invocação onde o fiel pede a perfeição moral e a salvação de sua existência (Mart. 10-

16). Esse hino possui estilo e tom diferentes dos demais da coleção, e, por isso, é por muitos 

situado entre os poemas órficos36. Os estudiosos da órfica, porém, recusam-lhe tal categoria, 

alegando que, ainda que a acumulação de epítetos seja marca de orfismo, o seu vocabulário, 

em sua base, não é órfico. 

O culto de Ares desempenhou, na antigüidade, um papel restrito nas comemorações 

públicas e privadas; nenhuma cidade tomou Ares por patrono por causa do seu poder cego e 

maligno (Il. 5,889-98). O hino homérico, porém, faz dele um deus protetor de cidade 

(Mart.2), mantenedor da justiça (Mart.4), e que socorre os mortais e lhes dá vigor juvenil 

(Mart.9). Não satisfeito de imputar ao deus da guerra os atributos de Atena (Min.I,3, II,1) e 

Ártemis (Ven. 20), o poeta lhe roga a perfeição moral (Mart.10-17). Juntando a essa forma 

inédita e contraditória de tratamento dispensado a Ares, as considerações astrológicas 

(Mart.7-10), que o colocam na terceira órbita (Mart.8), lugar ocupado por Marte no sistema 

planetário formulado por Aristóteles (De Mundo, 2, 392a,15-30), descobre-se que o Hino a 

Ares transforma uma divindade brutal num ser celestial que espalha doce influência na vida 

humana. O oxímoro construído no transcorrer do poema culmina na fórmula de fechamento, 

onde, ao deus da guerra, é rogada a paz, o que mais uma vez parece muito afim com os 

princípios do cômico e do lúdico. 

 

2.3.3 Venturosa Afrodite 
 

Se a mais célebre aventura de Ares fora Afrodite, a mais famosa aventura desta última 

foi Anquises, mortal com quem ela gerou Enéias, o herói cujo mito sustenta o tema do hino 

homérico dedicado à deusa do amor. 

A unidade do grande hino a Afrodite desencoraja as várias tentativas de desintegrá-

lo37. Começa o poema exaltando o poder da Sorridente sobre todas as criaturas, exceto sobre 

                                                                                                                                                                                     
35 Zeus termina a gestação de Atena e de Dioniso (Min. I, 4-6; Teog. 924-5; Ap. 314; Dion.III,6). 
36 Cf. Allen, Halliday e Sikes., op.cit., pp. 384-5. 
37 Cf. Allen, Halliday e Sikes, op.cit., p. 351.  
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as deusas virgens: Atena; Ártemis e Héstia. Nem mesmo Zeus escapa a tal poder; e suas 

incontáveis uniões com as mortais são testemunhas disso, que vem, aliás, gerar a graça básica 

desse hino.  

Iniciado com a descrição do poderio da Sorridente, o hino, de partida, mostra a causa 

do conflito que dá a razão de ser ao que haverá depois: todos os divinos, Zeus inclusive, eram 

domados pelo seu poder de uni-los a mortais, com quem viriam a ter uma descendência 

mortal (Ven 3-5,47-52). Pelo embaraço das divindades, é de supor-se que um filho mortal é, 

para um imortal, um problema, pois mesmo que divino, é bem desconforme esse filho, uma 

vez que mortais e imortais são sem apelação opostos: é absurdo que os homens sejam como 

deuses; de modo algum os que rastejam na terra se comparam aos moradores do Olimpo (Il. 5, 

440-2). Filhos mortais são causa de cuidados para imortais. É testemunha Afrodite, mãe 

carinhosa, que afasta o ulcerado filho do campo troiano, para impedir que morra (Il. 3,11-7). 

Há desequilíbrio entre a perenidade dos pais e a efemeridade dos filhos. Até Zeus, que chora 

sangue na iminência de perder Sarpedon por Pátroclo, não pode mudar o fim do filho (Il. 

16,431-541).  

Mais constrangedor que ter filhos mortais e ter a gula e a compulsão de unir-se a 

corpos deterioráveis, é suportar, além disso, cômica sujeição da liberdade às armadilhas de 

Afrodite (Ven. 247-55). Por isso, tornando-se parecido a ela, Zeus tem um meio de impedi-la 

de vangloriar-se ante os divinos (Ven.45-52). Insufla-lhe, então, Zeus o desejo por Anquises. 

Ela, com sedução e mentira, persuade o herói troiano e lhe infunde o doce desejo de amar 

(Ven. 108-67). Consumada esta, vexada por se haver com um mortal deitado e estar grávida 

(Ven. 247-55), ao amado Afrodite o ameaça com o raio de Zeus, se vangloriasse de haver se 

unido a uma imortal (Ven. 281-90). Assim, ela se vale de Zeus para calar Anquises, tal como 

Zeus se vale dela mesma para silenciá-la. 

Tal como o hino a Apolo, o de Afrodite é uma aquarela mitológica. Além da lenda 

principal, que é o foco periférico, já que o argumento do poema é o corretivo de Zeus em 

Afrodite, o hino traz mitos adjacentes, como o do amor de Aurora a Títono (Ven. 218-38), e o 

da afeição de Zeus por Ganimedes (Ven. 202-17). Títono e Ganimedes em comum com 

Anquises têm a origem troiana e semelham com os deuses (Ven. 200-1). 
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Para os editores ingleses dos hinos homéricos, as linhas melhores do poema 

descrevem as Ninfas que nutrirão Enéias e o devolverão na juventude ao pai (Ven.260-75). 

Essa passagem é a primeira a declarar que a vida das divindades arbóreas está ligada ao 

período de existência das árvores dos carvalhos e dos pinheiros. Embora, tais ninfas se 

alimentem do alimento imortal, são semideusas e, portanto, mortais. Seus amantes são 

Hermes e os Silenos. Com uma delas, a filha de Dríope, cujo nome vincula-se ao termo grego 

para árvore, carvalho, Hermes dá origem a Pã, conforme o hino a essa divindade (Fau.34). Já 

os Silenos, semi-humanos como Pã, são ditos sátiros e seguem Dioniso. São gênios da 

natureza sensual que perseguem as ninfas nos campos, e é provável que o culto de Apolo e 

Dafne, de origem, ao que parece, tardia, tenha participação nestas formas afrodisíacas. 

O embelezamento de Afrodite em Chipre é o tema do segundo hino dedicado a ela. 

Nessa ilha, as Horas vestem-na, ornam-na de coroa, brincos e colares (Ven. II, 5-11). Apesar 

de os ornatos aí não serem os do hino maior, a cena é a mesma. Neste, as Graças são 

responsáveis pela ornamentação de Afrodite (Ven. 58-66), e, no menor, são as Horas. As 

funções dessas deusas são idênticas, preparam Afrodite para despertar o desejo amoroso: as 

deusas Horas, ou Estações, Eqüidade, Justiça e Paz (Teog. 902) adornam-na para os imortais 

(Ven. II, 14-18); as deusas Graças, Esplendente, Agradábil e Festa (Teog. 909) tornam-na 

atraente para Anquises (Ven. 86-91), que, na cena de amor, lhe tira os atavios (Ven. 161-7). 

 

2.3.4 Que Hera ciumenta coloca para enganar Zeus infiel 
 

Ornar-se impecavelmente para despertar ardores no outro não é só de Afrodite: Hera 

ludibria Zeus com tais encantos (Il. 14, 159-221). O próprio Zeus, forrado de sensibilidade 

masculina, ao encomendar Pandora, ordena que fosse bela e deleitável em sua forma virginal. 

Os deuses culminam-na de todos dons, as Graças lhe põem colares, e as Horas enfeitam-na de 

flores vernais (Trab. 60-75). 

Hera e Pandora, de aparência belíssimas, valem-se dos encantos da Sorridente para 

embair seus maridos. Uma excita Epimeteu, e espalha na terra dores (Trab. 89), e a outra atiça 

Zeus, e desvia-lhe a atenção da peleja entre troianos e gregos, Zeus, inflamado, entrega-se aos 

braços da esposa (Il. 14,312-60). Por essas e outras perfídias, tornou-se Hera insuportável para 

o chefe dos deuses e dos homens (Il. 19,97-133, Ap. 99-101). 
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Além de esposa e irmã de Zeus, Hera é a de melhor aparência entre as divinas (Ven. 

41), e tais prerrogativas fazem-na reverenciada e venerada dos Olímpios, conforme narra o 

Hino em seu nome. Os cinco versos que lhes são dedicados aí, único sem fórmula de 

despedida, talvez sejam preambulares a um longo poema dos seus atributos. 

Hera, destacada que fosse, era insegura, ciumenta, violenta, vingativa. O seu ódio 

levou-a a se transformar em velha e persuadir a Sêmele, grávida de Dioniso, que pedisse a 

Zeus que se mostrasse para ela em todo o seu fulgor, e este acedeu, dela achegando-se sob a 

forma de raio, que então a fulminou. Retirou-lhe, então, Zeus do ventre o feto que trazia e o 

instalou na própria coxa, conferindo à formação do menino a imortalidade. Por intervenção de 

Hera, Dioniso, portanto, nasceu duas vezes, e esse duplo nascer está na parte primeira do 

fragmentário Hino a Dioniso III, onde hesita o poeta entre conferir o parto a Zeus ou Sêmele. 

No último verso, a mãe de Dioniso é evocada como Tione, nome que marca a apoteose de 

Sêmele ao Olimpo, depois de libertada do Hades pelo filho. Agora, não obstante o ciúme de 

Hera, Sêmele e Dioniso são também deuses do Olimpo (Teog. 941). 

No primeiro fragmento do hino a Dioniso III, enumera o poeta as localidades onde 

teria nascido o bastardo de Zeus: Dracano, Ícaro, Naxos, Alfeu, Tebas ou Nisa? Dizem38 que, 

para evitar que Hera reconhecesse o menino, Zeus, escondido, transformando esse bebê em 

cabrito, levou-o para Nisa, e o deu às ninfas para que o criassem, e é esse o tema do breve 

Hino a Dioniso II, que, curiosamente, se entrelaça com o fragmentário hino a Dioniso III, 

também pelo epíteto ritual a exortar o deus como caprino (Bac.3, 8 e 11).  

A segunda parte do fragmentário hino a Dioniso III trata da obscura origem do 

trieteris, um culto religioso trienal ao deus, relacionado, ao que parece, à prática de deixar a 

terra arável em anos alternados.  

O Hino a Dioniso I, de unidade inegável, tematiza a lenda do deus jovem levado por 

piratas que se transformam em golfinhos, como também a fantástica história da planta sagrada 

a Baco, uma videira, que floresce, frutifica e amadure num só dia e em pleno mar. 

Dioniso, como a graia Dós (Cer. 125), é capturado por piratas. Embora Dós e Dioniso 

sejam de ambiência campestre, os dois são celebrados por hinos homéricos de que participa 

também a paisagem marinha. Uma alusão, talvez, à visagem de quem navega pelo Egeu, que 

                                                           
38 Os mitos narrados no Dicionário de Mitologia Grega e Romana de P.Grimal. 
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seqüestra e traz consigo a inesquecível imagem da natureza campesina plantada nas 

proeminentes falésias flutuantes no mar. 

Ainda que escritos em épocas diversas e por diferentes poetas, os três hinos a Dioniso 

são uma coesa história. As circunstâncias do nascimento do deus do vinho são narradas no 

hino III, que, infelizmente, perdeu, junto com seus versos, os esclarecimentos sobre o 

trieteris. Apesar de haverem sobrado desse hino III dois fragmentos, aparentemente 

desconexos, querem os comentadores que se trata de um único poema39. Já o hino II narra o 

crescer do menino com as ninfas florestais, onde tinha os Silenos por companhia, como 

Enéias no hino a Afrodite (Bac.3-4, Ven.262). No hino I, Baco, já moço, aventura-se pelo mar 

a converter piratas em delfins. A cena descrita nesse poema, talvez conectada com um festival 

anual da primavera que explicaria o milagre da criação da vinha, é retratada em um famoso 

vaso do VI século a.C. pintado por Exéquias. 

Dioniso, por atos de Hera, duas vezes nasceria. Não teve a mesma sorte Héracles, pois, 

com dolosa intenção, ela impediu-o de nascer na hora prevista por Zeus imprudente, que, na 

alegria de gerar um filho que comandaria argivos, proclamou, exultante, aos imortais, e à 

ciumenta esposa, o nascimento iminente de alguém de sua linhagem. Hera, imediatamente, 

salta do Olimpo para Argos, apressa o nascimento de Euristeu, ainda no sétimo mês de 

gestação, e então retarda o parto de Alcmena, que sofre mais terríveis dores pré-parturiais (Il. 

19,98-125). 

Héracles, por causa de Hera, não só deixou de ser o comandante argivo, como 

executou árduos trabalhos para ter de seu primo Euristeu a volta permitida para a Argólida, 

sua verdadeira pátria, já que nascera, por acaso, em Tebas, estando seu pai terreno, Anfitrião, 

em Argos exilado por matado haver involuntariamente seu avô, pai de Alcmena. 

Em seus nove versos, o Hino Homérico a Héracles, celebra o herói maior dos gregos, 

numa contraposição entre os sofreres por ele suportados, realizando suas doze façanhas sobre-

humanas, quando sozinho ele na terra errava, a combater os símbolos das energias trevosas, 

aos regozijos que, agora, goza, habitando com sua esposa Hebe no Olimpo.  

Dizem40 que esse herói morrera sob a ação do fogo em uma pira, através do qual se 

despojava dos mortais elementos de sua mãe herdados. O mesmo procedimento que Dós 

intentava com Demofonte (Cer. 239), quando queria levá-lo à imortalidade. Morto, Héracles 
                                                           
39 Cf. Allen, Halliday e Sikes, op.cit., pp. 97-101. 
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arrebatado foi em direção dos olímpios onde Hebe desposaria, irmã por parte de pai, deusa da 

juventude, e filha de Hera. 

As provas cumpridas na terra pela Glória de Hera (o nome Héracles significa isso) são 

de todo necessárias como sinal da sobre-humana natureza e do caráter elevado de Héracles, de 

modo a torná-lo como deus, um participe do Olimpo. E não toma parte do mundo divinal por 

ser filho de Zeus, ou esposo de Hebe, mas por haver, ao longo da terrenal existência, 

assimilado as competências que o fizeram merecer a imortalidade. E este é o tema do hino 

homérico, recorrente na literatura grega: o das delícias desfrutadas na morada dos divinos, 

como privilégio em retribuição aos sofrimentos terrenais (Teog. 950-5; Od. 11,602-4). 

Hera sempre Hera! Zeus, ao que parece, conseguira, em cisne metamorfoseado, 

seduzir Leda em segredo (Diosc.II, 4), pois não há evidência de que os filhos desse amor 

adúltero, hajam sido insultados por Hera. 

Conta-se que na mesma noite Leda se deitara também com Tíndaro, marido seu, e, das 

uniões nasceram, no Taígeto, dois casais de gêmeos: Pólux e Helena, frutos de Zeus, e Castor 

e Clitemnestra, prole mortal. É por isso que os heróis, nos hinos homônimos, têm dois 

patronímicos, de um lado, os poemas são endereçados aos Dióscuros, ou, aos filhos de Zeus, 

e, de outro lado, esses Dióscuros são homenageados como Tindaridas, ou sejam, filhos de 

Tíndaro (Diosc.I,II,2). 

São dois heróis juvenis protetores de todos que precisam de imediata ajuda. Em seus 

aspectos náuticos, tema dos hinos homéricos, Castor e Pólux são, particularmente, os que 

salvam navegantes em perigo. Surgem em cavalos rápidos e revestem a cenografia toda: a 

tormenta cede à bonança, índice providencial para os marujos (Diosc.I, 6-16). 

Gêmeos, identificam-se com a luz amarela (Diosc.I,13), de natureza elétrica, que 

descarrega na atmosfera e que irá assumir, via de regra, a forma de pequenas labaredas no 

topo dos mastros dos navios durante o temporal. Esse fenômeno, conhecido como fogo-de-

santelmo, desde a Antigüidade tem estimulado a atenção supersticiosa dos marinheiros. 

Ligado a esse fenômeno, os dois heróis são, curiosamente, representados nos hinos como 

montadores de rápidos cavalos. Essa representação concorda com as personificações gregas 

da luz, pois tanto o deus Sol quanto a deusa Lua são, invariavelmente, retratados dirigindo 

seus cavalos velozes (Cer.63;  Merc.69; Min.14;  Sol 9,14-15; Lua 10; Diosc.I,18, II,5). 

                                                                                                                                                                                     
40 Cf. P.Grimal, op.cit. pp.205 e sgs. 
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2.3.5 Agora, as filhas divinais de Zeus: Ártemis, Atena e as Musas 
 

Terminados os relatos acerca dos filhos de Zeus, nascidos fora do matrimônio, com 

uniões mortais, aquelas pelas quais o Cronida enquadrou Afrodite, é hora de passar às filhas 

comemoradas nos hinos homéricos: Ártemis, Atena e as nove Musas, procedentes de união de 

Zeus com imortais. 

Ártemis é irmã gêmea de Apolo, por isso, o Hino a Ártemis I (Dian.2) diz que fora 

nutrida junto do irmão. Fora esse adjetivo, mencionado também no poema ao irmão (Ap.199), 

não se mencionam as circunstâncias de seu nascimento nos hinos homéricos. 

Os dois poemas que celebram Ártemis têm como tema a sua visita ao irmão. No 

primeiro, de nove versos, ela singra o Rio Meli em seu carro dourado, fluindo pela região de 

Esmirna, e vai até Claro ao encontro de Apolo. No segundo, de vinte e dois versos, na cena 

inicial, a virgem das feras, está espreitando os bichos na floresta (Dian. 1-10), e, depois de 

satisfeita do exercício desse poder seu, afrouxa o arco para ir tomar parte do coro das Musas e 

das Graças em Delfos (Dian. 11-20). O último episódio do quadro poético de Ártemis II 

condiz com a cena do hino a Apolo (182-99), em que dançam os deuses ao som da lira, 

concebida um dia por Hermes, e dedilhada pelo próprio Apolo. No hino do irmão, a cena se 

dá no Olimpo, e no da irmã, em Delfos. 

Ártemis, como descrita no hino a Afrodite (Ven. I,16-20), virgem permanece, e aí seus 

atributos convêm com os do próprio hino dela, com a exceção de ser ela protetora das cidades 

de homens justos, função, por sinal, associada à natureza selvagem, livre e sobretudo virginal 

que a deusa representa. 

Outra filha de Zeus para a qual a virgindade é decisão pessoal vem a ser Atena, por 

sinal, muito distinta de Ártemis (Ven. 12-5). Enquanto a irmã de Apolo é virgem de coração 

valente, e se regozija no espírito com a caça e com os coros que dirige (Dian.9-15), Atena, é 

veneranda de coração sem mel (Min. I,2). Amarga, talvez, por ser sem mãe, ou pela mãe lhe 

haver sido o próprio pai. Atena, a despeito de absolutamente voltada à natureza masculina 

(Il.5,733-47), que ensina aos artesãos a construir carros de guerra e quadrigas, ela também 

governa as obras de arte e se converte em mestra, para as jovens, de trabalhos manuais 

(Ven.I,14-5; Il. 5,734). De qualquer forma, o feminino e o masculino formam nela uma 

polaridade perfeita, sem nostalgia de um lado ou de outro. 
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O Hino Homérico a Atena I tem em sua base o nascimento da deusa. A filha pulara da 

cabeça de Zeus já plena e armada, e, os imortais a força lhe temeram: abala-se o Olimpo; 

retumba toda a Terra; uma onda do Mar agitado se eleva e o Sol pára. O nascimento da deusa 

reproduz a luta de Zeus contra Tífeu horrendo, em que a Terra, o Mar e o Céu se fundem na 

intensidade da luta (Teog. 839-41). A reação dos deuses ao nascer da Tritogênica (a filha 

legítima) é de tal violência porque Palas Atena configura a condição de uma guerreira 

sapiência, vinda, sobretudo, da métis (sapiência) maternal e do pai, mestre da mente esguia 

(µητιετα Ζευς)(Min.I,2,16). 

A força da deusa de olhos glaucos, que leva os imortais a respeitarem-na desde o 

instante de sua cósmica constituição, é só comparável à do supremo deus dos helenos, e não 

pela destreza física, mas pelo entendimento, e reflexão, e compreensão da identidade prática e 

prudente, que à vitória colimada sempre levam, e à saída onde pareça não haver saída alguma. 

É para dar corpo a essa lúcida força que Zeus gerou Atena da própria cabeça. Conta-

se41 que casara ele com Métis, a mais sábia do universo, e que quando essa ia parir Atena, ele 

a teria enganado, incitando-a a converter-se em gota d’água, que ele teria engolido por 

conselhos divinais de Terra e Céu: destino era que Astúcia, após parir a filha, um filho iria 

gerar que destronasse Zeus, do mesmo modo que este houvera destronado seu pai Crono, que, 

por sua vez, a Urano destronara (Teog. 886-900). Tal sucessão de filhos a superar o pai se 

esgota com Zeus a engolir Astúcia, tornando-se ele mesmo a própria astúcia, e convertendo-

se, pois, no sábio Zeus (Ap.I,204, 344; Merc.I,469, 506; Ven.I,202; Dion.III,7; Min. I,4,16; 

Vest.II,5). 

Com o traço intelectivo e racional do pai, a filha nasce já inimiga dos espíritos 

selvagens, que se consomem pela violência. Por isto, Atena opõe-se naturalmente a Ares, 

representante do espírito que se compraz de sangue e de carnificina, enfim da pura truculência 

abstrata. Em razão de uma tal dissonância, a deusa, com tino e pouco esforço, atira Ares ao 

solo na célebre batalha dos imortais (Il.21, 410 e seguintes). Modelar este episódio evidencia 

que a força insensata e irracional (Il. 5, 761,831) é sempre superada pela força do lúcido 

espírito, prudente e racional (Il.1,193 e seguintes). 

O segundo hino de Atena, inclui Ares na celebração. Na medida, porém, em que se 

eleva Atena como protetora da cidadela, sublinearmente, o poema faz distinção entre a 

                                                           
41 Os mitos contam,cf.op.cit., P.Grimal. p.310. 
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natureza de um e de outro deus, pois cidade alguma elegeria Ares como protetor. Deus que 

revolta a própria mãe, quando esta o vê destruir os homens de maneira cega (Il. 5, 757-63), e 

também abominado pelo pai que nele odeia o gênio indômito, insuportável (Il. 5,890), seu 

culto só pôde ter pouca importância na vida dos Antigos. Atena, diferentemente, era acolhida 

por cidades que a viam como patrona e protetora. Templos Atena possuía em várias 

localidades gregas, alguns ainda estão de pé, como Argos, Esparta, Delfos, Mégara, entre 

tantas outras. 

Ao campo de batalha contrapõe-se a doçura e a sedução das Musas faladoras. Nove 

filhas nascidas de nove noites de união de Zeus com Mnemosine: Glória (Clio), Alegria 

(Euterpe), Festa (Talia), Dançarina (Melpomene), Alegra-coro (Terpisore), Amorosa (Erato), 

Hinária (Polímnia), Celeste (Urânia) e Belavoz (Caliope). Divinais cantoras que a Zeus 

alegram e a todos imortais no Olimpo (Il. 1,604). 

Tem o Hino às Musas por tema o princípio pelo qual cantores e reis antigos se 

guiavam para fazer bom uso da palavra. Ao eleger tal argumento, o hino sinaliza sua própria 

ancianidade: reis e cantores arcaicos participam da sagração da força da palavra. Para estes, 

uma vez proferida, a palavra dá luz de presença ao ser que nomeia, e o tira do esquecer-se 

pela atuação da Memória. Articuladas com tino, as palavras produzem força vária e divina 

chamada pelo nome de Musas, e a arte delas não é só a de persuadir, mas a beleza diz também 

respeito à conquista dos espíritos. A palavra, que torna presente o ser nomeador, e a 

linguagem, que embeleza o nomeante e o nomeado, são forças, aliás, bem parecidas aos 

poderes de Afrodite, e, em razão disso, uniu-se diva Memória a Zeus. 

Representantes de Zeus na terra, os reis eram nobres que memorizavam as fórmulas 

sagradas como normativas da tradição pública e social. Cabia-lhes redimir litígios e querelas, 

mediante essas fórmulas, cuja conservação e aplicação precisa era privilégio deles. Os reis 

dependiam, portanto, da providência da Memória para preservação dessas fórmulas, e, do 

patrocínio de Zeus para aplicá-las em cada caso, bem como da intercessão das Musas, que 

lhes colocavam, na boca, palavras de mel carregadas da sedução persuasiva, para que a 

fórmula se mostrasse eficaz em cada caso, e fosse resolvido a bom termo todo e qualquer 

impasse. 

A administração da justiça, para a mente mítico-arcaica, era um ato cívico, religioso e 

mágico, dado que a eventual injustiça num litígio era propensa a distúrbios na ordem natural, 
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como nas forças produtivas. Encontrar a fórmula acertada (Memória), pronunciá-la com 

autoridade (Zeus), e incuti-la à aceitação de adversários (Musas), tinha por função realizar a 

justiça, a pacificação social, e encaminhar a natureza pelos bons auspícios (deusas Estações), 

o que fazia dos reis parceiros de Zeus na manutenção da ordem cósmica. 

O Hino Homérico a Deméter mostra Celeu como rei diotrephées (Cer.184 nutrido por 

Zeus), que recebeu de Zeus a excelência no desempenhar a sua função judiciária, e de boa 

reputação entre seu povo (Cer.150-2). Celeu, é líder religioso, tem a missão de observar os 

costumes e a justiça repartir com eqüidade (Cer.103,151-2,215,473). Agindo dessa forma, 

colabora com Zeus na ordem cósmica, e, por isso, a rede de alianças matrimoniais do Cronida 

lhe assegura a união familiar e o equilíbrio social, a prosperidade e o bem comunitário 

(Cer.108,150-5,174-8,471;Ter.13-5). 

Poetas, como reis, eram (e são) senhores das palavras, e asseguravam, através de suas 

canções, a consciência que a comunidade tinha de si e de suas conquistas. Nessas 

comunidades agrícola e pastoril, anteriores à constituição da polis, o cantor comunicava o que 

viria a ser toda a visão de mundo a perdurar para o grupo como um todo comunal. Graças ao 

canto, alargava o homem comum suas possibilidades de movimento e visão, transcendia suas 

fronteiras, e passava a assimilar fatos e mundos outros, porque o canto os materializava e os 

fazia presentes. 

Nos cinco primeiros versos do hino às Musas, o poeta, dignifica sua arte, pondo-se à 

altura dos reis, e ressalvando não ser por si mesmo que o canto teria força, direção e senso, 

mas, pela atuação das deusas Musas a gerar e dirigir o canto. Estas favoreciam aos reis e 

cantores de excelência no uso das palavras, de que eram elas guardiães; para ambos o uso da 

palavra era uma especialização que os distinguia dos demais; a autoridade deles sustentava-se 

na sedução e no fascínio de dizê-las. O uso que o rei e o cantor delas faziam tinha seus ecos 

no destino da comunidade, de modo que, ao protegê-los, as deusas Musas sua parte iam 

cumprindo na manutenção da ordem posta pelo liderar de Zeus seu pai. 

 

2.3.6 Héstia é a lareira, o fogo é Hefesto 
 

Do mesmo modo que estas sedutoras Musas auxiliam os reis a harmonizar interesses 

da comunidade, Héstia, a própria lareira doméstica, transformada em altar, os ajudava a 
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garantir a descendência e a coesão da família, mediante a boa observância das práticas 

alimentares. 

Héstia, mais velha e mais nova irmã de Zeus, é a veneranda terceira e derradeira a se 

mostrar insensível ao condão de Afrodite. Primogênita de Crono e Réia, é a primeira que o pai 

engoliu quando desceu do ventre maternal. Devolvida só foi quando o pai, por sábia astúcia 

de Zeus, então caçula, por efeito de uma droga, os filhos vomitou na ordem inversa àquela em 

que os comera (Teog. 459-60, 495-7). Tal particularidade, a de nascer primeiro da mãe, e, por 

último do pai, fez de Héstia deusa celebrada no início e no fim dos festins (Vest. 4-6), com o 

apanágio de presidir as refeições familiares, que começavam e findavam com libação de 

vinho doce e mel a ela ofertado, delimitante ato que fechava o círculo familiar. 

Ainda que cortejada por Apolo e Posidão, Héstia, em vez do casamento, recebeu de 

Zeus dois privilégios: o de ser honrada em todos os templos dos deuses e o de assentar-se no 

centro do lar (Vest. 1-3, Ven. 21-32). O nome da deusa é o da lareira encravada no centro 

circular do salão palaciano, convergência religiosa da morada. Seria o conúbio para Héstia a 

negação dos valores sintetizados entre ela e a casa: a fixidez, a permanência, o isolamento. 

O Hino a Héstia I, embora à deusa oferecido, inclui a comemoração a Hermes. O texto 

associa estreitamente essas divindades e a afinidade de função que os une: são seis versos de 

invocação à Héstia, seguidos, sem transição, de seis versos de invocação a Hermes como deus 

mensageiro, e dois versos finais dirigidos aos dois deuses. O que levaria tais forças divinas, 

tão antagônicas, a juntas habitarem as formosas moradas dos homens (Vest. 11)? Talvez seja a 

velha lei de Zeus Xênios (hospitaleiro), responsável pela sagrada hospitalidade, instituição 

diante da qual todas as rivalidades se suspendiam, como ocorre entre Glauco e Diomedes, no 

sexto canto da Ilíada. Aí as leis da hospitalidade, que funcionam como uma drástica 

suspensão na guerra, funcionam como princípios insensíveis ao tempo e à política e são de 

inegável origem indo-européia. 

Aval e símbolo do fixo, da imutabilidade e permanência, da perenidade e intimidade 

do grupo familiar, Héstia não deixa seu lugar, é como a terra imóvel no centro do cosmo42. 

Hermes, ao contrário, é o deus do externo, dos lugares onde há transações, como a ágora e o 

estádio, é a errática divindade das vias, guia dos viajantes nesta vida e, na outra, orientador 

das almas para o Hades, e, entre uma e outra vida, também é o guia dos sonhos. A profusão de 

                                                           
42 Na Antigüidade, a terra ocupava o centro do universo. 
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epítetos, testemunha de sua fluidez e mutabilidade, dele fazem comunicador sem igual, razão 

por que se tornou o mensageiro dos divinos todos, e um ser capaz de penetrar em todos 

ambientes, sendo inclusive seu simbolismo viageiro complementar do fixo simbolismo de 

Héstia. 

No pensamento religioso grego, Hermes e Héstia, inda que opostos, são um par, 

porque ambos, em sua polaridade, pertinência dão ao modo de organização do espaço grego: 

Héstia é centro a partir do qual se orienta e define a mobilidade (Hermes) de um ponto para 

outro. O espaço doméstico, protegido por Héstia, tem, para os gregos, notação feminina, e, a 

mulher, orientada para o interior do lar, não deve abandonar esse pólo sob pena de se 

desfigurar. O espaço de fora tem notação masculina: cabe ao homem defrontar-se com 

imprevistos do exterior, e realizar as transações patrocinadas por Hermes. No casamento, 

entretanto, essa orientação se inverte, pois passa a mulher a elemento móvel (Hermes), e sua 

circulação estabelece o elo entre os grupos familiares. Deixa a moça a casa dos pais, a lareira, 

da qual se encarregava enquanto virgem (Héstia), e vai fixar-se no lar do marido para 

completar-se pelo casamento, e aceder a um estado novo. A união que altera o ser da jovem, 

do mesmo modo que a aliança entre as famílias, é comércio, e, como tal, passa ao âmbito de 

Hermes. Mas, para que isso acontecesse foi mister sair-se da díada ou da dupla em direção ao 

movimento triádico, que admitiria, como se viu, várias outras possibilidades. 

A aparente contradição provocada pela mobilidade feminina, que abandona a casa dos 

pais para se estabelecer no lar do marido, resolve-se, no plano da representação religiosa, 

quando se compreende que a permanência de Héstia não é de natureza espacial apenas: é 

também de constância cronológica, que assegura ao grupo doméstico a sua perenidade, 

através da perpetuação da linhagem familiar semelhante a si mesma. A função de fecundidade 

da deusa virgem, dissociada das relações sexuais, apresenta-se como a prolongação indefinida 

da linhagem paterna, pois Héstia, além de configurar a mulher virgem, conforma a mulher 

como reservatório de vida da linhagem do marido. Tal função compatibiliza-se com a 

ambigüidade de seu nascimento, porque, embora tenha sido gerada e parida primogênita pela 

mãe, fora engolida e concebida caçula pelo pai, fechando um ciclo, que reflete o ciclo da 

imaginação grega antiga de que não é a mulher que concebe o filho, mas quem o concebe é o 

homem que fecunda a mulher. Esse é o motivo pelo qual, no hino homérico, Héstia é filha só 

de Crono (Vest. 13). 
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Além de garantir, pela manutenção da descendência do homem, a perenidade do oikós 

(designa ao mesmo tempo o habitat e o grupo humano que nela reside), Héstia, sob o nome 

Tamia, protege a esposa em sua função de acumular, no interior da morada, as riquezas que o 

marido obtém com o trabalho. Aos bens imóveis armazenados no interior do palácio, 

protegidos por Héstia Tamia (reserva de alimentos, tecidos, metais preciosos), soma-se outro 

pólo da riqueza real. Um bem móvel, circunscrito em outro espaço, constituído pelos 

rebanhos conduzidos por Hermes pastoril, que reina sobre todo gado (Merc.571). Sendo 

Hermes favorável, os rebanhos se multiplicam por si só e a riqueza do senhor da casa prolifera 

ao campo (Teog. 444-7). 

Fixada no centro das grandes salas, Héstia não constitui apenas o centro do espaço 

doméstico. Ela vai além, pois a lareira, dentro de um espaço retangular, era limitada por 

quatro colunas sustentando clarabóia, por onde saíam as oferendas familiares, sob a forma de 

fumaça, que Héstia fazia subir até a morada dos deuses, como se a lareira se elevasse vertical 

até o Olimpo, verdadeiro contato da terra com o céu. Em sentido vertical, porém oposto, a 

lareira circular era assimilada ao umbigo, também circular, que enraizava a casa na terra, 

como o cordão umbilical que ata a criança ao ventre materno, abrindo um canal que 

estabelecia contato da terra com o mundo subterrâneo, com o Hades. Assim, na consciência 

dos gregos, embora Héstia se fixasse ao solo, seu poder representaria por excelência uma 

passagem, um ducto pelo qual se efetuava a circulação entre os níveis cósmicos, o eixo que, 

de um extremo a outro, punha em contato as partes todas do universo. Nesse sentido, Héstia 

possui atributos compatíveis com Hermes mensageiro, que também interliga os três níveis 

cósmicos: Céu-Terra-Tártaro (Cer. 407-9; Merc.572; Fau. 29; Ven. 146,212, entre outros). 

Ainda que opostos, Héstia e Hermes se unem num par de contrários intrincados por 

afinidade inseparável: a deusa, imobilizando o espaço ao redor de um centro fixo, e o deus 

tornando tal espaço móvel em todas direções. 

Como o centro da casa de Apolo, a deusa lareira é evocada no Hino Homérico a 

Héstia II. O poema de cinco versos celebra Héstia no desempenho da outra função que lhe 

coube na partilha (Vest.I,1-3): ela cuida do templo de Apolo em Pito. 

Responsabilizando-se por esse templo especial, Héstia, simultaneamente, trabalha em 

favor de quatro moradas: a primeira é a própria casa de Apolo, onde ocupa o assento eterno; a 

segunda, mais extensa que o recinto sagrado, é a morada Delfos, que abriga o omphalós 
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(umbigo), ponto central, geográfico e político, do mundo antigo e considerado o trono de 

Héstia; a terceira, bem mais extensa que o umbigo do mundo, é a morada terra, considerada o 

centro do universo antigo, e, por fim, é a morada Zeus, princípio causal de Tudo (Vest.II,4-5). 

O hino a Héstia I diz respeito à Lareira familiar, já o hino II, alude à Lareira comum, 

referindo-se à Héstia da Cidade, tornada centro do Estado, daí a sua associação com Zeus 

como divindade cívica (Vest. II, 4-5). O significado do centro muda de um hino a outro, no 

primeiro, há uma simbologia religiosa que fixa o altar doméstico no solo, diferencia o grupo 

familiar ao redor de si mesmo e o conserva puro de todo contato exterior, dando-lhe uma 

qualidade religiosa particular. No segundo hino, há uma simbologia política, Héstia torna-se 

koiné, “comum”, edificada num espaço público, não mais no interior das moradas privadas. A 

partir dessa instalação, ela encarna o todo da cidade, e exprime o centro como denominador 

comum de todas as casas que constituem o Estado. O bem-estar do Estado depende do altar 

comum, do mesmo modo que o bem-estar da família depende do altar familiar. Entretanto, na 

medida em que o poema comemora a deusa instalada no templo localizado em Pito, tida como 

o centro do mundo, o âmbito de poder da deusa extrapola os limites do Estado e se estende a 

todas as famílias do mundo antigo, que necessitam dos cuidados de Héstia, associada a Zeus, 

para garantir a perenização da espécie e, assim, cumprir a parte que lhes coube ao se 

separarem dos divinais (Teog. 535-616). 

Héstia é a lareira, o fogo é Hefesto, Hermes, Prometeu e Zeus. Zeus é o fogo natural 

que nasce do raio e queima as árvores, Hermes e Prometeu são o fogo alimentar, o que 

transforma o alimento cru em cozido, que demarca a distância entre animais e homens, 

Hefesto é o fogo civilizador. Em seu hino homérico, o deus do fogo é comemorado junto com 

Atena. Sabe-se que na Antigüidade o único lugar em que tais duas divindades se associavam 

era Atenas, onde havia (e há, perto do Cerâmico) um templo de Hefesto. Essas evidências têm 

levado a supor que o poema teria sido composto ali em Atenas. 

Os dois deuses são celebrados juntos, no poema e no templo, por serem patronos de 

todas as artes e ofícios. Ainda que os hinos homéricos oferecidos a Atena não a celebrem 

nessa função, o hino a Afrodite não deixa de fazer referência aos trabalhos brilhantes 

ensinados pela deusa de olhos glaucos aos homens (Ven. 11-5). 

O tema do Hino Homérico a Hefesto é a melhoria da qualidade de vida patrocinada 

pelo deus que deu ao homem a técnica da arquitetura. Aliás, Hefesto é o grande construtor do 
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Olimpo, pois as moradas dos deuses foram todas construídas por ele (Il. 1,607-8). O deus do 

fogo, mais conhecido como metalúrgico, também é perito na arte de mexer com a argila. Zeus 

manda que ele molhe a argila com água e modele uma figura à imagem das deusas, uma 

mulher pronta para o casamento. Hefesto habilidosamente dá forma a uma bela virgem de 

feições graciosas, que se mexe e tem vida, fazendo de Pandora seu mais perfeito trabalho em 

barro (Trab. 60-5; Teog. 571-2). Mas, se o tema é esse, o motivo parecerá mais amplo e talvez 

mais antigo, mas com grande futuro na literatura sobretudo filosófica, que já se denunciava aí 

por serem os hinos um caminho para o ser e para o absoluto. Trata-se da eficácia da técnica, e 

do galardão que ela confere aos seres, notadamente aos deuses, como Hermes e Hefesto, por 

exemplo. 

Os homens, antes de conhecerem o ofício de Hefesto oleiro, para se protegerem das 

intempéries e ameaças do ambiente, habitavam nos abrigos naturais, grutas e cavernas 

úmidas, escuras e pouco saudáveis. Depois, graças ao fogo civilizador de Hefesto, que 

cozinhou o barro e o transformou em tijolo, os mortais, dotados da perícia que os diferenciava 

das bestas selvagens, puderam desfrutar da tranqüilidade das suas casas de tijolos, ensolaradas 

e saudáveis; moradas que consagram o caráter dos homens como criaturas civilizadas. Isto 

ecoará sobretudo no Protágoras platônico. 

Em Hesíodo, o trabalho surge como atividade constituída por esforços, em que a 

fadiga humana não apenas se recompensa pelas bençãos divinas da prosperidade, porque o 

trabalho aí é, também, um certo espaço que, por vericidade e dinâmica corporal, recusa o 

perigo dos discursos gananciosos, e aconselha ao homem a proveitosa discrição (Trab. 309). 

No hino homérico, o trabalho é signo de que o homem deixa de agir como animal e passa a 

agir como civilizado (Vulc.4-7). Ao garantir a quem trabalha (Vulc.5) a moradia auspiciada 

pela técnica, o deus do fogo institui uma nova relação entre mortais e imortais, pois o 

trabalho, que era visto como punição de Zeus ao homem, passa a ser visto como condição da 

vida melhorada. Este argumento supõe que, sendo o trabalho um tipo de ação, e sendo esta 

por excelência um hábito, uma repetição – o que se espera é que o trabalho seja uma forma de 

alegoria moral e religiosa, com ou sem o manuseio da técnica. De qualquer forma, e como se 

verá adiante, quanto mais se aproxima da esfera de Zeus, o trabalhar dos deuses constitui – 

com a exceção quase única de Hefesto – mais operosidade do que profissão, e mais um 

simbolismo construtivo do que verdadeiro engajamento produtivo. Nos hinos, a idéia do 



Capítulo I – Os Hinos Homéricos 

56 

esforço não é tão negativa quanto a idéia de servir como inferior. É o caso da gargalhada dos 

deuses sobre o pobre Hefesto no final do primeiro canto da Ilíada. 

 

2.3.7 Neto de Zeus 
 

Além do benfazejo Hefesto, outro que teve grande destreza na arte, e se tornou forte 

aliado dos homens (Od. 17,382), é Asclépio. Na Ilíada, ele ainda não é deus, mas um médico 

hábil e pai de dois outros médicos famosos, Macáone e Podalírio (Il. 2,729; 4,193; 11,517). 

O Hino Homérico a Asclépio não explicita a sua condição, se heróica, ou divina. O 

tema se restringe à genealogia divina, ao local onde teria nascido, e à parte que lhe coube: 

alívio das más dores (Esc.4). Dentre as várias lendas do seu nascimento, o poema elege a que 

faz dele o filho de Apolo. Conta-se43 que Febo possuíra Corina, e que grávida, cedera ao amor 

de Ísquis, um mortal (Ap.210). Avisado por uma gralha da traição da companheira, Apolo 

mataria Corina e, estando o corpo dela para ser queimado, Apolo lhe arrancou do seio o 

infante ainda vivo e o confiou ao Centauro Quirão, educador e médico afamado como 

cirurgião, que já fazia implantes, como o que substituiu o osso que faltava no tornozelo de 

Aquiles por um osso tirado do esqueleto de um gigante morto. 

Quirão ensinou medicina a Asclépio, e, o aluno rápido descobriu um meio de 

ressuscitar os mortos. O número de mortais que o neto de Zeus ressuscitou preocupou tanto o 

avô, que este então o fulminou, receando que se alterasse a ordem do mundo. 

 

2.3.8 O visual e o audível 
 

Do mesmo modo que Asclépio ora é celebrado como herói, ora honrado como deus, 

Hélio, ora é deus Sol, ora gênio benfeitor dos homens e serviçal dos deuses (Od. 12,376-388; 

Il. 18,239-42). O Hino a Hélio compara-o aos imortais (Sol 7), o que implica secundarizá-lo 

ante os olímpicos, opinião, por sinal, não compartilhada por Hesíodo, que o coloca, junto com 

as irmãs Aurora e Lua, na categoria de sempre vivos imortais (Teog. 19). 

As semelhanças entre os hinos ao Sol e à Lua têm levado à conclusão de que são obras 

de um único poeta. Se assim não for, um poeta deve ter tomado como modelo o poema do 

                                                           
43 Cf. P.Grimal, op.cit. pp.32 e sgs 
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outro. Como o Hino a Selene não dá a genealogia da deusa, supõe-se que esse poema dependa 

do Hino a Hélio, que esclarece a origem de ambos, nascidos de Luzente e Hipérião (Sol 7). 

Os hinos aos dois irmãos mais brilhantes da abóbada celeste têm a descrição desse 

brilho como assunto. Embora as peças literárias sejam “gêmeas”, os dois astros não são. A 

Lua difere do Sol pelo aspecto mutante: nova, crescente, cheia, minguante. O hino celebra 

uma das fases paridas pela deusa lunar, Selene Pândia, ou seja, a Lua toda divina, luminosa, a 

Lua Cheia. Esse astro é que brilha como o Sol. 

Ambos poemas fazem menção à cabeça dos irmãos. A cabeça de Hélio, não sujeita aos 

desfalecimentos periódicos da irmã, é rodeada de raios como um elmo dourado, a partir do 

qual Hélio fixa seu olhar ameaçador em tudo. Já o brilho de Selene é indicial (Lua 4,13), 

resultante do ritual que ela cumpre, o de banhar-se no Oceano, onde se esconde invisível, para 

depois de vestir-se resplendente, espalhar na terra o seu luar (Lua,8-9). Uma lua nova, uma 

lua cheia, aludindo aos movimentos lunares a partir dos quais a divisão do tempo foi feita na 

Antigüidade: de uma a outra Lua Cheia um mês transcorria. A observação das fases da Lua 

levou o homem ao conceito de mês. Selene é identificada à Hécate, antiga deusa lunar e 

ctônia, celebrada no hino a Deméter como companheira de Perséfone (Cer. 25, 52, 59, 438-

440), a quem dá o sinal quando chega a hora de descer ao Hades, marcando o início do 

inverno, e, de novo, à hora de tornar à terra, o começar da primavera, de modo que a Lua, 

como Hécate, sinaliza as estações, a partir do que muita ordem se levanta (Lua 4), e cujo 

movimento leva o homem ao conceito de ano. 

Héstia e Hermes formam oposição, Lua e Sol formam oposição e semelhança. Por 

oposição, os irmãos são contrários na prática de ações tortuosas. O Sol vê tudo (Sol, 9-12) e 

não partilha do que for irregular. Vendo o maternal desespero de Deméter, Sol não titubeia em 

delatar Zeus e Hades seu irmão (Cer.62-89). Lua, ao revés, é cúmplice de todas 

irregularidades, e um bom exemplo disso é sua omissão voluntária para ocultar o roubo das 

vacas por Hermes (Merc. 68-9, 97, 197). 

Os irmãos formam um par por similitude no que diz respeito à personificação da luz. 

Nos hinos em que figuram, dirigem seus carros puxados por cavalos (Cer. 63,88-9; Merc. 68-

99; Min. 13-4; Sol 9,15; Lua 10). A Lua percorre tradicionalmente o céu num carro puxado 

por dois cavalos. O Sol, precedido pelo carro de Aurora (Od. 23,244-6), percorre-o num carro 
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de fogo puxado por quatro cavalos. O movimento dos carros divinos marca a travessia diária 

desses astros pelo céu. 

A descrição de tais iluminuras nos hinos dedicados a Sol e Lua estimula o visual 

nesses poemas, mas na proposição do Hino a Mãe dos Deuses vem à tona a sensibilidade 

auditiva: ao entrechocar-se das castanholas juntam-se os sons de tamborins, silvos de flautas, 

ulular de lobos, rugidos de leões e farfalhar de árvores de montanhas sonorizadas pelo vento. 

O tema desse hino é a apresentação das insígnias que agradam à Mãe dos Deuses. A 

enumeração dos símbolos cria ambiência favorável aos festejos em honra da deusa 

protagonizada. A evidência literária mais antiga de que esses itens, naturais e manufaturados, 

simbolizam a Mãe divina é dada por Heródoto (4,76). À guisa de explicar que os Citas tinham 

total indiferença pelos costumes estrangeiros, e uma aversão especial pelos gregos, o 

historiador diz que Anacársis, viajando por muitos lugares, aportou em Cizico na época em 

que os habitantes celebravam a festa da Mãe dos Deuses. Ali, peregrino, oferece em promessa 

para a deusa o mesmo cerimonial, caso voltasse para a pátria são e salvo. Tão logo chega na 

região cítia coberta de árvores, Anacársis cumpre o prometido, e festeja à deusa tendo nas 

mãos o tamboril. E o rei, ao vê-lo entregue a tal celebração, o mata. 

Adorada como Mãe dos Deuses, na Antigüidade, a deusa seria mais tarde, entre os 

gregos, Réia, filha de Terra e Céu, e que, submetida a Crono, trouxe ao mundo a Héstia, 

Deméter, Hera, Hades, Posidão e Zeus (Teog.453). 

Réia, fonte ctônia de toda a fecundidade, como matriz geradora de Zeus, torna-se a 

mãe dos deuses todos (Cib. 1), pois todas divindades manifestam o poder de Zeus, e, como 

mãe de Deméter, é mãe de todos homens (Cib. 1), dado que a humanidade sobrevive do fruto 

que o potencial da Terra-mãe reproduz. 

Aquilo que em Afrodite Urânia44, como katabolé (fundamento, princípio, começo), 

representa a possibilidade da gradativa entrega do ente espiritual à matéria, em Réia se faz 

efetuabilidade: ela é o fundamento do deus em ação. É chamada Mãe dos Deuses porque é 

dela que surge a autêntica pluralidade divina. É nesse sentido que o hino homérico em sua 

homenagem põe em cena seus ruidosos atributos. O barulho da música selvagem que 

ensurdece a consciência agarrada à unicidade está ligada ao mito do nascimento de Zeus: 

                                                           
44 Hesíodo (Teog. v.191-2) diz que uma virgem se criou. Naquele ambiente de seres sem formas, indistintos, 
sufocados no interior da Terra, Afrodite, filha de Urano, é a primeira forma divina particular. Por isso, representa 
ela um momento de passagem do Absoluto para a gradativa entrega à matéria. 
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quando em Creta, o pariu Réia, confiou-o à ninfa Amaltéia, e essa, para que a criança, ao 

chorar, não revelasse a sua presença a Crono, pede aos Curetes que em seu redor dançassem 

ruidosas danças guerreiras. Assim faziam, possibilitando que Zeus se tornasse adulto. Os 

atributos de Réia são, portanto, signos da passagem de um estado de consciência desconfiada 

e egoísta que protege o deus único (Crono), o deus que arroga só para si a divindade, para um 

estado de consciência que efetiva a multiplicidade45. 

 

2.3.9 Gaia, a nossa Grande Mãe 
 

Réia e Deméter, como Perséfone e Têmis, são emanações da substância de Gaia, 

divindade primordial, nascida logo depois do Caos (Teog. 116-7), para fincar os alicerces 

sobre os quais se assenta o liderar de Zeus. 

Réia, sua filha Deméter e sua neta Perséfone (Teog. 913) encarnam a fértil natureza de 

Gaia. Réia perpetua Gaia pela geração de imperecíveis seres, Deméter, pela garantia do 

nascimento, crescimento, desfalecer, morte e renovação das gerações humanas. Perséfone, 

divindade ctônia, representa a semente tragada pelo seio da terra, eterniza a bisavó acolhendo 

os mortos em seu palácio no Hades. 

Têmis manifesta a natureza de Gaia apresentando-se como a Ordem cuja abrangência 

se declara no nome das suas três filhas Horas: Eqüidade, Justiça e Paz (Teog.902). Indiciam 

tais denominações que o Direito que Têmis assimila de Gaia sintetiza os aspectos político-

social, natural e temporal, sendo a ordem social aspecto da ordem geral da natureza.  

Os reis justiceiros são parceiros da Natureza regrada pelo ciclo normal das estações; 

unidos favorecem a prosperidade do povo e as boas relações entre as pessoas. Assim, 

colaboram os reis com a manutenção da ordem social e natural. Para isso, Têmis e suas filhas 

agem agrupadas com Memória e suas filhas Musas, que conferem ao rei o dom de encontrar e 

proferir a fórmula de solução para os impasses da comunidade (Ter.11). Tal grupo divino, 

amplia-se com Deméter que contagia a esposa do rei e a faz gerar filhos homens, como 

Demofonte (Cer.234), para a continuidade do sangue paterno (Ter.13-16), e ainda lhe 

presenteia com a produção agrícola e pastoril (Ter.7-12).  

Ainda que Gaia, sob o Direito Divino, sob a potência de fecundidade e do seio 

maternal que dá e tira a vida ao homem (Ter.1-11), ainda, pois, que Gaia se renove na 
                                                           
45 Schelling, op.cit., Lezione Sedicesima. 
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plenificação das filhas, Têmis, Réia e Memória (Teog. 135), e netas, Deméter, Estações e 

Musas, e da bisneta, Perséfone, nunca lhe abalarão a primazia do fundamento primordial das 

coisas e da dignidade de ser Grande Mãe Universal (Ter. 1-4), chamada, também, a Mãe dos 

Deuses, e confundida com Réia (Ter. 16), porque, diferente de seu marido Céu e seu caçula 

Crono, superados e enfraquecidos pelos filhos, ela, superada, sucedida ou enfraquecida, não 

seria jamais, porquanto todos carecem da emanação da sua potência para se conservarem na 

energia vital que as mantêm imperecíveis. A força extraordinária emitida por Terra move o 

poeta a reverenciá-la, com afeição filial, no Hino a Gaia, adotando por tema os atributos que 

maternalmente ela divide com a prole. 

 

2.3.10 O duplo condão de Posidão 
 

Dentre estes, com quem mãe Terra compartilha a sua essência está Posidão, seu neto, 

filho de Réia e Crono, irmão de Hades e de Zeus (Teog.456). A intimidade de Posidão com a 

avó é evidenciada por antigos epítetos que lhe revelam mais remota natureza: 1º) o deus que 

sacode a terra; 2º) o deus que tem a terra, e daí, pois, Senhor da terra. Uma inscrição dória 

dá para tal segundo epíteto a forma do latim veho, o que daria no deus que a terra carrega, 

transporta. O primeiro epíteto, que sacode a terra, pode relacionar-se ao espancar das ondas 

na margem costeira. Posidão, entretanto, antes de ser o deus do mar, um deus ctônio foi e é 

isto a que se dá relevo no segundo epíteto, traduzido como o (deus) que tem a terra, ou como 

o (deus) que transporta a terra, ou como uma terceira possibilidade, de raiz homônima do 

latim vexo, o deus que abala/sacode a terra. Tais mostram que Posidão fora potência ativa, 

que punha a terra em movimento e lhe agitava a seiva vital. Deus do estremecimento, fazia 

escapar as águas doces do seio da terra e despertar de sua dormência as sementes, 

promovendo a vegetação terrestre. Ganhou, mais tarde, o mando sobre as ondas, e por isso 

agitaria o mar (Net. 2), inculcando-lhe a vegetação marinha. É esse duplo condão o argumento 

do Hino Homérico a Posidão.  

O poema é simétrico entre os elementos terrenos e marinhos. Para denotar o poder de 

Posidão sobre a terra, o hino menciona sua posse do Hélicon (Net. 3), e ser ele igualmente 

domador de cavalos (Net. 5). Do âmbito marinho, o hino lhe atribui a possessão de Egas 

(Net.3) e o caráter de salvador de naus em perigo (Net.5). Hélicon e cavalos estão para a terra, 

como Egas e naus para o mar. 
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O continental Hélicon põe em evidência o mais antigo caráter de Posidão. Sob o título 

de Helicônio (Il. 20,405, Net. 3), Netuno ocupava no Hélicon uma região na Fonte dos 

Cavalos (Teog. 6), manancial ali brotado por sua ordem. Assim, os dois atributos da 

referência terrena do deus, o lugar continental e o privilégio de dominar a força metaforizada 

nos cavalos, se implicam um no outro. Ainda relativamente à afeição de Posidão por cavalos, 

menciona o Hino a Apolo (Ap.230-8) o estranho ritual em sua honra no bosque seu de 

Onquestos. Em pleno curso, o condutor ali salta do carro, abandonando os cavalos a sua sorte. 

Se a parelha se rompesse, abandonava o auriga o carro no templo se apoiando sob a guarda 

desse deus, e cuidava dos cavalos. A recorrente associação de Posidão com cavalos, nos mitos 

e cultos, se faz sobre um antigo símbolo eqüino de força subterrânea, ligado, portanto, à 

natureza anteriormente terrenal de Posidão. 

A marinha Egas evidencia o que há de menos remoto em Posidão. Um dos principais 

santuários do deus era na costa norte da Acaia, na marinha Egas, nome que, em grego, lembra 

vaga, onda. No luzente paço de ouro imperecível nas profundezas de Egas, Posidão, tal como 

um Zeus marinho, dominava tendo por arma e cetro seu o tridente. O deus, ali, percorria em 

seu carro puxado de corcéis as ondas, que a passagem lhe ofertavam, enquanto, saltitantes, o 

festejavam os animais marinhos (Il. 13,21). 

Sendo a Grécia um país que repousa quase que sobre águas salgadas, e, sendo seu mar 

muito sensível às transformações meteorológicas, é natural coubesse ao deus a proteção dos 

navegantes, expostos às imprevisíveis agitações do clima. Porque sabe combater a procela, 

sabe incitá-la, razão por que também marinha fúria ele levanta, como a que ruiu as naus de 

Xerxes no Helesponto (Herod. 7,34; Os Persas, 739-52). O ser o Senhor de Egas e o salvador 

de naus, são predicados que se implicam, tal como se implicam os apanágios terrenos, pois 

Egas não diz só respeito a uma cidade a guardar o templo do deus do mar, mas refere um 

lugar protetor nas profundezas, como o Olimpo em seu cume, do palácio do soberano Senhor 

do Mar, o deus que salva as naves e socorre os navegantes (Net. 5,7). 

 

2.3.11 A relação de Zeus com Têmis 
 

Na partilha, coubera ao Senhor de Egas para sempre habitar no reinado do mar (Il. 

15,189-90). Entretanto, havendo lutado embora com Titãs e tê-los no Tártaro trancafiado 

(Teog. 732-3), nem sempre Posidão se curva à preeminência do irmão (Il.13,353), o que é 



Capítulo I – Os Hinos Homéricos 

62 

bem claro na conspiração com Hera e Atena para aguilhoar o soberano do universo (Il. 1,399-

400). Mas, ainda que Posidão pretenda se igualar a Zeus (Il. 15,185-7), haja vista que ambos 

partilham da compleição das águas, fonte de todos possíveis de existência, sendo Posidão 

deus da água que se origina sob a terra, e Zeus, da água que cai sobre a terra, a superioridade 

do último é de argumento mais amplo e mais sólido: Zeus é capaz de suspender sozinho, por 

uma cadeia de ouro, deuses, deusas e o universo juntos (Il.8,5-27).  

Zeus conquistara tal supremacia por obras que ele realizara. Sendo a última delas, suas 

coalizões nupciais com sete, ou oito (se considerada Dione) esposas imortais. Sagaz, casou-se 

Zeus com Têmis em segundas núpcias, pólo oposto de Métis, sua primeira esposa. Esta, 

flexível, vive a transformar-se, aquela não muda jamais. Como Lei Ancestral dos direitos e 

deveres de cada qual, Têmis é a estabilidade, o previsto, o esperado. Ela, nome diverso para 

deusa Terra, faz Zeus impor ordem, ritmo e medida a seu domínio. O casal gera duas tríades, 

as deusas Horas, mencionadas, e as Moiraí, também deusas. As duas trindades, entrelaçadas 

com pai e mãe, dotam o reino de Zeus com a Ordem e a Justiça, superiores qualidades do 

Cronida liderante. 

Como já se tratou até aqui da Ordem e da Justiça que as Horas incorporam e 

controlam, às Moiraí então voltemo-nos, a quem Zeus sábio deu mais honra (Teog.904). As 

irmãs, Fiandeira, Distributiz e Inflexível são o destino da Humanidade: a primeira fia o 

destino humano, a segunda dispõe os haveres do bem e do mal, e a terceira corta o fio, 

assinalando o quinhão mortal da raça humana. 

Do mesmo modo que Zeus engendra com Têmis a Justiça para proteger e vigiar as leis 

em que repousam as instituições humanas (Trab.256), ele também deu existência às Meras 

para fazerem seus desígnios cumprirem-se com relação aos homens nascidos de Pandora. 

Antes, no reinado de seu pai Crono, os homens, criados pelos imortais, viviam 

indefinidamente como deuses e não conheciam mulher, sofrimentos, trabalhos, litígios, 

velhice e tudo o mais que é traço da existência humana (Trab.108-19). Zeus envia-lhes 

Pandora e, com ela, passam eles a ter todas as adversidades, as diversidades e as terríveis 

doenças que levam à morte (Trab.90-5). A chegada da primeira mulher entre os homens tira 

dos deuses a incumbência de gerar a raça humana, e dá aos mortais o dom de se multiplicarem 

sobre a terra. Uma prerrogativa regrada e regulada por Zeus através das filhas Meras. 
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Por meio delas é reconhecido Zeus o pai dos homens, o que aos mortais concede os 

dons do espírito e do corpo. Pai que dá a prosperidade e o mal, a glória e a desonra. O mito 

dos dois tonéis deixa claro que a humanidade depende da lei de Zeus: num dos tonéis há 

males, no outro, apenas bens, misturando-os, Zeus derrama as sortes: os que pegam dádivas, 

gozam, os que pegam infortúnios, erram desprezados entre homens e deuses (Il.24,527-33). É 

Zeus, que em horas decisivas, pesa em suas balanças o fatal lote dos vivos (Il. 8,68-74; 

22,209-13). 

As Meras encarnam uma lei que os próprios deuses não transgridem sem perigo para a 

Ordem do mundo. Assim, embora quisesse mudar a sina do piedoso Heitor, Zeus não se 

contradiz (Il. 22,168 e seguintes). Pensa em salvar seu filho Sarpedon já marcado pela morte, 

e não o faz (Il. 16,433 e seguintes): perturbaria a Ordem do mundo, que era a sua. O 

desconsolo ante o partir dos caros seres, como Sarpedon e Heitor, mostra a sua humanidade, e 

mostra que a humana reação é reação divina. 

Assim como as deusas Estações promovem o ritmo, a ordem e a medida na Terra, 

centro do universo Antigo, as deusas Meras fomentam a ordem, o ritmo e a medida no 

Homem. A natureza das irmãs Estações e Meras é tão similar que ambas têm igual nível: os 

homens se assemelham às folhas das árvores, umas os ventos atiram no solo sem vida; outras 

brotam na primavera por toda a floresta viçosa. Da mesma forma os homens nascem e 

desaparecem (Il.6,145-9). Tal comparação, feita por Diomedes ante o rival Glauco, em pleno 

campo de batalha, retrata a Humanidade a se alternar, na terra, como o ritmo das estações, 

que, no princípio eram só duas, o Verão e o Inverno. Entre esses dois extremos, surge a 

Primavera. Mas, não apenas o ritmo das estações assim se regulava. Zeus Xênios 

(hospitaleiro) também fomentava aquelas bem-aventuradas leis da hospitalidade a que Glauco 

e Diomedes se curvaram. 

Homero e Hesíodo conheceram: Primavera, Verão e Inverno. Da mesma forma que a 

Primavera marca uma espécie de “eterno retorno” e, com ele, a renovação, período de um 

novo ciclo sobre a terra, o nascimento de uma criança marca uma nova geração entre os 

mortais. No Inverno, a terra perde o viço e se resseca, impossibilitando a vida. Tal paragem, 

para a raça humana, é a velhice inevitável e a aproximação da morte. Inverno e Primavera, 

nascimento e morte, são ordens mediadas pelo Verão que, de um lado, configura o apogeu 

tanto da Primavera e do Homem e, de outro, marca o perigeu de ambos. 
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As Meras, filhas de Zeus e Têmis (Teog.904-6), encarnam uma medida para a 

Humanidade, que deve nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Compete-lhes, ao 

Αnthropos (Homem), atribuir os haveres do bem e do mal. Há, entretanto, outras três Meras, 

filhas da Noite (Teog. 217-9), que também personificam o destino. Compete-lhes dar, aos 

mortais, logo nascidos, os haveres do bem e do mal. Enquanto fiam as filhas de Zeus, cortam 

e distribuem o fio da Sina aos homens, as três Meras noturnas, Fiandeira, Distributiz e 

Inflexível, também tecem, cortam e distribuem o fio a cada homem em particular. Cada um 

nasce com sua mera, sua parte de vida, felicidade e desgraça. Pelas filhas de Zeus, sabem os 

homens que um dia sofrerão, serão felizes, envelhecerão, e a morte os levará. Representam 

elas o porvir. Já, por via das filhas da Noite, o homem sofre hoje, é feliz hoje, hoje envelhece 

e morre hoje. Por via das primeiras, os homens pouco se preocupam; pelas demais é que 

visceralmente os homens sofrem. 

Quando Zeus hesita em sacrificar Heitor e em consentir que Sarpedon, seu filho, 

morra, está diante das Meras noturnas, portanto, ante situações pontuais e não universais. 

Zeus se lamenta aqui e agora e não por norma prevista para todos homens. Mas, embora casos 

pontuais, Zeus não interpõe autoridade. Não intervém porque, mantendo as leis deste 

universo, acata a parte que coubera a cada ser em sua partilha. É justo que morram Heitor e 

Sarpedon, pois que prevê essa morte a lei da Sina, a cada um eqüanimente distribuída. Como 

poderia Zeus punir os reis violadores da justiça, se ele próprio privasse os mortais daquilo que 

mais os define, a morte? Se interferisse, tornar-se-ia injusto e não mais caberia em sua própria 

essência, por isso não intercede. Mestre dos reis, conserva Zeus as sociedades protegendo as 

leis sobre as quais elas repousam, lei do Destino, sobretudo. Claro, esta idéia de um Zeus que 

se compadece e se revela como humano é a contrapartida necessária de um deus que também 

deve reger indiferentemente46 o mundo, sem se preocupar com as coisas particulares e, ao 

mesmo tempo, abandonando esta indiferença, ele se mostra personagem, humana e 

compreensiva com todos47. Mas, quando ele se mostra48, está no âmbito da poesia, e quando 

                                                           
46 A indiferença de Zeus é o estado de tranqüilidade daquele que não se envolve com as situações. Seu poder absoluto é sua 
suprema tranqüilidade. Sua sabedoria Absoluta lhe dá o equilíbrio. Zeus é e não é todas as coisas, pois está acima de todas as 
coisas. Ele é o Absoluto, o infinito. O infinito, porque está em todos os lugares, não está em lugar algum, de modo que é 
indiferente.  
47 Todas as restrições estão distintas da figura de Zeus, exceto as limitações necessárias, que estão ali para deixar ver nele o 
essencial. Ele, desse modo, mostra-se “limitado” no âmbito da poesia. Nesse momento, ele abandona a indiferença e se 
mostra como personagem, mas, nessa figura particular, o infinito lhe está vinculado. Quando ele se afasta da poesia, assume a 
sua indiferença, que é poderosa, porque com ela, ele é o afirmante, o afirmado e a indiferença de ambos. Ele mesmo não é 
nenhum deles, mas, é a afirmação infinita de si mesmo 
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se afasta está no âmbito da religião49 e da filosofia: “A indiferença do ideal e do real, como 

indiferença mesma, é pela arte que se representa no mundo ideal. Pois a arte em si mesma não 

vem a ser nem mero saber, nem mera ação, mas ela é um fazer percorrido pelo saber de 

maneira completa, ou inversamente um saber inteiramente convertido em fazer, quer dizer, ela 

é indiferença de ambas”50 (Schelling, parág.14). 

Guarda Zeus a Ordem e a Justiça, sendo, por tal, a expressão da divindade mais 

sublime, o deus por excelência. Essa grandeza do pai dos deuses e homens é reverenciada 

num poema único de quatro versos que forma o Hino Homérico a Zeus. É surpreendente que 

na coleção da hínica homérica a Zeus, a esse que é o maior dos divinais caiba número menor 

de versos. É notável que nesse único poemeto sejam-lhe relacionados oito epítetos {melhor, 

maior (duas vezes), longividente (duas vezes), mais forte, inteiro e  muito glorioso} dos quais 

seis são para enaltecer sua divina superioridade. Uma superioridade tornada pública nas seis 

obras que realizara, como abordado no capítulo III, As bases do poder de Zeus, e validada, 

sobretudo, na sua aliança matrimonial com Thêmis. 

Paredro de Zeus, Têmis é o tema que glorifica o pai dos homens e dos deuses no Hino 

a Zeus. É sua presença que dá a chave à interpretação desse canto, que aponta para a 

autoridade do Cronida. A solidez da relação de Zeus com Têmis toma o centro da totalidade 

cósmica, e fundamenta o triunfo de sua liderança. 

 

2.4 Teofanias 

Os deuses, graças a generosidade de Zeus, ainda que passem despercebidos, seguem 

sendo sempre vivos, assim vão garantindo aos homens a que alcancem os fins de seus 

Destinos. Como são poucos os que entendem a sua voz, embora continuem a agir sem cessar 

em seus contextos naturais, são poucos os que se revelam aos homens atuais, fazendo-os 

adquirir a consciência das suas presenças. Tal como foi o encontro de Hesíodo com as deusas 
                                                                                                                                                                                     
48 Sendo a poesia real, representa Zeus objetivamente, como figura particular. Nessa figura real, o finito e o infinito 
interpenetram-se e se equiparam. Em sua delimitação, Zeus sente e age como homem, mas, isso não significa a supressão da 
idéia de ser ele o Absoluto.  
49 Quando ele se afasta da poesia, está no âmbito da religião e da filosofia que o intui como Idéia, ou Absoluto. 
50 A filosofia encontra na arte seu reflexo objetivo mais perfeito, porque a arte expõe a Idéia, ou o todo, mostrando as 
referências recíprocas das partes umas com as outras e com o todo, e, inversamente, do todo com as partes. A arte é, assim, a 
exposição real das formas das coisas como elas são no Absoluto. A arte percorre o real, como a filosofia percorre o ideal. A 
arte em si não é nem saber, nem fazer, é um fazer percorrido pelo saber, ou um saber convertido em fazer, quer dizer é a 
indiferença do saber e do fazer. O saber está para o mundo das idéias, como o fazer está para o mundo das coisas reais. A arte 
não é a exposição do saber (campo da filosofia), também não é a exposição do fazer (campo do artesão) Ela, em si mesma, é 
a indiferença do saber e do fazer. 
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Musas (Teog.22-33); ou a consciência do achegar-se de Afrodite no mortal citaredo Anquises 

(Ven.80,173-90); ou a revelação de Apolo aos bons marinheiros cretenses e às alegres 

mulheres críseas (Ap.400-66); ou, ainda, o aparecer de Deméter junto à próspera família do rei 

eleusino, (Cer.188-90; 276-80); ou, a apresentação, em pleno mar, de Dioniso aos piratas 

(Bac.6-57). Nesses encontros de imortais com mortais, as manifestações divinas se fazem sob 

formas hierofânicas, ou seja, sob disfarces, e/ou epifânicas, isto é, como o deus é realmente. 

Deméter, adentrando ao palácio de Celeu, congrega simultaneamente a forma 

hierofânica e a epifânica. Vestida de velha, sua hierofania epifânica apresenta quase todos os 

elementos pelos quais se descrevem as autênticas epifanias: crescimento sobrenatural, cabeça 

alcançando a padieira, iluminação do local e temor respeitoso da parte dos vivos (Cer.188-

90). Quase cem versos depois, ao se despojar da velhice, Deméter assume uma magnitude de 

beleza impossível de ser descrita, que não é outra senão a completação da epifania verdadeira 

ante os mortais (Cer.276-80). Embora desejada e linda, não tem a epifania da moça Afrodite 

os elementos todos da aparição da graia, “velha”, Dós: a Sorridente cresce e sua cabeça 

alcança o teto da cabana, ninguém a vê porém, pois que dormia Anquises (Ven. 170-5). 

Dioniso se apresenta a Hécator marinheiro, sem especiais efeitos, como um jovem, porém 

trazendo o rubro manto (Bac.3-55). Já Apolo, ante as mulheres de Crisa, apenas se restringe a 

luminosidade (Ap.441-5). 

Se fosse possível chamar epifania o aparecer do deus Hermes ante o ancião de 

Onquestos, pois o bebê não tinha ainda de Apolo recebido as insígnias dos poderes divinais, 

ter-se-ia de entendê-la epifania paródica, dados seus indícios de uma imitação jocosa do 

modelo de manifestação da presença do ser divino ante os mortais. Tal descontração não 

destoa do poema. Enquanto, nas autênticas epifanias, crescem de estatura as divindades e 

surgem perante os mortais, tomados do espanto respeitoso, para favorecê-los, Hermes 

aproxima-se do velho embrutecido de trabalho como um pequenino, um bebê, para ameaçá-lo, 

e a reação do camponês só saberemos cem versos depois. É então que o velho manifesta o seu 

espanto para Apolo, espanto diverso do respeitoso temor, pelo inusitado da cena de um bebê 

trazendo vacas andando em sentido oposto (Merc. 87-93, 202-11). 

Os hinos em que as divindades se põem frente a frente com os mortais são 

precisamente os cinco poemas mais longos da coleção. Neles, os imortais intervêm na ação 

                                                                                                                                                                                     
 



Capítulo I – Os Hinos Homéricos 

67 

narrada como pessoas de personalidade que agem naturalmente em suas tarefas, e o que 

acontece é inteligível precisamente a partir das suas ações, humanamente divinais. Aí, 

corroborando o discurso indireto, o poeta põe as personagens imortais para falar diretamente 

com os mortais, e, através da força do diálogo que se trava, sem a intermediação do poeta, são 

exprimidas idéias, intenções e emoções, sentimentos e valores dessas potências divinas. Na 

conversa entre a mortal Calídice e a velha Dós, a deusa revela-se contrária às ações opressoras 

dos homens que cerceiam a liberdade de escolha (Cer. 113-168). Apolo, com os cretenses, 

após os escolher como os primeiros servos seus no templo délfico, culpa os homens sorrindo, 

como faz seu pai (Od.I,32-34), dos males que sofriam: Homens inocentes, desditosos, que 

desejais penosas preocupações, fadigas e angústias para vosso ânimo (Ap.452-544). 

Afrodite, em sua primeira fala de mentiras e artimanhas sedutoras, persuadiu a Anquises a 

satisfazê-la em seu desejo de união no amor com ele. Em sua última fala, de modo oposto, 

com medo de ser tripudiada, como tripudiava os deuses, ameaça o troiano com o raio de Zeus 

(Ven.92-154 e 177-290). Já Dioniso transmite confiança a Hécator (Bac.55-7). 

Tais divindades, num primeiro momento, revelam-se aos mortais sob forma 

hierofânica: Deméter e Afrodite fazem-se humanas, a primeira como velha aos habitantes de 

Elêusis (Cer.98-101), a segunda como bela virgem (Ven. 81-179), uma, portanto, como o 

oposto da outra. Em relação à hierofania dos deuses, Apolo e Dioniso assumem figuras 

animais, o primeiro é um enorme delfim dentro da nau cretense (Ap.400), o segundo é leão na 

embarcação pirata (Bac.44). Os quatro deuses, num segundo momento, assumem suas 

configurações divinas e se revelam aos mortais. Deméter e Afrodite apresentam-se duas 

vezes; primeiro com etiquetas compatíveis com as suas conformações humanas e, depois, com 

a própria determinação divina. Das quatro, Afrodite não menciona o nome, e apresenta-se a 

Anquises por meio de epítetos (Ven.287). Deméter honrada, Apolo glorioso, e Dioniso 

ruidoso apresentam-se, aos homens que passam, com seus verdadeiros nomes e epítetos, 

sendo que os dois deuses acrescentam à formula de revelação a explicitação de suas origens 

genealógicas (Cer.268Ap.480, Bac.56-7).  

Assim, salvo as hierofanias de Apolo delfino e Dioniso leonino, quiçá desdobramentos 

metafóricos dos temperamentos humanos, os deuses aos homens se apresentam como homens, 

e, talvez, por isso, quase não sejam mais percebidos. 
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2.5 Fórmulas de abertura e fechamento 
 

2.5.1 Fórmulas de abertura ou declarações inaugurais 

Dos trinta e três hinos homéricos, vinte e oito têm fórmulas de abertura. Os cinco, sem 

essas declarações inaugurais, são: Apolo II, Dioniso III, Ares, Héstia I e II; neles o poeta vai 

direto ao tema. 

Dos que apresentam abertura, dezoito referem-se a um eu, desprovido de nome. Os 

dois versos inaugurais são exemplo: 

 

Deméter de belos cabelos, deusa augusta, começo a entoar...(Cer. I,1,II,1) 

Não me esqueça eu de ocupar-me com Apolo arqueiro, (Ap.I,1) 

 

O único poema que revela, deslocada poema adentro, uma tentativa de estabelecer 

identidade desse eu é o Hino Homérico a Apolo I (172). Na passagem, diz o aedo ser cego e 

da ilha vizinha a Delos, Quios. Segundo comentadores, vem desse verso a lenda da cegueira 

de Homero e sua naturalidade. Embora o epos manifeste o sujeito do canto de Apolo I, o aedo 

segue sendo ambiguamente referido; há e não há nele um indivíduo. Neste sentido, o cantor 

cego se confunde com os demais dos outros dezessete hinos que têm um eu como agente do 

cantar. 

Dez hinos homéricos apresentam fórmulas de abertura na tradição poética de Homero 

e Hesíodo. A fórmula enunciativa da obra ocorre com a invocação das deusas Musas para 

abrirem o canto. Os versos iniciais dos hinos a Hermes e a Afrodite exemplificam o padrão: 

 

Hermes canta, Musa, filho de Zeus e Maia...(Merc.I, 1) 

Fala-me, ó Musa, os trabalhos da mui-dourada Afrodite...(Ven.I, 1)  

 

Neles, a figura do aedo é elidida pela instância divina. Os versos, harmônicos com o 

tema do hino às Musas, revelam que o cantor tem das filhas de Zeus a revelação de um divino 

saber, e sua voz se confunde com a voz e o dizer das deusas Musas. 

Pela recorrência das fórmulas de abertura nos hinos, é possível definir-lhes um modelo 

com os elementos seguintes: nome da divindade ou semi-divindade, epítetos, cujo número 

varia conforme o ser divino, e verbo, que têm como agente ora o eu, ora as Musas. 
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Na maioria dos hinos, a fórmula de abertura é seguida de uma oração relativa. Fogem 

desse protótipo apenas os hinos a Dioniso I e às Musas. 

 

2.5.2 Fórmulas de fechamento ou versos de despedida 

A fórmula de fechamento não é completa nos trinta e dois hinos51, mas, conforme 

pode ser observado na tabela seguinte, pelo menos uma parte delas ocorre nesses poemas: 

 

TABELA 4 - Ocorrências das fórmulas de fechamento 
Fórmula de fechamento Fórmula de fechamento Hino 

Homérico a Saudação Súplica Transição 
Hino 

Homérico a Saudação Súplica Transição
Afrodite I 292 - 293 Dióscuros II 5 - - 
Afrodite II 19 19-20 21 Gaia 17 18 19 
Afrodite III 4-5 5 6 Hefesto - 8 - 
Apolo I 545 - 546 Hélio 17 17 18-19 
Apolo II 5 5 - Hera - - - 
Ares - 15-17 - Héracles 9 9 - 
Ártemis I 7 - 8-9 Hermes I 579 - 580 
Ártemis II 21 - 22 Hermes II 10 e 12 - 11 
Asclépio 5 5 - Héstia I 13 - 14 
Atena I 17 - 18 Héstia II - 4-5 - 
Atena II 5 5 - Mãe Deuses 6 - - 
Deméter I - 490-494 495 Musas 6 6 7 
Deméter II 3 3 - Pã 48 - 49 
Dioniso I 58-59 - - Posidão 6 7 - 
Dioniso II 11 12-13 - Selene 17-18 - 18-20 
Dioniso III 11-12 8-10 - Zeus - 4 - 
Dióscuros I 18 - 19 Ocorrências 13 8 8 
Ocorrências 15 10 09 Total 28 18 17 
 

Com exceção do hino a Hera, os demais apresentam fórmulas de fechamento, ou 

versos de despedida. A constância de tais fórmulas permite propor-lhes uma estrutura de três 

partes: verso ou fórmula de saudação (vinte e oito ocorrências), seguida de verso ou fórmula 

de súplica (dezoito), seguida de verso ou fórmula de transição (dezessete). Essa ordem se 

inverte apenas no Hino a Dioniso III, em que a fórmula de saudação vem depois dos versos de 

súplica. 

No que diz respeito à variedade das fórmulas de fechamento, os versos de transição 

são os que variam menos, apresentando quatro tipos: 

                                                           
51 O hino a Hera não possui fórmula de fechamento. 



Capítulo I – Os Hinos Homéricos 

70 

 

“Depois me lembrarei de ti (ou vós) e de outro canto”, presente em doze poemas;  

“Tendo começado por ti, passarei a outro hino”, presente em três poemas;  

“Tendo começado por ti, celebrarei a raça dos homens mortais, semi-deuses, dos 

quais os deuses revelaram, aos mortais, os trabalhos”, presente no hino ao Sol; 

“Por ti começando, cantarei as glórias dos homens semi-deuses, dos quais celebram 

as ações os aedos servos das Musas de bocas amáveis”, presente no hino a Lua. 

 

Esses versos fazem menção ao próximo hino, o que não significa dizer que 

correspondam à celebração do mesmo deus. 

As fórmulas de saudação de maior ocorrência, embora variadas, podem condensar-se, 

em sua parte inicial, em dois grandes grupos.  

Num grupo de dezessete hinos, a fórmula começa por:  

“Alegra-te/Alegrai-vos...”. 

 Em outro grupo, de onze hinos, a fórmula principia por:  

“Também tu assim te alegra....”.  

 

Os versos de súplica apresentam maior variedade. Os homéridas pedem para si 

próprios, para o canto, para as divindades, para os navegantes e para a cidade. Os pedidos são 

diversos porque diversas são as divindades homenageadas com a dedicatória de um hino. O 

pedido é sintonizado com o âmbito de poder da divindade celebrada, por exemplo, à Deméter, 

ao Sol e à deusa Terra, o poeta pede vida aprazível, à Afrodite, pede a sedução do canto, a 

Ares, ousadia e paz, a Héracles, excelência, e a Posidão, socorro aos navegantes. 

A ausência do verso de transição, dizem os comentadores, indica que o hino não fora 

prelúdio de um poema maior. Mas, a sua presença nos hinos maiores, como ocorre nos hinos 

a Deméter, Apolo, Hermes e a Afrodite, não pode ser indicativa de que o hino tenha sido 

prelúdio. Como pode ser constatado na tradução dos hinos, no capítulo seguinte, os poemas 

maiores, por sua extensão e tema suficientemente desenvolvido, não foram prelúdios. Os 

menores sim, permitem que sejam entendidos como prelúdios abreviados de poemas maiores. 
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2.6 Estrutura e espécies hínicas 

São três as partes que constituem a estrutura de um υµνος, “hino” : επικλησις, 

“nomeação/título/invocação”; ευλογια, “louvor”; e ευχη, “prece”. Com exceção do Hino a 

Afrodite III, que se inicia pelos títulos toponímicos da deusa, os demais hinos homéricos 

começam pela nomeação da divindade52 para a qual o canto se destina, por isso, essa seção 

recebe o nome de επικλησις, cuja função é indicar logo de início as principais características 

divinas que justificam a celebração. Ao nome da divindade, os hinos fazem seguir seus títulos 

que podem ser toponímicos, demarcadores dos locais escolhidos pelo deus para a sua morada, 

e/ou sua linhagem, que inclui ascendentes e descendentes, e/ou nomes de outras divindades 

com quem o deus tem algum aspecto de sua natureza divina associado. 

Dentre os numerosos epítetos que povoam as três partes dos hinos homéricos, uns são 

uma espécie de retrato falado das divindades, pois lhes descrevem os acessórios, a veste, o 

formato e a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a velocidade de ação e outras características 

físicas e complementares. Alguns são patronímicos, Zeus é chamado Cronida, o filho de 

Crono; outros, toponímicos, Afrodite é nomeada Citeréia e Cípris, uma clara alusão ao mito 

de seu nascimento, pois tão logo se criara da espuma imortal foi pelas ondas de Zéfiro levada 

para Cítera e, depois, para Chipre, daí seus dois epítetos de nomes de lugares (Teog.190-200). 

Outros atributos definem a função, a competência, ou o âmbito de poder do deus que 

qualifica. Um exemplo dessa modalidade, que revela o ofício do deus, é o epíteto que Posidão 

recebe em seu hino: marinho (Net. 3), uma indicação clara a um dos seus âmbitos de poder 

logo na primeira parte do poema. Outra modalidade de epíteto funcional, não tão clara quanto 

o de Posidão, é o enigmático adjetivo aplicado à Deméter, cuja natureza se mantém no pólo 

oposto das pretensões belicosas: de espada dourada (Cer.4), uma alusão aos campos de trigo, 

cujas espadas douradas são arrumadas como exércitos. Os atributos físicos, via de regra, 

apontam também para a função da divindade. Deméter recebe também o epíteto de loiros 

cabelos (Cer.279), referindo-se ao trigal, uma das suas funções. Quanto mais variados forem 

os epítetos, mais numerosas serão as funções, e maior será a importância relativa desse deus 

entre os deuses. Importância relativa porque todos são importantes e necessários no universo, 

                                                           
52 O nome do deus constitui a primeira palavra do texto grego na maior parte dos hinos: Cer.I,II; Ap.II; 
Merc.I,II; Mart.; Dian.I,II;  Jun.; Cib.; Herc.; Vulc.; Jup.; Mus.; Min.I,II; Vest.I,II; Ter.; Sol; Diósc.II. 
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por isso, a maioria deles, pela multiplicidade de funções que possui, é chamada divinal 

potência. 

Sem pretender listar todas as modalidades dos atributos divinos presentes nos hinos 

homéricos, não se pode deixar de fazer menção ao catálogo das qualidades do supremo deus 

em seu minúsculo poema; os oito símbolos ali usados para caracterizá-lo não se referem a 

topônimos, nem a sua linhagem, mas são reveladores da sua personalidade, como ainda se 

verá, no capítulo sobre a liderança de Zeus. Tal listagem de epítetos, superlativados, que 

circunscreve Têmis, divindade com quem Zeus compartilha um aspecto fundamental da sua 

natureza, parece pretender alargar os limites do poema, que passa da nomeação para a prece 

de modo simplificado. 

A segunda parte da estrutura hínica diz respeito a ευλογια, “louvor, elogio”, seção que 

mais se diferencia entre os hinos; o que justificaria a falta de consenso em torno do seu nome 

que, entretanto, encontra amparo por sua função encomiástica, já que a virtude divina é 

comemorada ali. Embora seja difícil estabelecer um padrão para essa parte, há alguns 

elementos que costumam ser freqüentes: υποµνησεις, “menção”, ou seja, recordação dos 

fatos precedentes à atual invocação, como a união de Lua e Zeus, no Hino a Selene; 

διηγησεις, “narração”, diz respeito a elucidação dos atributos divinos já identificados: Castor 

e Pólux, por exemplo, são considerados salvadores dos homens porque livram-nos, como 

narrado no Hino aos Dióscutros I, dos perigos do mar; εκφρασεις, “descrição”, descrições 

podem se apresentar sob as formas de digressões, como as apresentadas no Hino Apolo I e no 

Hino a Afrodite I, já mencionadas neste capítulo. 

Nessa parte está centralizada a αρετη divina, “excelência, virtude”, atestada pelas suas 

τιµαι, “honras”, τεχναι, “artes”, δυναµις, “força”, εργα, “feitos”, e γοναι, “origens” 

divinas. Esses aspectos retomam os elementos enunciados na επικλησις, “invocação”, e são 

mais enfaticamente desenvolvidos aqui.  

A αρετη divina, colocada no centro do hino, parece querer seduzir a divindade para o 

pedido a ser formulado na terceira parte, a ευχη, “prece”, seção que encerra o hino. São duas 

as suas principais funções: realizar o τελος, “fim”, acabamento do hino, e apresentar a ευχη, 

“o voto e/ou o pedido” do suplicante. Com exceção do Hino a Hera, nos demais hinos 

homéricos há esse τελος, “fim”, e aí, o suplicante faz pedido, nos versos de súplica, ou, na 

maioria das vezes, na própria fórmula de saudação quando, saudando a divindade, o aedo 
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pede a esta, no imperativo, que se alegre pelo canto entoado. Já o voto, realizado no verso de 

transição, não ocorre em alguns dos hinos homéricos53.  

Em relação ao conteúdo, pode a hínica homérica, seguindo Menandro54, ser dividida em: 

“hinos de invocações e despedidas”, como o hino a Deméter II, Apolo II, Afrodite III, Ártemis 

I, Mãe dos Deuses, Asclépio, Hefesto, Posidão, Zeus, Musas, Atena II, Héstia I,II, Dióscuros 

II; “hinos míticos e físicos”, nos “míticos”, as divindades são lembradas pela enunciação dos 

mitos associados ao seu nome, como ocorre, no Hino a Atena I, que conta o mito do seu 

nascimento, nos “físicos”, o caráter inerente à natureza do deus é esmiuçado, como no hino a 

Gaia; outros, são da espécie “genealógica”, porque seguem as teogonias dos poetas, mantendo 

os nomes dos deuses, suas descendências e seus poderios, sem acrescentar informações 

desconhecidas; e, finalmente, apenas um da coletânea, o Hino a Ares poderia ser classificado 

também de “precatório”, porque ele todo forma uma prece explícita dirigida ao deus da 

guerra, onde o devoto termina por pedir-lhe as qualidades morais (Mart.11-7). Os hinos que 

conjuntamente contam mitos ligados aos nomes dos deuses, tematizam suas naturezas e 

mantêm suas origens tradicionais, são classificados de mistos, e essa seria, a espécie mais 

apropriada para chamar cada um dos hinos que formam a coletânea homérica, porque 

nenhuma divindade nela celebrada foge da tradição de ter recebido a sua parte na partilha feita 

por Zeus. 

 

 

                                                           
53 Ap.II; Bac.I,II,III; Mart.; Mãe; Herc.; Asclépio; Vulc.; Net.; Jup.; Min.II;  Vest.II; Diosc.II. 
54 Retórico do século III a.C.. Em relação ao conteúdo, as espécies hínicas, em número de quatro pares: 
invocações e despedidas, físicos e míticos, genealógicos e inventados, precatórios e imprecatórios, cf. 
WERNER, E.P.N., op.cit., pp.159-160. 
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3 Capítulo II – Tradução dos Hinos Homéricos 

A tradução acompanha a edição da Société d’Édition “Les Belles Lettres”, de Jean 

Humbert. Porém, não foram mantidos os colchetes, pois confrontados com a edição de Allen-

Halliday, tais versos, suspeitos de terem sido adicionados depois, estão incorporados ao texto. 

Entre os editores, a seqüência dos hinos difere, conforme a tabela abaixo: 

TABELA 5 - Seqüências dos hinos homéricos utilizadas pelos editores. 
Humbert Baumeister Gemoll Allen-Sikes 

A Afrodite I IV III V 
A Afrodite II VI V VI 
A Afrodite III X IX X 
Apolo Délio e Apolo Pítio I Del. II Pítio I III 
A Apolo II XXI XX XXI 
A Ares  VIII VII VIII 
A Ártemis I IX VIII IX 
A Ártemis II XXVII XXVI XXVII 
A Asclépio XVI XV XVI 
A Atena I XXVIII XXVII XXVIII 
A Atena II XI X XI 
A Deméter I V IV II 
A Deméter II XIII XII XIII 
A Dioniso I VII VI VII 
A Dioniso II XXVI XXV XXVI 
A Dioniso III XXXIV XXXIII I 
Aos Dióscuros I XXXIII XXXII XXXIII 
Aos Dióscuros II XVII XVI XVII 
A Terra XXX XXIX XXX 
A Hefesto XX  XIX XX 
A Sol XXXI XXX XXXI 
A Hera XII XI XII 
A Héracles XV XIV XV 
A Hermes I III II IV 
A Hermes II XVIII XVII XVIII 
A Héstia I XXIX XXVIII XXIX 
A Héstia II XXIV XXIII XXIV 
Á Mãe dos Deuses XIV XIII XIV 
Às Musas XXV XXIV XXV 
A Pã XIX XVIII XIX 
A Posidão XXII XXI XXII 
A Lua XXXII XXXI XXXII 
A Zeus XXIII XXII XXIII 

 

Na tabela comparativa das seqüências dos hinos homéricos verifica-se que a 

numeração muda quando se passa de Baumeister (1860) a Gemeol (1886) e a Allen-Sikes 



Capítulo II - Tradução dos Hinos Homéricos 

75 

(1904-1911/1936). A sucessão dos hinos é ditada pela tradição dos vinte oito manuscritos, em 

que a ordem dos poemas muda, pois se apoiaram os editores em originais distintos. Allen-

Halliday seguem Allen-Sikes, que seguem os manuscritos de Mosquensis, denominado M. 

Para M, o hino a Dioniso III é o primeiro. Segundo os editores ingleses, tal posição indica que 

esse hino teria sido mais longo, devendo possuir uma escala igual aos quatro hinos maiores.  

A tradição manuscrita de Baumeister concordaria com a seqüência de Gemol se, para 

tal editor, o hino a Apolo I não fosse dividido, sendo o I a Apolo Délio e o II a Apolo Pítio. Se 

tal fosse, os três editores concordariam no arranjo de vinte e oito poemas, com divergência 

apenas em relação a Dioniso III, Deméter I, Apolo I, Hermes I e Afrodite I, que seguem a 

ordem de M, e que são os cinco maiores da coleção, segundo Allen e Sikes. 

As tradições seguidas pelos três editores mantêm separados os poemas sagrados à 

mesma personagem divina. Por isso, e também porque a ordem dos hinos não é a mesma nos 

manuscritos, Humbert, na edição francesa (1941), adota outro arranjo, mais cômodo, segundo 

ele, que a disposição dos manuscritos, pois ajunta os poemas dedicados aos mesmos deuses. 

A ordem dos hinos segue o arranjo do editor francês, divergindo apenas no que tange 

ao hino a Apolo I, que, para Humbert, tem as suítes, délia e pítia. Tal divisão não é 

compartilhada por este trabalho, conforme argumentação favorável à unidade do Hino 

Homérico a Apolo, no subcapítulo 2.3.1, ao se tratar das Unidades e temas dos hinos.  

A escolha dessa disposição coloca juntos os hinos aos mesmos deuses, o que não só 

favorece ao perfil de cada um deles, como facilita sua análise. 

A coleção possui trinta e três hinos oferecidos a vinte e duas divindades, portanto, 

onze hinos, um terço da hínica homérica, celebram os mesmos deuses. Os hinos que celebram 

duas ou três vezes os mesmos deuses são: três vezes: Afrodite e Dioniso; duas vezes: Apolo, 

Ártemis, Atena, Deméter, Dióscuros, Hermes e Héstia. 

Os poemas que celebram os mesmos deuses podem ser divididos em quatro classes. 

Uma classe envolve o grupo dos hinos que têm temas diferentes, como ocorre nos poemas 

dedicados a Afrodite, Apolo, Atena e Dioniso. Outra classe diz respeito aos hinos menores que 

tomam emprestados os versos iniciais dos hinos maiores, esse é o caso dos hinos a Deméter e 

a Hermes. Uma terceira classe se refere aos hinos aos Dióscuros, onde o menor toma 

emprestado os versos iniciais do hino maior, mas com alguma variação. A quarta é a classe 

dos hinos de mesmo tema, mas com tratamento distinto, como nos hinos a Ártemis e a Héstia. 
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Considerados de gênero poético elevado, porque celebram as glórias e os feitos dos 

deuses, ou dos heróis imortalizados por suas ações semelhantemente divinas, os hinos 

homéricos são chamados rapsódicos devido ao modo de sua composição em hexâmetros 

datílicos, e execução em recitação com dicção épica. Sua ocasião de performance estaria, 

muito provavelmente, também ligada à figura dos rapsodos, de maneira similar ao que é 

suposto acerca de outros poemas épicos.  

Rapsódicos, os hinos homéricos refletem uma estrutura tripartide, como já abordado 

no capítulo anterior: επικλησις, “nome”; ευλογια, “louvor”, e ευχη, “prece”. Dessas três 

partes, os hinos enfatizam o louvor, quando são narradas: as γοναι, “descendências”, as 

αρεται, “excelências”, as τιµαι, “honras”, os δυναµεις, “poderes”, e as αρχαι, “soberanias” 

divinas. Tal ocorre porque o gênero hínico parece dedicar-se, sobretudo, ao encômio das 

divindades, e não a situações rituais em particular relacionadas a elas. Por essa razão, a hínica 

homérica mostra-se mais literária que hierática, de tal modo que constituiriam os hinos uma 

maneira de fazer referência a uma ocasião de performance arquetípica. 

Se a coletânea pode ser tomada como um padrão que remeta a uma imaginária ocasião 

de performance, circunstância especial em que os devotos experimentavam cultualmente as 

coisas sagradas, para agradecer aos deuses por suas virtudes abridoras das possibilidades da 

existência humana, tal coleção, estabelecendo elos entre deuses e homens, paradoxalmente, 

desconsagra a experiência de viver o sagrado, por aprisioná-la na grafia. Nessa perspectiva, se 

pôr na prisão gráfica, a experiência grega do sagrado, já é profano ato, traduzir tal ato então é 

quase insano, justificado só pela funda afeição que a poesia grega desperta em nós. 

No ato quase insano dessa tradução, o objetivo primeiro foi nunca nos desviarmos do 

texto, e deixar os versos o mais claro e preciso possível. Para isso, houve a necessidade de 

sacrificar a ordem grega das palavras. Devido também a inabilidade poética da tradutora, o 

ritmo e a sonoridade dos versos nem de longe lembram os hexâmetros originais. Entretanto, 

apesar das muitas imperfeições, Memória e suas filhas Musas foram muitas, infinitas vezes 

evocadas, para que a relação quase mágica se estabelecesse entre a palavra eleita e o ser, de 

modo que, ao nomear, a coisa nomeada se tornasse presente pela força da palavra desvelada. 

Que a palavra desvelada então, faça o leitor desta tradução encontrar um pouquinho, ao 

menos, da sua sedução! 
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3.1 A Deméter I 

 
 Deméter de belos cabelos, deusa augusta, começo a entoar, 

 e sua filha de finos tornozelos, que Edoneu 

 raptou. Deu-a o baritonante, longividente Zeus, 

 longe de Deméter de espada dourada de esplêndido fruto, 

05 quando, no prado macio, com as filhas de fundos colos do Oceano, 

 brincava de apanhar flores: rosas, açafrão, violetas belas, 

 lírios, jacinto e um narciso, prodigioso brilhante, que a Terra 

 fez nascer como dolo, para a filha de olhos de pétala, e 

 para agradar ao Hóspede de muitos, conforme 

10 os desígnios de Zeus. Um objeto de temor foi então visto por todos,  

 tanto pelos deuses imortais quanto pelos homens mortais. 

 De sua raiz nasceu uma cabeça de cem pétalas, 

 e com a fragrância da flor, todo o céu vasto do alto, 

 toda a terra e a onda salina do mar riram. 

15 Ela, então, maravilhada esticou juntas as duas mãos 

 para pegar o belo brinquedo. Abriu-se a terra de vasta via 

 na planície de Nisa, por ali saiu o senhor Hóspede de muitos, 

 filho de muitos nomes de Crono, nos seus cavalos imortais. 

 Tendo-a raptado contrariada, conduzia-a gemendo 

20 para as douradas carruagens. Ela gritou alto com a voz 

 chamando o Cronida, o pai supremo e melhor. 

 Nenhum dos imortais e nenhum dos homens mortais 

 ouviram a voz, nem as oliveiras de esplêndidos frutos, 

 a não ser a jovem filha de Perses, que prudente 

25 ouvia de seu antro, Hécate de clara mantilha, 

 e o senhor Sol, filho luminoso de Hipérião, que 

 ouvia a filha chamando o pai Cronida. Longe, esse estava 

 afastado dos deuses, num templo mui freqüentado por suplicantes, 

 recebendo belas oferendas dos homens mortais. 
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30 O tio paterno, Comandante dos seres, Hóspede de muitos,  

 filho de muitos nomes de Crono, conduzia-a contrariada 

 nos seus cavalos imortais, por instigações de Zeus. 

 Enquanto a deusa via a terra, o céu estrelado, 

 o impetuoso mar piscoso 

35 e os raios do sol, ela tinha ainda a esperança de ver 

 a mãe devotada e a grei dos deuses sempre vivos, 

 pois a esperança lhe seduzia o grande espírito, apesar de aflita 

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - -55 

 Ecoaram os cumes montanhosos e as profundezas do mar 

 pela voz imortal, e a ouvia a soberana mãe. 

40 Dor aguda tomou-lhe o coração. Com as mãos, 

 arrancou a mantilha dos cabelos imortais, 

 lançou escuro véu sobre os ombros, e, atirou-se, 

 como um pássaro, sobre o sólido e sobre o líquido, 

 procurando a filha. Ninguém queria contar-lhe a verdade, 

45 nem dentre os deuses, nem dentre os homens mortais, 

 e nem dentre os pássaros um verdadeiro mensageiro veio até ela. 

 Em seguida, durante nove dias, a soberana Déo 

 vagava pela terra, tendo tochas acesas nas mãos; 

 nenhuma vez sorveu a ambrosia e o néctar suave, 

50 porque estava aflita, e nem seu corpo lançou nos banhos. 

 Mas, quando dela se aproximou a décima brilhante Aurora,  

 encontrou-a Hécate, que tinha archote nas mãos, 

 e para dar-lhe uma mensagem tomou a palavra e falou: 

 “Soberana Deméter, trazedora das estações, de esplêndidos dons, 

55 qual dos deuses celestes ou dos homens mortais 

 raptou Perséfone e afligiu teu ânimo amável? 

 Pois ouvi a voz,  porém não vi com meus olhos 

 quem quer que fosse. Digo-te a verdade toda”. 

                                                           
55 Lacuna no texto grego. 
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 Assim falava Hécate. Não lhe respondia com palavra, 

60 a filha de Réia de belos cabelos, mas, no mesmo instante, 

 precipitou-se com ela, tendo tochas acesas nas mãos. 

 Foram até o Sol, que observa os deuses e os homens; 

 colocaram-se na frente dos seus cavalos, e a diva das deusas lhe perguntou: 

 “Sol, respeita-me como deusa ao menos tu, se alguma vez 

65 com palavra, ou com ação, teu coração e teu ânimo alegrei. 

 Da filha que pari, doce rebento, gloriosa na aparência, 

 a voz intensa ouvi através do ar infinito, 

 como se forçada, porém não vi com meus olhos. 

 Mas, tu, que sobre toda a terra e ao longo do mar, 

70 olhas do alto do ar divino com teus raios, 

 dize-me com verdade, se de alguma forma viste, 

 quem dentre os deuses, ou dentre os homens mortais, longe de mim, 

 partiu tendo, com coerção, pego milha filha contrariada.” 

 Assim falava. O Hiperionida respondia-lhe com esta palavra: 

75 “Filha de Réia de belos cabelos, Deméter, Senhora, 

 tu saberás. Pois muito te reverencio e tenho piedade de ti, 

 que estás aflita por causa da filha de finos tornozelos. Nenhum outro 

 é responsável dentre os imortais, a não ser o agrega-nuvens Zeus, 

 que a deu ao Hades para ser chamada jovem esposa 

80 pelo seu próprio irmão. Esse, tendo-a raptado, a conduzia 

 nos seus cavalos até a treva nevoenta, embora ela gritasse muito. 

 Vamos, deusa, faze parar o teu grande lamento. Não é preciso que 

 em vão tenhas imensa cólera como essa. Não te é inconveniente genro, 

 entre os imortais, o comandante de muitos seres, Edoneu, 

85 teu próprio irmão e do mesmo sangue. Por sua honra 

 coube-lhe sua parte quando, no princípio, em três a partilha foi feita. 

 Ele habita entre aqueles a quem lhe coube ser o soberano.” 

 Assim tendo dito, o Sol animou os cavalos que, pelo grito, 

 rapidamente levaram o carro veloz, como pássaros de longas asas. 
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90 Dor mais maligna e terrível invadiu o ânimo da deusa. 

 Tendo com o Cronida de nuvens sombrias se irritado, 

 afastando-se da assembléia dos deuses e do alto Olimpo, 

 partiu para as cidades e os campos opulentos dos homens, 

 dissimulando a aparência por muito tempo. Nenhum dos homens e 

95 das mulheres de fundas cinturas que a olhassem a reconheciam, 

 até que ela chegasse ao palácio do prudente Celeu, 

 ele que era, então, soberano da perfumada Elêusis. 

 Ofendida no coração, perto da estrada sentou, 

 no poço das Virgens, de onde os cidadãos tiravam água, 

100 na sombra (por cima nascia um ramo de oliveira), 

 parecida uma velha nascida antigamente, que se abstinha  

 tanto do parto quanto dos dons da ama-coroa Afrodite; 

 tais são as nutrizes dos filhos dos reis justiceiros 

 e as intendentes no interior dos palácios rumorosos. 

105 Viram-na as filhas de Celeu, filho de Eleusino, 

 quando iam até a água fácil de puxar, a fim de levarem 

 nos baldes de bronze para o paço do pai. 

 Eram quatro, como deusas, tinham a flor da juventude, 

 Calídice, Cleicídice, a encantadora Demo, 

110 e Calitoé, que delas todas era a mais velha,  

 e não a reconheceram. Difíceis são os deuses de serem vistos pelos mortais. 

 Colocando-se perto dela, aladas palavras lhe dirigiram: 

 “Quem és e vens de onde, velha, dentre os homens antigamente nascidos? 

 Por que enfim longe da cidade foste e não te aproximaste das nossas casas? 

115 Lá há mulheres nos paços sombreados, 

 tão idosas, assim como tu, e mais jovens, 

 que te dedicariam amizade seja com palavra seja com ação.” 

 Assim falavam.Com estas palavras respondia-lhes a soberana das deusas: 

 “Filhas queridas, quem quer que sejais dentre as mais femininas mulheres, 

120 eu vos contarei, alegrai-vos. Não é por certo inconveniente, 
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 para vós que perguntastes, a verdade contar. 

 Dós é meu nome. Pois colocou-o minha soberana mãe. 

 Agora há pouco, de Creta, sobre as vastas costas do mar, 

 eu vim não querendo, pela força e contrariada, com coerção 

125 homens piratas me levaram. Em seguida, eles,  

 com a nau veloz, em Torico, aportaram; lá, mulheres 

 do continente embarcaram em massa; lá mesmo eles, 

 perto das amarras da nau, a refeição preparavam. 

 Mas não se encantava meu ânimo do alimento doce como o mel, 

130 aventurando-me, então, pelo continente negro, escondida, 

 fugia dos soberbos comandantes, a fim de que não 

 tirassem proveito de meu preço, vendendo a mim que não fui comprada. 

 Desse modo aqui cheguei errante, e nem sequer sei 

 que terra é, e quem são os nascidos. 

135 Mas que, para vós, todos os que têm o palácio Olímpio, 

 dêem jovens maridos e filhos sejam paridos, 

 como querem os pais. De mim, ao contrário, de boa vontade tende compaixão, 

 filhas. Queridas filhas de quem ao palácio posso ir, 

 homem ou mulher, a fim de que, de boa vontade, para eles eu trabalhe, 

140 como são feitos os trabalhos de uma mulher idosa? 

 E se tivesse nos braços uma criança recém nascida, 

 bem a amamentaria, o palácio vigiaria, 

 e o leito do senhor, no fundo dos tálamos bem construídos, 

 estenderia, e disporia as mulheres para os trabalhos.” 

145 Falava a deusa. Logo a ela respondia a jovem virgem, 

 Calídice, das filhas de Celeu, a de melhor aparência. 

 “Mãe, os dons dos deuses, mesmo aflitos, ainda que com coerção,  

 nós, os homens, suportamos. Pois eles são muito mais fortes. 

 Essas coisas a ti de modo seguro ensinarei; nomearei 

150 os homens para os quais há grande poder de honra aqui, 

 e, entre o povo, são os primeiros; e as muralhas da cidade 
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 protegem com deliberações e retas justiças; 

 seja do sagaz Triptolemo, seja de Diocles, 

 seja de Polixeno, seja do irreprovável Eumolpo, 

155 seja de Dolico, seja do nosso pai viril, 

 deles todos, as esposas dos seus paços cuidam. 

 Mesmo que uma delas, à primeira vista, 

 a tua aparência desonrasse, da casa não te afastaria, 

 mas todas te receberão. Pois és semelhante aos deuses. 

160 Mas se quiseres, espera, a fim de irmos ao paço de nosso pai, 

 e dizermos, a nossa mãe de funda cintura, Metaneira, 

 todas essas coisas do princípio ao fim; oxalá ela te exorte 

 a ires para nosso palácio e de outros não procurares. 

 Seu filho temporão, nascido de pais idosos, no paço bem construído 

165 é nutrido, filho mui desejado e bem-vindo. 

 Se o nutrisses e se na juventude ele chegasse, facilmente, 

 aquela que dentre as mais femininas mulheres te visse, 

 te invejaria. Tanto pela nutrição ela te daria.” 

 Assim falava. A deusa aprovou com a cabeça, e elas, que os brilhantes 

170 vasos tinham enchido de água, levavam-nos orgulhosas. 

 Rápido chegaram à grande casa do pai, e, no mesmo instante,  

 disseram o que viram e ouviram à mãe. Ela bem depressa 

 ordenou que fossem chamá-la sob imensa recompensa. 

 Como corças, ou novilhas, na estação da primavera 

175 saltam no prado após saciarem suas entranhas na pastagem,  

 assim elas, erguendo as pregas das vestes sedutoras, 

 precipitaram-se ao longo do cavado caminho; os seus cabelos 

 balançavam ao redor dos ombros iguais à flor do açafrão. 

 Encontraram a deusa gloriosa perto da estrada, ali onde antes 

180 a deixaram. Depois, enquanto ao paço do pai 

 a conduziam, ela então atrás, ofendida em seu coração,  

 caminhava coberta da cabeça para baixo; o manto 
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 escuro se enrolava ao redor dos esbeltos pés da deusa. 

 Logo chegaram ao palácio de Celeu nutrido por Zeus, 

185 atravessaram o pórtico, ali a soberana mãe delas 

 permanecia ao lado da coluna do teto solidamente feito, 

 em seu colo mantinha uma criança, um jovem rebento. Junto dela 

 correram, e quando a deusa tocou com seus pés a soleira, 

 sua cabeça alcançou a padieira, e encheu as portas de luz divina. 

190 A veneração, o temor e o pálido horror tomou Metaneira. 

 Cedeu-lhe seu divã e a sentar-se a exortava. 

 Mas Deméter, trazedora das estações de esplêndidos dons, 

 não quis sentar-se sobre brilhante divã, 

 mas em silêncio permanecia, tendo os belos olhos abaixado, 

195 até que lhe colocasse Iambé, devotada mulher, 

 um sólido banco, e por cima lançasse alva lã. 

 Sentando-se ali, manteve com as mãos o xale diante de si. 

 Ofendida, sem voz, por muito tempo permanecia no assento, 

 a nenhuma se dirigia nem com palavra e nem mesmo com ação, 

200 mas, sem rir, sem apetite de comida e bebida, 

 permanecia consumindo-se pela saudade da filha de funda cintura, 

 até que com escárnio Iambé, devotada mulher, 

 zombando-se muito dela, fizesse a soberana pura voltar 

 a sorrir, a rir e a ter propício ânimo. 

205 Ela que também mais tarde agradou seu espírito. 

 Dava-lhe, Metaneira, um copo de vinho doce como o mel, 

 tendo-o enchido, mas ela recusou. Pois não lhe era permitido, dizia, 

 beber vinho vermelho; exortou-a, então, a dar-lhe cevada e água 

 para beber, tendo-as misturado com tenro poejo. 

210 Tendo feito a bebida, passou-a à deusa, como essa ordenava. 

 Recebeu-a, por causa da lei divina, a multi-soberana Déo. 

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -56 

                                                           
56 Lacuna no texto grego. 
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 Entre elas, tomava primeiro a palavra, a bem cinturada Metaneira. 

 “Alegra-te, mulher, já que penso que não és descendente de maus pais, 

 mas de bons. É aparente em teus olhos a veneração 

215 e a graça, como se fossem dos reis justiceiros. 

 Mas os dons dos deuses, mesmo aflitos, ainda que com coerção, 

 nós, os homens, suportamos. Pois um jugo jaz sobre nosso pescoço. 

 Agora, já que chegaste aqui, quanto é meu será teu. 

 Nutra este meu filho, que, nascido de pais idosos e não aguardado, 

220 deram-me os imortais, objeto de muitas preces ele é para mim. 

 Se o nutrisses e se na juventude ele chegasse, certamente, 

 aquela que dentre as mais femininas mulheres te visse, 

 te invejaria. Tanto pela nutrição eu te daria.” 

 Disse-lhe, por sua vez, a bem coroada Deméter: 

225 “Também tu, mulher, alegra-te muito, que os bens os deuses te passem. 

 Teu filho receberei de boa vontade, como me pedes. 

 Eu o nutrirei, e espero que, não pelas imprudências de uma ama, 

 nem sortilégio, nem poção o prejudique. 

 Conheço antídoto bem mais proveitoso do que poção de flora, 

230 contra tal sortilégio de males, conheço pois bela defesa.” 

 Assim que acabou de falar, recebeu-o em seu perfumado colo 

 com as mãos imortais. Exultou nas entranhas a mãe. 

 Assim Dós, o esplêndido filho do prudente Celeu, 

 Demofonte, que a bem cinturada Metaneira pariu,  

235 nutria nos paços. Ele crescia igual a um deus,  

 não comendo pão, nem mamando. Deméter 

 ungia-o com ambrosia, como se fosse nascido de deus,  

 e docemente o assoprava, enquanto em seu colo o mantinha. 

 Durante as noites, o ocultava no ardor do fogo como um tição, 

240 às escondidas dos seus pais. Para eles, era grande espanto 

 que ele crescesse rápido, e fosse na face semelhante aos deuses. 

 E Deméter o faria sem velhice e imortal,  
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 se, por sua imprudência, a bem cinturada Metaneira, 

 durante a noite, vigiando do perfumado tálamo, 

245 não a observasse. Ela gritou e socou as coxas, 

 receosa por seu filho e mui errada no ânimo; 

 então, gemendo aladas palavras lhe dirigiu: 

 “Filho Demofonte, a estrangeira em muito fogo 

 oculta-te, e em mim lamento e desgostos pérfidos coloca.” 

250 Lamentando-se, assim falava. Ouvia-a, a diva das deusas. 

 Tendo se irado com ela, Deméter de bela grinalda, 

 o caro filho, que não aguardado nos paços gerara, 

 libertando-o do fogo, colocou-o com as mãos imortais longe dele, no solo, 

 e, estando terrivelmente encolerizada no ânimo, 

255 disse à bem cinturada Metaneira: 

 “Homens néscios e insensatos que não prever conseguem 

 seu destino, nem bom, nem mau quando se aproxima. 

 Também tu por tua imprudência erras grandemente. 

 Atesto pois a jura dos deuses, amargosa água do Estige.  

260 Imortal por certo e para sempre sem velhice 

 faria o filho teu, dando-lhe imperecível honra. 

 Agora, não há como possa fugir dos infortúnios e da morte.  

 Honra imperecível, contudo, sempre haverá sobre ele, porque em 

 nossos joelhos subiu, e em nossos braços dormiu. 

265 No tempo em que os ciclos dos anos, para ele, se acabarem, 

 os filhos dos Eleusinos, batalha e discórdia terrível, 

 continuamente, entre uns e outros, farão aumentar para sempre. 

 Sou Deméter honrada, a que é grandíssima 

 valia e alegria para imortais e mortais. 

270 Vamos, que a mim um templo grande e um altar sob ele 

 faça o povo todo, sob a cidade e sob seu escarpado muro, 

 no alto do Calicoro, sobre proeminente colina. 

 Os ritos eu própria vos ensinarei, a fim de que mais tarde, 
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 vós, santamente celebrando-os, possais meu espírito apaziguar”. 

275 Assim tendo dito, a deusa o talhe e a aparência trocou, 

 despojando-se da velhice, em sua volta a beleza esplendia. 

 Uma fragrância sedutora dos seus perfumados mantos 

 espalhava-se, e, ao longe, a luz do corpo imortal 

 da deusa luzia, e seus loiros cabelos caiam sobre seus ombros, 

280 e de um clarão encheu-se a sólida casa, como de um relâmpago. 

 Atravessou os paços, os joelhos de Metaneira fraquejaram, 

 e por muito tempo tornou-se sem voz, e nem sequer se lembrou 

 de levantar o filho temporão do chão. 

 Suas irmãs ouviram sua voz lastimosa, 

285 e, então, pularam dos seus bem estendidos leitos. Uma, 

 levantando o menino, colocou-o em seu colo,  

 outra inflamava o fogo, e outra atirava-se com pés suaves, 

 para erguer e afastar a mãe do perfumado tálamo. 

 Agrupadas ao redor dele o lavavam; embora se debatesse, 

290 cercavam-no de afeto. Mas, o ânimo dele não se deixava adoçar; 

 pois eram as mais inferiores nutrizes e amas que o tinham. 

 Elas, a noite toda, apaziguavam a deusa gloriosa, 

 porque tremiam de medo. Na hora em que a aurora brilhou, 

 contaram a verdade a Celeu de vasta força, 

295 como determinava a deusa, Deméter de bela grinalda. 

 Ele, após chamar para a ágora seu numeroso povo, 

 mandava que fizessem, para Deméter de belos cabelos, um templo opulento 

 e um altar sobre proeminente colina. 

 Rápido obedeceram; ouvindo o que falava, 

300 faziam como ele ordenava. A obra crescia segundo o destino da deusa. 

 Depois que acabaram e abandonaram o esforço, 

 cada um caminhou para ir para casa. Porém, a loira Deméter 

 ali sentando-se, longe de todos os bem-aventurados, 

 permanecia consumindo-se com saudade da filha de funda cintura. 
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305 Terribilíssimo ano sobre a terra multinutriz 

 fez para os homens, e o mais malífico, a terra nem semente 

 fazia brotar, pois ocultava-a a bem coroada Deméter. 

 Muitos arados encurvados inutilmente os bois arrastavam nos campos, 

 e muita cevada branca vãmente caiu na terra. 

310 Ela teria aniquilado completamente a raça dos homens mortais 

 pela fome penosa, e teria privado, os que têm o palácio Olímpio, 

 da honra muito gloriosa dos privilégios e dos sacrifícios, 

 se Zeus não compreendesse e refletisse em seu ânimo. 

 Primeiro impeliu Íris de asas douradas para chamar 

315 Deméter de belos cabelos, que tinha amável aparência. 

 Assim falava. Íris obedeceu a Zeus Cronida de nuvens sombrias 

 e o espaço percorreu rápido com seus pés. 

 Chegou na cidadela de Elêusis perfumada 

 e encontrou Deméter de escuro manto no templo, 

320 e falando aladas palavras lhe dirigiu: 

 “Deméter, chama-te Zeus pai conhecedor do imperecível, 

 para ires junto a grei dos deuses sempre vivos. 

 Vamos, que não fique sem cumprimento minha palavra que vem de Zeus.” 

 Assim falava suplicando. Mas o ânimo da mãe não se deixava persuadir. 

325 De novo, em seguida, os bem-aventurados deuses que sempre existem, 

 todos, <o pai>57 impelia um a um. Alternadamente, os que iam 

 chamavam-na e ofereciam-lhe muitos belíssimos dons 

 e honras, as que ela preferisse escolher entre os imortais. 

 Mas, nenhum era capaz de persuadir as entranhas e o espírito 

330 da mãe irritada no ânimo; ela duramente repelia suas palavras. 

 Dizia que jamais subiria ao perfumado Olimpo 

 e que jamais faria brotar o fruto na terra, 

 antes que visse com seus olhos a filha de belos olhos. 

 Depois que o baritonante, longividente Zeus, ouviu isso, 

                                                           
57 Adição Valckenaer, assumida pela edição francesa e inglesa. 
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335 enviou, para o Êrebo, o Argifonte de bastão dourado, 

 a fim de que, seduzindo Hades com brandas palavras, 

 conduzisse a pura Perséfone da treva nevoenta 

 para a luz junto aos deuses, a fim de que sua mãe, 

 vendo-a com os próprios olhos, pusesse fim à cólera. 

340 Hermes não desobedeceu. Rápido, arremessou-se sob o covil da terra 

 com impetuosidade, deixando a sede Olímpia. 

 Encontrou o senhor da casa no seu interior, 

 deitado no leito com a veneranda esposa, que 

 muito contrariada agia com saudade da mãe. Ela, contra as intoleráveis 

345 ações dos deuses bem-aventurados, tramava <terrível>58 plano. 

 Colocando-se perto dele, falou-lhe o duro Argifonte: 

 “Hades de escuros cabelos que reina sobre os mortos, 

 Zeus pai mandou que eu conduza a nobre Perséfone 

 do Êrebo para eles, a fim de que sua mãe, vendo-a 

350 com os próprios olhos, faça parar a cólera e o ressentimento terrível 

 contra os imortais. Visto que ela trama a grande ação 

 de destruir a grei amena dos homens nascidos do chão, 

 ocultando a semente sob a terra, destruindo inteiramente as honras 

 dos imortais. Ela sustém terrível cólera e nem com os deuses 

355 se mistura, mas longe, no interior do seu perfumado templo, 

 permanece, habitando a rochosa cidadela de Elêusis.” 

 Assim falava. Edoneu, senhor dos mortos, sorriu com as sobrancelhas, 

 e não desobedeceu às ordens de Zeus rei. 

 E com impetuosidade ordenou à prudente Perséfone: 

360 “Vai, Perséfone, para junto de tua mãe de escuro manto, 

 mantendo furor em teu peito e favorável ânimo, 

 e não te apavores excessivamente em vão. 

 Não serei para ti, entre os imortais, inconveniente esposo, 

 eu que sou o próprio irmão de Zeus pai. Quando aqui estiveres, 

                                                           
58 Vocábulo assumido pela edição francesa. No texto inglês há duas sílabas breves e uma longa no lugar. 
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365 serás a senhora de todos quantos vivem e se movem, 

 e terás entre os imortais as maiores honras. 

 Sempre haverá castigo aos que te injustiçarem; 

 aos que não apaziguarem teu furor com sacrifícios, 

 santamente te celebrando, fazendo-te oferendas dignas.” 

370 Assim falava. A prudentíssima Perséfone exultou, 

 e rapidamente pulou de contente. Mas ele, 

 escondido, deu-lhe para comer um grão de romã doce como o mel, 

 após espreitar ao redor, a fim de que ela não permanecesse para sempre 

 lá junto da veneranda Deméter de escuro manto. 

375 Edoneu, comandante de muitos seres, arreava, 

 na frente das douradas carruagens, os cavalos imortais. 

 Ela subiu na carruagem, junto ao duro Argifonte 

 que, segurando as rédeas e o chicote com as mãos, 

 movia os animais através dos paços. A parelha não compelida voava. 

380 Rapidamente concluíram o longo caminho; nem o mar, 

 nem a água dos rios, nem os vales verdejantes, 

 e nem os píncaros detiveram a vivacidade dos cavalos imortais, 

 mas indo sobre eles cortavam a funda névoa. 

 O condutor colocou-se lá onde permanecia a bem coroada Deméter, 

385 na frente do perfumado templo. Ao vê-los, ela precipitou-se 

 descendo como uma louca a montanha sombria na floresta. 

 Perséfone vindo de outro lado.59. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 de sua mãe descendo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 saltou para correr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

390 e a ela.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

 parando.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 “Filha, não de qualquer modo contra mim.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 do alimento? Fala.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

                                                           
59 Lacunas no texto grego. 
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395 assim pois subirias à superfície.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 e junto a mim e a teu pai Cronida de nuvens sombrias 

 habitarias, honrada por todos os imortais. 

 Mas, se <tu>60 voares de novo indo sob o covil da terra, 

 lá morarás a terceira parte do tempo, por ano, 

400 e as duas outras junto a mim e aos outros imortais. 

 Quando a terra se cobrir de odoríferas flores primaveris, 

 de todas as espécies, da treva nevoenta de novo subirás, 

 para grande espanto dos deuses e dos homens mortais. 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -61 

 Por qual dolo te enganou o enérgico Hóspede de muitos?” 

405 Por sua vez a belíssima Perséfone em sua face falou: 

 “Pois bem mãe eu te direi a verdade toda: 

 Quando o benfazejo Hermes, rápido mensageiro, 

 veio de junto do pai Cronida e dos outros filhos do Céu, 

 para me tirar do Êrebo, a fim de que tu vendo-me com teus olhos 

410 pusesse fim à cólera e ao ressentimento terrível contra os imortais, 

 logo pulei de contente. Mas ele, escondido, 

 lançou-me um grão de romã, alimento doce como o mel, 

 e, contrariada e à força, coagiu-me a comê-lo. 

 Como ele me raptou mediante a sólida astúcia do Cronida 

415 meu pai, e partiu me levando sob o covil da terra,  

 eu te falarei, e te relatarei tudo o que me perguntas. 

 Pelo prado muito sedutor, nós todas, 

 Leucipa, Faino, Eléctra, Ianta, 

 Melita, Iaca, Ródia, Caliroa, 

420 Melóbosis, Tica, Ociroa de olhos de pétala, 

 Criséia, Ianira, Acasta, Admeta, 

 Ródopa, Plutó, a sedutora Calipso,  

                                                           
60 Vocábulo assuminado pelas edições francesa e inglesa. 
61 Lacuna no texto grego. 
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 Estige, Urânia, a graciosa Galaxaura, 

 Palas, estimuladora do combate, e a frecheira Ártemis, 

425 brincávamos e com as mãos colhíamos misturadas flores encantadoras: 

 açafrão afável, lírios, jacinto, 

 botões de rosa, lis, prodígio de ser visto, 

 e um narciso, que a vasta terra fez nascer como açafrão. 

 Quando eu contente as colhia, a terra por baixo 

430 cedeu, e por ali irrompeu o enérgico senhor Hóspede de muitos. 

 E foi me levando sob a terra nos seus carros dourados, 

 muito contrariada, então, gritei alto com a voz. 

 Ainda que aflita anuncio-te essa verdade toda.” 

 Assim, o dia inteiro, mãe e filha mantendo o ânimo concorde, 

435 alegrava completamente o coração e o ânimo uma da outra, 

 cercando-se de afeto, e o ânimo delas parou de doer, 

 pois recebiam e davam, uma para outra, grandes alegrias. 

 Perto delas veio Hécate de clara mantilha, 

 e cercou a filha da pura Deméter de muito afeto. 

440 Desde então, essa senhora fez-se sua servidora e companheira. 

 Entre elas, o baritonante, longividente Zeus, fez chegar a mensageira 

 Réia de belos cabelos, para conduzir Deméter de escuro manto 

 junto a grei dos deuses; prometeu dar-lhe as honras, 

 as que ela escolhesse entre os deuses imortais. 

445 Acenou62 que sua filha, do ano que evolui, 

 permaneceria a terceira parte sob a treva nevoenta, 

 e as duas outras junto à mãe e aos outros imortais. 

 Assim falava. A deusa não desobedeceu às mensagens de Zeus. 

 E impetuosamente precipitou-se dos cimos Olímpios, 

450 e veio para Raros, seio nutriz do campo outrora, 

 porém, agora, nada nutriz, mas inativo 

 colocava-se todo sem folha, pois escondia a cevada branca, 

                                                           
62 Verbo νευω, marcando a postura corporal de Zeus fazendo o sinal que sim com a cabeça. 
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 por desígnios de Deméter de belos tornozelos. Mas, em seguida, quando 

 a primavera crescesse, devia, de uma vez, colmar alongadas espigas, 

455 e, então, em seu solo, opulentas fileiras  

 carregar-se-iam de espigas de trigo, que seriam atadas em feixes. 

 Ali, Réia subiu primeiro do ar infinito. 

 Com alegria uma viu a outra e ficaram alegres no ânimo. 

 Disse-lhe assim Réia de clara mantilha: 

460 “Vem, filha, o baritonante, longividente Zeus, te chama 

 para ires junto a grei dos deuses, prometeu dar-te as honras, 

 as que quiseres entre os deuses imortais. 

 Concordou que tua filha do ano que evolui 

 permaneça a terceira parte sob a treva nevoenta, 

465 <e as duas outras junto a ti e aos outros>63 imortais. 

 {Ele disse que assim será feito}64. E acenou com a cabeça. 

 Vamos, minha filha, obedece, e não 

 esteja furiosa com o Cronida de nuvens sombrias. 

 Faze crescer logo o fruto nutriz para os homens.” 

470 Assim falava. A bem coroada Deméter não desobedeceu,  

 e fez logo brotar dos campos fecundos o fruto. 

 Toda a vasta terra ficou carregada de folhas e flores. 

 Depois, ela foi aos reis justiceiros, e mostrou 

 a Triptolemo, a Diocles domador de cavalos, 

475 a Eumolpo forte, e a Celeu o guia de povos, 

 o cumprimento dos seus mistérios sagrados, e indicou os belos ritos 

 a Triptolemo, a Polixeno e, além deles, a Diocles, 

 ritos augustos, que não se pode violar, nem investigar, 

 nem divulgar, pois um grande temor pelas deusas detém a voz. 

480 Feliz quem dentre os homens supraterrâneos os viu. 

 Mas, o não iniciado e o não participante nos mistérios sagrados, 

                                                           
63 Restituído por Ruhnken, conforme esclarece a edição francesa. 
64 Esse meio verso foi traduzido a partir da edição inglesa. Na edição francesa há uma lacuna. Julguei importante 
acrescentá-lo nesse momento do poema. 
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 jamais têm destino igual, ainda que pereça sob a treva bolorenta. 

 Depois que ensinou tudo, a diva das deusas 

 caminhou para ir à reunião junto aos outros deuses no Olimpo. 

485 Ali, habitam junto a Zeus frui-raios, 

 augustas e venerandas. Muito feliz é quem, dentre os homens 

 supraterrâneos, elas, de boa vontade, dedicam amizade. 

 Enviam prontamente a sua grande casa, a seu lar, 

 Pluto, que dá riqueza aos homens mortais. 

490 Vamos, vós que tendes a perfumada região Eleusina, 

 Paros banhada ao redor e Antrona pedregosa, 

 tu, Déo, soberana de esplêndidos dons, senhora trazedora das estações, 

 e tua filha, belíssima Perséfone, 

 de boa vontade, em troca do meu canto, dai-me vida aprazível. 

495 Depois me lembrarei de ti e de outro canto. 
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3.2 À Deméter II 

 
 Deméter de belos cabelos, deusa augusta, começo a entoar, 

 e sua filha, belíssima Perséfone. 

03 Alegra-te, deusa, proteja esta cidade e comande o canto. 
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3.3 A Apolo I 

 
 Não me esqueça eu de ocupar-me com Apolo arqueiro, 

 que faz tremer os deuses, quando vai ao paço de Zeus. 

 Todos se levantam dos seus assentos, quando ele, 

 vindo perto, estende seu arco brilhante. 

5 Só Leto permanece ao lado de Zeus frui-raios; 

 ela afrouxa a corda, fecha a aljava, e, tomando 

 nas mãos o arco dos ombros fortes do filho, 

 prega-o no prego dourado da coluna da casa 

 do pai. E conduzindo-o o faz sentar-se no trono. 

10 O pai, saudando65 seu filho, dá-lhe o néctar no copo 

 dourado, em seguida, as outras divindades 

 ali se sentam. A soberana Leto se alegra 

 porque pariu um filho forte e portador do arco. 

 Alegra-te, bem-aventurada Leto, pois pariste filhos brilhantes: 

15 o senhor Apolo e a frecheira Ártemis; 

 ela na Ortígia, ele na rochosa Delos,  

 deitada na grande montanha, na colina Cíntia, 

 muito perto da palmeira e junto às corredeiras do Inopor. 

 Como te celebrarei, se és totalmente bem celebrado?66 

20 Pois para ti Febo já está estabelecido o uso do canto 

 nas ilhas e no continente nutridor de novilhas. 

 Agradáveis te são todos os mirantes, os altos promontórios 

 das elevadas montanhas, e os rios corrediços para o mar, 

 as falésias deitadas para o mar e os portos do mar. 

25 Acaso cantar-te-ei dizendo primeiro como Leto te pariu, para alegria 

 dos mortais, ao deitar-se na montanha Cíntia da ilha rochosa, 

 em Delos banhada ao redor – onde de cada lado uma onda negra  
                                                           
65 O verbo é δεικνυµι, como o sentido primeiro desse verbo é mostar, Zeus exibe seu filho aos deuses. 
66 O poeta constrói aqui uma hesitação sobre o que pretende dizer. É a chamada aporia, figura retória cuja função 
é destacar uma entre outras opções de matéria a ser cantada ao longo do hino. Dentre as três matérias listadas 
(Ap.25-29, 208-213 e 214-5), o poeta escolhe duas, e deixa de fora a história dos amores de Febo, como se verá. 
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 lançava-se para a terra aos sopros harmoniosos dos ventos - 

 de onde, precipitando-te, reinas sobre todos os mortais? 

30 Todos que Creta limita em seu interior: a região de Atenas, 

 a ilha Egina, a Eubéia celebrada por suas naus, 

 Egas Pirésia, Peparetos rodeada pelo mar, 

 Atos da Trácia, os altos cumes de Pélio, 

34 Samos da Trácia, a montanha sombria do Ida, 

36 Imbro de belas construções, a florescente Lemno, 

37 a divina Lesbos, sede de Mácar, filho de Éolo, 

35 Esciro, a Focéia, a escarpada montanha de Autocane, 

38 Quios, a mais opulenta das ilhas situada no mar, 

 a rochosa Mima, os altos cumes de Córico, 

40 a brilhante Claro, a escarpada montanha de Esageu, 

 a úmida Samos, os elevados cumes de Mícale, 

 Mileto, Cos, cidade dos Méropes, 

 Cnido elevada, Cárpato ventosa, 

 Naxos, Paros e a pedregosa Renéia, 

45 em todas, Leto, parturejando o Arqueiro, suplicou 

 se alguém, dentre os da terra, queria aceitar em casa seu filho. 

 Elas tremiam e receavam muito, nenhuma se comprometia em  

 receber Febo Apolo, por mais opulenta que fosse, 

 até que a soberana Leto chegasse em Delos, 

50 e, interrogando-a, dissesse estas palavras aladas: 

 “Delos, acaso, queres ser a sede de meu filho, 

 Febo Apolo, e instituir-lhe um opulento templo? 

 Nenhum outro jamais te tocará, nem te honrará. 

 Penso que jamais serás rica em bois, rica em carneiros, 

55 jamais transportarás colheita, nem farás brotar plantação. 

 Mas, se tiveres um templo do arqueiro Apolo, 

 todos os homens, aqui se reunindo, trarão hecatombes, 

 e a fumaça imensa sempre irá se levantar da gordura, 
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 e tu alimentarás teus habitantes pela mão de outro, 

60 já que não há fertilidade em teu solo.” 

 Assim falou. Delos alegrou-se e respondendo disse: 

 “Leto, filha muito gloriosa do grande Coiós, 

 alegre receberia a prole do senhor arqueiro, 

 pois na verdade sou terrivelmente odiosa 

65 aos homens, e assim me tornaria honradíssima. 

 Mas, tremo, Leto, este dito que não te ocultarei: 

 dizem que haverá um mui soberbo Apolo, 

 e grande autoridade exercerá entre imortais e 

 homens mortais sobre o campo fecundo. 

70 Receio terrivelmente nas minhas entranhas e no meu ânimo 

 que ele, ao ver pela primeira vez a luz do sol, 

 desonre a ilha, pois sou de solo pedregoso, 

 e com seus pés revirando-me impila-me em alto-mar. 

 Ali, grandes ondas hão de me açoitar sempre com força, 

75 enquanto que ele partirá para outra terra, a que lhe agradar, 

 para fazer seu templo e seus bosques arborizados. 

 E em mim os polvos hão de fazer abrigos, 

 e as negras focas farão casas seguras, pela ausência de povos. 

 Ah! mas, se tu, deusa, te comprometesses a jurar-me a grande jura 

80 de que primeiro aqui ele fará seu belíssimo templo, 

 para ser oráculo dos homens, e depois 

 para toda humanidade, pois será de muitos nomes.” 

 Assim falou. Leto então jurou a grande jura dos deuses: 

 “Atesto agora isto pela terra, pelo céu vasto do alto 

85 e pela água derramada do Estige; esta que é a grandíssima 

 e terribilíssima jura entre os bem-aventurados deuses: 

 Aqui, haverá sempre um altar perfumado e um território de Febo, 

 que te honrará de modo superior a todas!” 

 Depois que a deusa jurou e acabou a jura,  
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90 Delos alegrou-se muito com o nascimento do senhor arqueiro, 

 e Leto, durante nove dias e nove noites, foi transpassada 

 pelas dores descompassadas do parto. As deusas estavam ali, 

 todas quantas eram as melhores – Dione, Réia, 

 Têmis adorada em Iquina, a gemedora Anfitrite, 

95 e as outras imortais, longe de Hera de braços brancos, 

 que permanecia no paço de Zeus agrega-nuvens. 

 Só Ilítia, a aliviadora do parto, não sabia. 

 Pois permanecia no alto Olimpo sob nuvens douradas, 

 por sagacidade de Hera de braços brancos, que a retinha 

100 por inveja, porque Leto de belos cabelos estava prestes 

 a parir seu enérgico e irreprovável filho. 

 Da ilha de belas construções, as deusas enviaram Íris, 

 para que trouxesse Ilítia, prometendo-lhe grande colar, 

 entrelaçado com fios dourados, de nove côvados. 

105 Exortavam-na a chamá-la longe de Hera de braços brancos, 

 para que essa, com palavras, não a fizesse voltar, quando estivesse vindo. 

 Quando a rápida Íris de pés de vento ouviu isso, 

 pôs-se a correr e, prontamente, concluiu todo percurso. 

 Quando chegou na sede dos deuses, no escarpado Olimpo, 

110 imediatamente, após fazer Ilítia vir fora do paço, na porta,  

 disse-lhe por completo todas as palavras aladas, 

 como mandaram as deusas moradoras dos lares Olímpios. 

 Persuadiu-lhe, no peito, o ânimo, e, foram-se com passos 

 iguais aos pés de tímidas pombas. 

115 Quando Ilítia, aliviadora do parto, chegou em Delos, 

 a hora do parto apoderou-se de Leto, que aspirou parir. 

 Lançou os dois braços em torno de uma palmeira, apoiou os joelhos  

 no prado macio, e, a terra por baixo sorriu. 

 Do ventre, o filho se lançou para a luz, e todas as deusas gritaram de alegria. 

120 Ali, Febo que fere longe, as deusas te banharam pura e, 
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 imaculadamente, com bela água, e envolveram-te em branco manto, 

 delicado e novo. Em torno de ti, faixas douradas lançaram. 

 A mãe não amamentou Apolo de espada dourada, 

 mas Têmis, com suas mãos imortais, ofereceu-lhe 

125 o néctar e a graciosa ambrosia. Alegrou-se Leto, 

 porque pariu um filho forte e portador do arco. 

 Depois que tu, Febo, engoliste o alimento imortal, 

 já não te detinham as faixas douradas, pois te debatias, 

 nem mesmo os laços te retinham, e soltavam as extremidades todas. 

130 Logo, aos imortais, Febo Apolo falou: 

 “Que sejam meus a cítara e os arcos recurvados. 

 Revelarei, aos homens, o desígnio infalível de Zeus.” 

 Assim, tendo falado o arqueiro, Febo de longos cabelos movia-se 

 a passo largo sobre a terra de vasta via. As imortais todas 

135 admiravam-no, e, de ouro, Delos carregava-se por completo, 

 enquanto contemplava, alegre, a raça de Zeus e Leto, 

 porque o deus a escolheu por sua casa, 

 dentre as ilhas e o continente, e a amou fundo no coração. 

 Floresceu como o cimo montanhoso floresce com as flores da floresta. 

140 Tu, Senhor do arco prateado, arqueiro Apolo, 

 ora andas sobre a rochosa Cíntia, 

 ora erras entre as ilhas e os homens. 

179 Senhor, tu tens a Lícia, a graciosa Meônia, 

180 e Mileto, sedutora cidade marítima, 

181 mas, reinas sobretudo sobre Delos banhada ao redor,67 

143 muitos são os teus templos e os bosques arborizados, 

 caros te são todos os mirantes, os altos promontórios 

145 das elevadas montanhas, e os rios corrediços para o mar.68 

 Mas, tu, Febo, regozijas sobretudo teu coração por Delos, 

                                                           
67 Cf. Humbert os vv 179 a 181 devem formar o texto mais antigo substituídos depois pelos vv. 143 a 145. 
68 Os vv. 144 e 145 repetem os vv. 22 e 23 com pouca variação no verso 144. 
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 quando os jônios de túnicas talares, por ti, reúnem-se 

 com os filhos e as venerandas esposas. 

 Eles, com pugilato, dança e canto, 

150 regozijam-te, ao se lembrarem de ti, quando instituem o concurso. 

  

 Variante Tucídides, III, 104, 146-150 

  

146b Mas, tu, Febo, regozijas sobretudo teu ânimo por Delos, 

 quando os jônios de túnicas talares, por ti, reúnem-se 

 com os filhos e as mulheres em tua morada. 

 Ali, com pugilato, dança e canto, 

150b regozijam-te, ao se lembrarem de ti, quando estabelecem o concurso. 

  

151 Quem na frente fosse, estando os jônios reunidos, 

 diria que são eles imortais e sem velhice sempre; 

 veria a alegria de todos, e regozijaria o ânimo, 

 vendo os homens, as mulheres de belas cinturas, 

155 as naus rápidas e os muitos bens de todos. 

 E mais este grande prodígio, cuja glória jamais perecerá: 

 as filhas Délias, servas do Arqueiro. 

 Elas, após cantarem primeiro a Apolo, 

 cantam um hino à Leto e à Ártemis frecheira, 

160 lembrando-se dos homens e das mulheres de outrora, 

 e encantam a grei dos homens. 

 Elas sabem imitar os sons e as balbúcies de todos os homens. 

 Cada um diria que é ele mesmo que fala. 

 Pelo modo como o belo canto lhe está ajustado. 

165 Mas, vamos, que Apolo e Ártemis sejam-me propícios! 

 E vós todas alegrai-vos! E de mim, mais tarde, 

 lembrai-vos, sempre que um homem supraterrâneo, 

 um estrangeiro errante, que aqui chegue, vos perguntar: 
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 “Filhas, quem é para vós o mais suave dos aedos, 

170 o homem que vem aqui, e com o canto dele vos regozijais sobretudo? 

 E vós todas, de uma vez, respondei acerca de nós: 

 “É um homem cego, que mora em Quios rochosa, 

 todos os cantos que ele deixa para trás são os melhores.” 

 E nós levaremos a vossa glória sobre a terra, o quanto 

175 nos voltarmos para as cidades bem povoadas de homens. 

 E eles se deixarão persuadir já que é verdadeiro. 

 Depois, não cessarei de cantar o arqueiro Apolo 

178 de arco prateado, que Leto de belos cabelos pariu69.” 

  

  

  

 Suite Pítica 

  

182 O filho da gloriosa Leto, com sua lira70 cava, 

 avança tocando para Pito pedregosa, 

 usando suas vestes imortais e perfumadas. Sua lira, 

185 sob o plectro dourado, tem som sedutor. 

 Depois, da terra para o Olimpo, como o pensamento, 

 vai ao paço de Zeus, na reunião dos outros deuses. 

 Imediatamente, os imortais se ocupam da cítara e do canto. 

 As Musas, todas juntas, respondendo com bela voz, 

190 cantam os dons imortais dos deuses e as adversidades 

 dos homens, que, dementes e impotentes, vivem tendo quanto 

 foi-lhes dado pelos deuses imortais, e não são capazes 

 de encontrar remédio para a morte, e socorro para a velhice. 

 Dançam, as Graças de belos cabelos, as propícias Horas,  

195 Harmonia, Hebe e Afrodite, filha de Zeus, 

                                                           
69 Os versos 179 a 181 estão apresentados na seqüência ao verso 142. 
70 φορµιγξ, pequena harpa primitiva , de três, quatro, e, mais tarde, sete cordas. 



Hino Homérico a Apolo 

102 

 tendo, umas das outras, as mãos pelos punhos. 

 Entre elas, dança, Ártemis71, a frecheira nutrida com Apolo, 

 que não é feia, nem apoucada, mas é de 

 grandeza e aparência admirável de se ver. 

200 Entre elas, brincam, Ares e o bom observador Argifonte; 

 enquanto Febo Apolo citariza, movendo-se 

 com belos e elevados passos, um brilho reluz em torno dele, 

 e luzes cintilam de seus pés, e de sua túnica bem tecida. 

 Os pais, Leto de cabelos dourados e o sábio Zeus, 

205 ao verem o caro filho brincando entre os deuses imortais, 

 regozijam-se muito no ânimo. 

 Como te cantarei totalmente neste hino, tu que já és bem cantado? 

 Acaso cantar-te-ei em teus desejos e em teus amores, 

 como vieste desejando a jovem filha de Atlas, 

210 junto com Ísquis, filho do bom cavaleiro Élato símil aos deuses? 

 ou com Forbas da raça de Tríopas, ou com Amarintos? 

 ou com Leucipo, também desejando a esposa de Leucipo72, 

 tu, a pé, ele, a cavalo? E ele não ficava atrás de Tríopas73. 

 Ou cantar-te-ei, arqueiro Apolo, como andaste, pela terra, 

215 procurando o primeiro oráculo para os homens?74 

 Do Olimpo, à Piéria, primeiro vieste. 

 Passaste perto de Lectos arenosa e de Ênia, 

 através da Perrébia. Rápido chegaste a Iocos, 

 e andaste sobre Céneon, na Eubéia célebre por suas naus. 

220 Paraste no plano de Lelantos, mas, não agradou ao teu ânimo, 

 fazer o templo e os bosques arborizados ali. 

 Dali, após atravessar o Êuripo, arqueiro Apolo, 

                                                           
71 Há, nos hinos homéricos, várias referências aos coros artemíseos dedicados a Apolo (Ap.194-201; Merc.451; 
Ven.I,19,118,261; Ven.II,13, Dian.II,15,18). 
72 Leucipo apaixonou-se por Dafne, cujo nome significa loureiro, ninfa que Apolo amou. 
73 As histórias dos amores de Febo, indagação da segunda aporia, não são narradas neste hino. 
74 Terceira aporia retórica. Na primeira (Ap.25-29), o poeta destaca o nascimento do deus em Delos, na terceira, 
iniciada aqui (Ap.214-5), a fundação do templo em Delfos. 
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 subiste a verdejante montanha divina. E rápido partiste dela, 

 para ir a Micalesso e a Teumesso leito de ervas. 

225 E chegaste à sede de Tebas coberta de floresta, 

 nenhum dos mortais habitava ainda a sagrada Tebas, 

 e nem existiam, ainda então, nem trilhos, nem trilhas, 

 no plano fértil em trigo de Tebas, mas só tinha floresta. 

 Dali foste mais longe, arqueiro Apolo, 

230 e chegaste a Onquestos, brilhante bosque de Posidão. 

 Ali, um potro recém-domado, carregado, ofega, 

 ao arrastar o belo carro; e o bom condutor, saltando 

 do carro para a terra, faz o caminho a pé, enquanto os potros, 

 livres do condutor, fazem ressoar as carruagens vazias. 

235 Se o carro se quebra no bosque arborizado, 

 eles cuidam dos cavalos, e deixam o carro deitado. 

 Assim foi o rito no princípio. Eles oram ao senhor, 

 e a moîra do deus então guarda o carro75. 

 Dali, foste mais longe, arqueiro Apolo, 

240 e alcançaste Cefiso de belo curso, 

 que de Lilaia verte sua água de bela corredeira, 

 dali, atravessando Cefiso e Ocaléa de muito trigo, Arqueiro, 

 chegaste na verdejante Haliarto. 

 Caminhaste sobre Telfusa. Ali, agradou-te uma vereda 

245 favorável, para fazer o templo e os bosques arborizados. 

 Perto dela te colocaste e lhe falaste esta palavra: 

 “Telfusa, aqui tenciono fazer meu belíssimo templo, 

 um oráculo aos homens que sempre virão 

 aqui, e me trarão perfeitas hecatombes, 

250 tanto os que habitam o opulento Peloponeso, 

                                                           
75 Suspeita-se que Posidão, deus dos cavalos (Net. 5), fazia objeção a que seus animais sagrados fossem 
subjugados em seu bosque, razão pela qual ele os assustava, e, eles, disparados, quebravam o carro. O condutor, 
então, deixava os destroços do carro no local, enquanto que Posidão reclamava para si os cavalos. Porém, se, 
livres do condutor, puxassem o carro, eles podiam ser dirigidos pelo homem, como nessa passagem, sem correr o 
risco de serem assustados pelo deus. 
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 quanto os que habitam a Europa, e as ilhas banhadas ao redor, 

 para consultarem o oráculo. A eles todos, o desígnio infalível 

 anunciarei, fornecendo oráculos no opulento templo.” 

 Assim falando, Febo colocou a fundação, 

255 vasta, muito grande e contínua. Ao vê-la, 

 Telfusa irou o coração, e falou esta palavra: 

 “Febo, senhor Arqueiro, uma palavra colocarei em tuas entranhas, 

 já que tencionas fazer aqui teu belíssimo templo, 

 para ser oráculo aos homens, que sempre 

260 aqui te trarão perfeitas hecatombes; 

 coisa diferente te direi, e tu lança-a em tuas entranhas: 

 aqui, irá te atormentar sempre o fragor dos rápidos cavalos, 

 e os muares que a sede saciam em minhas nascentes sagradas; 

 aqui, qualquer homem desejará ver 

265 carros bem feitos e fragor de cavalos de rápidos pés, 

 ao invés do grande templo e dos muitos bens ali existentes. 

 Mas, se te deixares persuadir (pois és mais forte e poderoso 

 que eu, senhor, e teu vigor é maior), 

 faça-o em Crisa, sob a fenda do Parnaso. 

270 Ali, nem belos carros te perturbarão, nem fragor de cavalos 

 de rápidos pés haverá ao redor do teu altar bem construído. 

 Possa, assim, a grei ilustre dos homens os dons te ofertar, 

 Ié Peã, e tu, alegre em tuas entranhas, 

 receba as belas oferendas dos homens da vizinhança.” 

275 Assim falando, Telfusa persuadiu as entranhas do Arqueiro, para que 

 somente dela fosse a glória sobre a terra, e não do Arqueiro. 

 Dali, foste ainda mais longe arqueiro Apolo. 

 Vieste a Flégia, cidade de homens desmedidos, 

 que habitam sobre a terra, em belo vale, 

280 perto do lago Cefiso, e não se preocupam com Zeus. 

 Dali, rapidamente subiste, lançando-te até o cimo. 
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 E chegaste a Crisa, sob o Parnaso nevado, 

 monte virado para o Zéfiro, por cima dele 

 há uma pedra suspensa, e em baixo corre um côncavo vale 

285 áspero. Ali, o senhor Febo Apolo resolveu 

 fazer seu amável templo, e falou esta palavra: 

 “Aqui tenciono fazer meu belíssimo templo, 

 para ser oráculo aos homens que sempre virão 

 aqui, e me trarão perfeitas hecatombes, 

290 tanto os que habitam o fértil Peloponeso, 

 quanto os que habitam a Europa, e as ilhas banhadas ao redor, 

 para consultarem o oráculo. A eles todos, o desígnio infalível 

 anunciarei, fornecendo oráculos no opulento templo.” 

 Assim falando, Febo colocou a fundação, 

295 vasta, muito grande e contínua. Depois, sobre ela, 

 Trofônio e Agamedes, filhos de Ergino, 

 caros aos deuses imortais, colocaram uma soleira de pedra. 

 Ao seu redor, a grei inefável dos homens edificou um templo, 

 com pedras de construção, para ser cantado sempre. 

300 Perto há uma fonte de bela corredeira, ali o senhor, 

 filho de Zeus, matou, com seu arco enérgico, uma serpente, 

 robusta, grande, um monstro feroz, que fazia muitos males 

 aos homens sobre a terra; muitos males a eles, 

 e muitos males aos carneiros de patas finas. Era um tormento de sangue. 

305 Um dia, a serpente, recebendo de Hera de trono dourado, nutriu 

 o terrível e horrendo Tífon, tormento aos mortais, 

 que Hera, um dia, pariu irada com Zeus pai, 

 porque o Cronida deu à luz a gloriosa Atena 

 de sua cabeça. Prontamente, a soberana Hera irou-se, 

310 e assim falou entre os imortais reunidos: 

 “Ouvi-me vós todos, deuses e deusas, 

 como Zeus, agrega-nuvens, começou primeiro a me desonrar, 
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 após me ter feito esposa e devotada mulher. 

 Agora, longe de mim, pariu Atena de olhos glaucos, 

315 distinta de todos os bem-aventurados imortais. 

 No entanto, meu filho Hefesto, entre todos os deuses, 

 nasceu deficiente, deformado nos pés, ele que eu pari sozinha. 

 De imediato, agarrando-o com minhas mãos, lancei-o no vasto mar, 

 mas Tétis de pés prateados, filha de Nereu, 

320 recebeu-o, e o criou com suas irmãs. 

 Ela devia alegrar aos bem-aventurados deuses de outro modo! 

 Malsão! Fértil em artifícios! Que outra coisa maquinas agora? 

 Como suportaste parir sozinho Atena de olhos glaucos? 

 Eu não a pariria? Contudo, eu era chamada tua esposa 

325 entre os imortais moradores do vasto céu. 

325a Reflita agora, para que não maquine um mal contra ti mais tarde! 

326 Agora, também eu empregarei minha arte para que nasça 

 meu filho, que seja distinto entre os deuses imortais, 

 sem macular teu leito sagrado, nem o meu próprio. 

 Não irei para tua cama, mas longe de ti estando 

330 estarei entre os deuses imortais.” 

 Assim falando, completamente irritada, ia para longe dos deuses. 

 Em seguida, a soberana Hera de olhos grandes suplicou; 

 com a palma da mão bateu na terra, e falou esta palavra: 

 “Ouvi-me, agora, Terra e vasto Céu do alto, 

335 e vós, deuses Titãs, que habitais sob a terra 

 ao redor do grande Tártaro, a partir de quem há homens e deuses. 

 Vós todos que me escutai agora, dai-me um filho, 

 longe de Zeus, que na força não seja inferior àquele, 

 mas que seja forte como o longividente Zeus, filho de Crono.” 

340 Assim falando, com mão bateu forte na terra, 

 e a terra nutriz se moveu. Hera, vendo, 

 regozijou-se no ânimo, pois percebeu que seu pedido seria cumprido. 
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 A partir desse momento, e durante o ano inteiro, 

 jamais foi à cama do sábio Zeus, e 

345 jamais foi ao assento multívio, como antes, 

 quando sentada meditava sólidos desígnios. 

 Enquanto a soberana Hera de olhos grandes permanecia 

 nos templos mui freqüentados por suplicantes, regozijava-se com as oferendas. 

 Mas, quando os meses e os dias se cumpriram, 

350 e um ano completo cumpria seu ciclo, vieram as Horas, 

 e ela pariu, não semelhante aos deuses nem aos mortais, 

 o terrível e horrendo Tífon, tormento aos mortais. 

 Logo que o pegou, a soberana Hera de olhos grandes, 

 levando-o, deu o mal ao mal76, e a serpente o recebeu. 

355 Ele fazia muito mal à grei ilustre dos homens. 

 Quem a encontrasse, o dia fatal o levava, 

 antes que o senhor arqueiro Apolo lançasse-lhe suas frechas 

 fortes. A serpente, dilacerada pelas dores difíceis de suportar, 

 jazia ofegante rolando no chão. 

360 Um grito extraordinário surgiu imenso; sem cessar 

 suplicava ela aqui e ali na floresta; depois, abandonou o ânimo, 

 exalando um sopro sangüíneo, e Febo Apolo disse: 

 “Que agora aqui apodreças sobre a terra nutriz de homens. 

 Não serás mais a má ruína aos mortais viventes; 

365 eles, que comem o fruto da mui nutriz terra, 

 aqui me trarão perfeitas hecatombes; 

 nada te afastará da morte cruel, nem Tifeu77, 

 nem Cabra de nome odioso, mas aqui mesmo 

 a terra negra e o brilhante Hipérião te farão apodrecer.” 

370 Assim falou vangloriando-se. E as trevas cobriram os olhos da serpente. 

 E a força sagrada do Sol fê-la apodrecer ali mesmo. 

                                                           
76 Hera deu o monstro a outro monstro. 
77 Nem Tifeu, ou Tífon, que o dragão criou; trata-se do mesmo ser monstruoso que, na Teogonia, de Hesíodo, é 
filho de Terra e Tártaro. (Teog.820-22). 
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 A partir disso, o lugar é chamado Pito, e eles chamam 

 o senhor pelo sobrenome Pítio, porque lá mesmo 

 a força aguda do Sol fez o monstro apodrecer. 

375 E, então, Febo Apolo reconheceu em suas entranhas 

 porque a fonte de bela corredeira o trapaceou. 

 Irado, contra Telfusa caminhou, e rápido chegou. 

 Colocou-se bem perto dela, e lhe falou esta palavra: 

 “Telfusa, não deves, após trapacear meu espírito, 

380 por teres uma região graciosa, fazer correr a água de bela corredeira. 

 Aqui, também minha será a glória, não tua somente.” 

 O senhor arqueiro Apolo falou, e impeliu-se para o cimo, 

 e com avalanches de pedras encobriu a corredeira, 

 e fez um altar no bosque arborizado, 

385 bem perto da fonte de bela corredeira. Ali, todos 

 rendem graças ao senhor sob o nome de Telfúsio, 

 porque ele maculou a corredeira da sagrada Telfusa. 

 E, então, Febo Apolo meditava em seu ânimo 

 que homens introduziria nos seus rituais, 

390 para serem seus servos na pedregosa Pito. 

 Isso cogitando, viu no mar vinoso 

 uma rápida nau. Havia nela nobres cidadãos, 

 cretenses da minóica Cnossos, que, para o senhor, 

 hão de fazer oferendas; anunciar os costumes 

395 de Febo Apolo de espada dourada: o que se possa dizer 

 quando se vaticina a partir do loureiro nas grutas do Parnaso. 

 Eles, visando o comércio e os negócios, navegavam na nau negra 

 para arenosa Pilos, e aos homens ali nascidos. 

 Mas, Febo Apolo os encontrava. 

400 No alto mar, no corpo semelhante a um delfim, Apolo se lançou 

 na nau veloz, e sobre ela permaneceu, como um monstro grande e terrível. 

 Aquele que deles no ânimo pensasse olhar, 
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 ele o arremessaria por todos os lados, e sacudiria as tábuas da nau. 

 Temendo, permaneciam em silêncio na nau, 

405 não soltavam as cordas sobre a côncava nau negra, 

 nem soltavam a vela da nau de escura proa. 

 Tal como haviam-na fixado antes com as amarras, 

 assim navegavam. O violento Notos impelia 

 a nau veloz por trás. Primeiro, passaram Maléia 

410 e, ladeando a terra Lacônia, chegaram a uma cidadela 

 coroada de mar, região do Sol que regozija os mortais: 

 Tênaros, onde sempre se alimentam os carneiros de funda lã 

 do senhor Sol, patrono da regozijante região. 

 Ali, eles quiseram deter a nau, para desembarcar, 

415 observar o grande prodígio, e ver, com os próprios olhos, 

 se o monstro permaneceria no piso da cava nau, 

 ou se lançar-se-ia sobre as ondas do mar piscoso. 

 Mas, a nau bem trabalhada não obedecia ao leme, 

 ao contrário, deixando de lado o opulento Peloponeso, 

420 seguia seu caminho; o senhor arqueiro Apolo, com o sopro do vento, 

 facilmente a dirigia. A nau, atravessando o caminho, 

 chegava a Arene e a amável Argiféa, 

 a Trion, ao curso do Alfeu, e a bem construída Aipi, 

 a arenosa Pilos, e aos homens ali nascidos. 

425 Passou diante de Croúnoi, da Cálcida e de Dime, 

 e diante da diva Élida, onde reinam os epeios. 

 Quando, glorificada pelo vento de Zeus, a nau aportava em Féai, 

 apareceu-lhes, sob nuvens, a escarpada montanha de Ítaca, 

 Dulíquio, Samo e Zacinto florestal. 

430 Mas, quando a nau costeava todo o Peloponeso, 

 e aparecia-lhes o imenso golfo de Crisa, 

 que delimita o fértil Peloponeso, 

 veio, pela vontade de Zeus, um grande vento Zéfiro puro, 
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 lançando-se violento do éter, para que mais rápido 

435 a nau acabasse de correr a água salina do mar. 

 Voltando pelo mesmo caminho, navegavam, então, rumo à aurora e ao sol; 

 guiava-os o senhor Apolo, filho de Zeus. 

 E chegaram à ensolarada Crisa, coberta de videiras, 

 alcançaram o porto, e a nau atravessadora do mar atracou nas areias. 

440 Ali, o senhor arqueiro Apolo, parecendo um astro ao  

 meio-dia, lançou-se da nau. Muitas centelhas 

 voavam dele, e, um clarão ia para o céu. 

 Em seu recinto entrou, passando pelas preciosas trípodes. 

 Ali, inflamou a chama, mostrando seus dardos78, 

445 e o clarão deteve toda Crisa. As esposas dos Críseos 

 e as filhas de belas cinturas gritaram de alegria, 

 pelo fulgor de Febo, que, em cada um, grande horror infundiu. 

 Dali, como o pensamento, saltou de novo para voar sobre a nau, 

 parecendo um homem robusto e forte, na juventude, 

450 tendo envolvido os vastos ombros com a cabeleira. 

 Falando aos cretenses, disse estas palavras aladas: 

 “Estrangeiros quem sois? De onde vindes, vós que navegais no caminho líquido? 

 Será pelo comércio, ou errais ao acaso, 

 como erram os piratas sobre o mar, 

455 arriscando suas almas, e levando o mal aos estrangeiros? 

 Por que permaneceis desanimados assim, e não desembarcastes, 

 nem depositastes as cordas da nau negra em terra? 

 Este é o costume dos homens comedores de pão, 

 quando vêm do mar para a terra na nau negra,  

460 cansados do esforço; logo, 

 o desejo do trigo doce toma suas entranhas.” 

 Assim falou, e colocou confiança no peito deles. 

 O chefe dos cretenses, respondendo, lhe falou na face: 

                                                           
78 Na Teog. 708, os dardos de Zeus são: trovão, relâmpago e raio. Aqui, os dardos de Apolo são os raios de sol. 
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 “Estrangeiro, já que em nada te assemelhas aos mortais, 

465 nem no corpo, nem no talhe, mas aos deuses imortais, 

 saúde e alegra-te muito. Que os bens os deuses te dêem! 

 Declara-me a verdade, para que eu saiba bem. 

 Que região é esta? Que terra? Que mortais são nascidos? 

 Com outras intenções navegamos no grande abismo, 

470 de Creta, onde nos gloriamos de ter uma família, para Pilos. 

 Agora, aqui, não voluntários, com a nau viemos, 

 desejosos do retorno por outro caminho, outra rota. 

 Mas, um dos imortais nos conduziu aqui, embora não quiséssemos.” 

 Respondendo-lhes, disse o arqueiro Apolo: 

475 “Estrangeiros, habitastes a mui arborizada Cnossos,  

 antes, mas agora, cada um de vós não mais retornareis 

 para a graciosa cidade, para os belos palácios, 

 para as caras esposas. Mas, aqui guardareis meu opulento templo, 

 honrado por muitos homens. 

480 Sou o filho de Zeus, Apolo glorio-me de ser; 

 conduzi-vos até aqui, sobre o grande abismo do mar, 

 sem nenhuma má intenção, mas aqui mantereis meu 

 opulento templo, mui honrado por todos os homens, 

 e os desígnios dos imortais vós conhecereis e, pela vontade deles, 

485 vós sereis honrados sem cessar para sempre e sempre. 

 Mas, vamos! enquanto eu falo, me obedeçais rápido. 

 Soltando as amarras, amainai primeiro as velas, 

 puxai, depois, a nau negra para o continente, 

 escolhei bens e equipagens da nau simétrica, 

490 e na orla do mar fazei meu altar; 

 sobre ele, o fogo queimando, e consagrando a branca farinha, 

 orai, e, depois, vos colocai ao redor do altar. 

 Como eu, no princípio, no brumoso mar, 

 parecendo um delfim, sobre a nau veloz me lancei, 
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495 assim orai por mim, o Delfino. Depois, o 

 próprio altar será sempre famoso sob o nome de délfico. 

 Tomai, depois, a refeição ao lado da veloz nau negra, 

 e libai aos bem-aventurados deuses moradores do Olimpo. 

 E, quando tiverdes deixado ir o desejo do trigo doce como o mel, 

500 vinde comigo, e cantai o Ié Peã, 

 até chegardes à região onde mantereis meu opulento templo.” 

 Assim falou. Eles o ouviram e obedeceram. 

 Soltaram as amarras, amainaram primeiro as velas, 

 abaixaram o mastro com os cabos, e aproximaram-no do cavalete, 

505 desembarcaram na orla do mar, 

 puxaram a nau veloz do mar para o continente, 

 acima da areia, e a seu lado estenderam grandes escoras, 

 e fizeram o altar na orla do mar; 

 sobre ele, o fogo queimando, e consagrando a branca farinha, 

510 oraram, como Apolo ordenou, colocando-se ao redor do altar. 

 Tomaram, depois, a refeição ao lado da veloz nau negra, 

 e libaram aos bem-aventurados deuses moradores do Olimpo. 

 E, quando deixaram ir o desejo da comida e da bebida, 

 puseram-se a caminho. Guiava-os, o senhor Apolo, filho de Zeus, 

515 tendo nas mãos a lira, tocando-a amavelmente, 

 e movendo-se com belos e elevados passos. Dançando, 

 os cretenses o seguiam para Pito, e cantavam o Ié Peã, 

 tal como o peã dos cretenses, a quem a diva Musa 

 colocou em seus peitos meloso canto. 

520 Infatigáveis subiram a colina a pé, e logo chegaram 

 ao Parnaso, e à região bem amável, onde Apolo pretendia 

 morar, honrado por muitos homens. 

 Conduzindo-os, mostrou-lhes o recinto divino e o opulento templo. 

 O ânimo deles agitou-se em seus peitos. 

525 O chefe dos cretenses, interrogando-o, lhe falou na face: 
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 “Senhor, já que longe dos amigos e da terra pátria 

 conduziste-nos – isso por certo agradava ao teu ânimo – mas, 

 como vamos viver agora? Nós te exortamos a nos explicar isso. 

 Não há produção do bem amável vinho, nem belos prados, 

530 para que possamos viver bem e acompanhar os homens.” 

 Sorrindo, disse-lhe Apolo, filho de Zeus: 

 “Homens inocentes, desditosos, que desejais penosas  

 preocupações, fadigas e angústias para vosso ânimo. 

 Fácil é a palavra que direi, e a colocarei em vossos peitos. 

535 Cada um de vós, tendo na mão direita um punhal, 

 degole os carneiros, que serão fornecidos em abundância, 

 tantos quantos me trouxerem a grei ilustríssima dos homens. 

 Vigiai meu templo, recebei a grei dos homens, 

 que, sobretudo, aqui irão se reunir sob minha direção, 

540 sempre praticarem uma palavra, ou uma ação irrefletida, 

 ou uma soberba, como é o costume dos homens mortais. 

 Depois, outros homens serão vossos comandantes, 

 e, sob a coerção deles, para sempre sereis submissos. 

 Tudo está dito, e tu, guarda-a em tuas entranhas.” 

545 Também tu assim te alegra filho de Zeus e Leto. 

 Depois me lembrarei de ti e de outro canto. 
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3.4 A Apolo II 

 
 Febo, o cisne79 canta-te com a harmonia das asas, 

 quando salta na colina junto ao Peneo, rodopiante 

 rio; o aedo de doce voz canta-te, primeiro e por último,  

 sempre que tem a lira harmoniosa80. 

5 Também tu assim te alegra senhor, peço-te no canto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
79 No momento em que Apolo nasceu, um bando de cisnes deu sete voltas sobre Delos. 
80 O tema deste hino é a parte de Apolo narrada no Hino às Musas. 
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3.5 A Hermes I 
 
 Hermes canta, Musa, filho de Zeus e Maia, 

 protetor de Cilene e da Arcádia de muitos carneiros, 

 mensageiro benfazejo dos imortais, que a veneranda Maia,  

 ninfa de belos cabelos, pariu quando se uniu em amor a Zeus. 

5 Ela evitava a multidão dos deuses bem-aventurados, 

 para habitar no antro sombrio. Ali, o Cronida se uniu 

 à ninfa de belos cabelos na escuridão da noite,  

 enquanto o sono doce envolvia Hera de braços brancos, 

 esquecido dos deuses imortais e dos homens mortais. 

10 Mas, quando se cumpriu o pensamento do grande Zeus, 

 (e para Maia já se fixava no céu a décima fase da lua), 

 trouxe para a luz o notável trabalho feito, 

 e nasceu um menino multívio, manhoso,  

 ladrão, condutor de vacas, guia de sonhos, 

15 espião da noite, vigia da porta, que estava prestes 

 a revelar gloriosos trabalhos entre os deuses imortais. 

 De manhã nascido, ao meio-dia citarizava, 

 e roubava de tarde as vacas do arqueiro Apolo. 

 No quarto dia do mês, nele pariu-o a soberana Maia. 

20 Tão logo saltou dos seios imortais da mãe, 

 não mais permanecia deitado no sagrado berço, 

 mas, levantando-se, procurou as vacas de Apolo, 

 transpondo a soleira do elevado antro. 

 Ali, encontrando uma tartaruga, adquiriu imensa fartura. 

25 Hermes foi o primeiro que fez uma tartaruga cantante, 

 ele se deparou com ela na porta de entrada, 

 comendo fecunda relva diante da casa, 

 andando lento com os pés. O benfazejo filho de Zeus 

 ao vê-la riu e disse esta palavra: 
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30 “Desde já não desdenho esse grande sinal útil a mim. 

 Alegra-te, amável talhe, que ritma a dança, companheira do banquete, 

 és bem-vinda tu que alegre apareces. De onde vem este belo divertimento? 

 Multicolorida na casca, és tartaruga vivente na montanha. 

 Se te pegar te levarei para o palácio. Ser-me-ás de alguma utilidade, 

35 não te desprezarei, pois primeiro me ajudarás. 

 É melhor o de casa, já que é danoso o que é de fora!81 

 Enquanto viveres serás proteção contra sortilégio de males. 

 Mas, se morresses, cantarias muito bem!” 

 Assim falou, e levantando-a com as duas mãos, 

40 ia de novo para dentro do palácio, levando o gracioso divertimento. 

 Ali, pondo-se em movimento, com uma tesoura de ferro cinzento 

 tirou a vida da tartaruga montesa. 

 Como o rápido pensamento atravessa o peito do homem 

 que se ocupa de preocupações freqüentes, 

45 ou como os clarões dos seus olhos giram, 

 assim, palavra e trabalho juntos, tramava o ínclito Hermes. 

 Cortando os colmos de uma cana nas medidas, 

 atravessando o couro da tartaruga, fixou-os nas costas. 

 Com sua inteligência estendeu ao redor pele de vaca, 

50 colocou dois braços e sobre ambos adaptou o jugo, 

 e estendeu sete cordas sinfônicas de carneiros. 

 Assim que pegou e fez o amável divertimento, 

 com o plectro experimentava parte por parte. Sob sua mão, 

 o instrumento retumbou tremendo. O deus dominado pelo belo, 

55 enquanto ensaiava de improviso, tão prontamente quanto os 

 adolescentes trocam injuriosa palavra nos festins, 

 cantava acerca de Zeus Cronida e Maia de bela sandália; 

 cantava como antes confinavam-se em união amorosa. 

 Estava ele anunciando seu nascimento nomeado célebre. 

                                                           
81 Verso decalcado de Hesíodo (Trab.365). 
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60 Favorecia também os seguidores e os brilhantes paços das ninfas, 

 as trípodes da casa e as suas duráveis caldeiras. 

 Umas coisas cantava, outras aspirava nas entranhas. 

 Diligente, depositou, depois, a cava lira no sagrado berço. 

 E posto que estivesse ávido de carne, 

65 saltou do paço perfumado para o mirante, 

 cogitando dolo profundo nas entranhas, como 

 cogitam os ladrões na hora da noite negra. 

 O sol mergulhava da terra para o Oceano 

 com seus cavalos e carro, enquanto Hermes 

70 corria as montanhas sombrias da Piéria, 

 ali, as vacas imortais dos bem-aventurados têm estábulo, 

 e comem nos prados frescos e amáveis. 

 Dentre elas, o filho de Maia, o bom observador Argifonte, 

 separou da manada cinqüenta vacas de mugidos sonoros. 

75 Desviadas, ele as conduzia pelo terreno arenoso, 

 invertendo as pegadas. Não esquecia a dolosa arte, 

 pois fazia as patas opostas; as da frente para trás 

 e as detrás para frente, enquanto ele mesmo andava para trás. 

 Logo lançou as sandálias sobre a areia do mar, 

80 e teceu outras invisíveis, inconcebíveis, um trabalho espantoso, 

 que misturava tamargas e ramos de mirto. 

 Unindo essas plantas a um feixe de galhos novos, 

 amarrou, sem machucar os pés, as sandálias ligeiras 

 com as suas flores; flores que o ínclito Argifonte 

85 arrancou da Piéria, para evitar a travessia do caminho, 

 como se voltando por meios próprios encurtasse o longo caminho82. 

 Ao atravessar o plano de Onquestos, leito de relvas, 

 viu um velho formando sua florescente vinha. 

                                                           
82 Isto é, Hermes evitava a fadiga de andar sobre a areia calçando os deslizantes patins fabricados por ele. Assim, 
por ser menos penoso, o percurso dava a impressão de ser menos longo. 
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 Primeirando, o filho da gloriosa Maia lhe disse: 

90 “Velho, que encurvado nos ombros cavoucas as plantas, 

 certamente abundarás em vinho quando essas aí todas produzirem. 

 Porém, ainda que vejas, não vês que vou, és surdo, ainda que escutes, 

 e silencia para que nada prejudique o que é teu.” 

 Após tanto falar, impeliu as vacas de cabeças fortes. 

95 O ínclito Hermes se lançou sobre muita montanha sombria,  

 barrancas barulhentas e planícies floridas. 

 A maior parte da noite, noturna, protetora e divina, 

 ia terminando e rápido ia surgir a aurora criadora. 

 E de novo a diva Lua, filha do senhor Palas, 

100 filho de Megamedes, se aproximava de seu mirante, 

 enquanto o valente filho de Zeus conduzia as vacas 

 de vastas frontes de Febo Apolo sobre o rio Alfeu. 

 Sem jugo, chegavam elas ao estábulo de elevado teto, 

 e iam aos cochos em frente ao notável prado. 

105 Ali, depois que as vacas de mugidos sonoros comeram bom pasto, 

 ele as impeliu, pois eram numerosas, ao estábulo, 

 saciadas do loto e do junco orvalhado. 

 Junto levava Hermes muitos paus e, tendo escolhido brilhante broto de louro, 

 praticava a arte do fogo. Ajustado nas palmas das mãos, 

110 girou o broto de louro no pau-ferro e um vapor quente soprou. 

 E assim Hermes produziu as primeiras faíscas e o fogo. 

 Pegando muitos paus secos, colocou-os grossos e 

 abundantes num buraco, e, a chama luzia longe 

 lançando labaredas de fogo queimando alto. 

115 Enquanto a força do ilustre Hefesto inflamava o fogo, 

 Hermes arrastava fora, para perto do fogo, 

 duas vacas encurvadas de mugidos profundos (muita força movia-lhe), 

 e, soprando com força, lançou-as com as costelas em terra, 

 e, se inclinando, rodava-as transpassadas pelas medulas. 
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120 Trabalho com trabalho juntava; cortando as carnes com gorda gordura, 

 assava-as atravessadas pelos espetos de madeira; 

 junto com as carnes assava as honradas costelas e o negro sangue 

 contido nas vísceras. Tais coisas permaneciam ali mesmo sobre o terreno. 

 Estendeu os couros em abrupta pedra, de modo que ainda agora 

125 entre as coisas que ali estão, são os que naturalmente duram muito tempo, 

 muito tempo após essas coisas e interminavelmente. 

 Depois, Hermes, feliz, puxou os opulentos trabalhos 

 sobre uma plataforma lisa, e dividiu-os em doze partes 

 atribuídas pela sorte, e concedeu um perfeito privilégio a cada um. 

130 Nesse momento, o ínclito Hermes amou as carnes sacrificiais, 

 pois o cheiro suave atormentava-o, apesar de ser ele imortal. 

 Mesmo estando mui desejoso de fazê-las atravessar o sagrado pescoço, 

 nem assim seu ânimo corajoso se deixava persuadir. 

 Mas, colocou-as no estábulo de elevado teto, 

135 a gordura e as carnes, e as levantava suspensas, 

 como sinal do roubo recente. Sobre paus secos, empilhados 

 pés e cabeças, eram consumidos com o vapor do fogo. 

 Depois que o deus fez tudo como devia, 

 lançou as sandálias no Alfeu de fundo remoinho, 

140 e no resto da noite gastou a brasa e 

 espalhou a negra cinza. Luzia a bela luz da Lua. 

 De manhã, chegou de novo nos cumes divinos 

 de Cilene. Ninguém o encontrou pelo caminho, 

 nem deuses bem-aventurados, nem homens mortais; 

145 nem os cães ladraram. O benfazejo Hermes de Zeus, 

 obliquando-se, entrou pela fechadura do paço, 

 semelhante a uma brisa outonal, como uma bruma. 

 Indo direto ao antro, chegou no opulento templo, 

 movendo-se com pés leves. Pois não fazia barulho no solo como antes. 

150 Com ímpeto, o ínclito Hermes aproximou-se do berço. 
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 Enfaixado, como uma criança inocente, 

 brincando com um pano, repousava, 

 tendo à sua esquerda uma graciosa tartaruga. 

 Mas, o deus não escapou à divina mãe que lhe disse: 

155 “De onde, fértil em artifícios, despojado de pejo, 

 aqui chegaste a esta hora da noite? Agora, penso: 

 estando enfaixado com laços apertados e indesatáveis, 

 ele atravessará a porta pela mão do Latonida83, 

 pois ainda não seria capaz de roubar nos vales. 

160 Continue errando! Teu pai te semeou para desassossegar 

 homens mortais e deuses imortais.” 

 Hermes respondia-lhe com estas palavras habilidosas: 

 “Minha mãe, por que dispões essas coisas como se fosse eu uma criança 

 inocente e tímida, e uma criança que teme as ameaças de mãe? 

165 Justo eu que conheço completamente as coisas que se ajustam bem. 

 Trilharei o caminho da arte, da arte melhor, 

 e servirei a mim e a ti sem cessar. Nós dois, entre os deuses 

 imortais, sem oferendas e sem rezas, não sofreremos por  

 permanecermos aqui neste lugar, como tu ordenas. 

170 É melhor vivermos para sempre com os imortais, 

 rico, rico em recursos, rico em trigo, do que ficarmos 

 sentados no antro nevoento no palácio. Também eu, pela honra, 

 trilharei o caminho da lei divina, que certamente é de Apolo84. 

 Mesmo que meu pai não permita, tentarei 

175 ser o chefe dos ladrões, pois sou capaz. 

 Se o filho da gloriosa Leto me procurasse 

 penso que lhe suplicaria algo diferente e maior. 

 Irei a Pito para forçar sua grande casa. 

 Ali, pilharei bastantes trípodes belíssimas, 

                                                           
83 O filho de Latone, ou Leto, é Apolo. 
84 Benveniste, op.cit., II,53, diz que Hermes quer trilhar aqui o caminho da hosies, ou seja, quer ter direito às 
vantagens profanas, aquelas que um deus usufrui fora do domínio sagrado. 
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180 caldeiras, ouro, bastante ferro brilhante, 

 e muita vestimenta. E tu verás, se quiseres.” 

 Enquanto o filho de Zeus egífero e a soberana Maia 

 declaravam essas palavras um para o outro, 

 Aurora, filha da manhã, que traz luz aos mortais, 

185 levantava-se do Oceano de funda corrente, e Apolo 

 chegava a Onquestos, bosque amável e puro 

 do ruidoso deus que sacode a terra85. Ali, encontrou o velho 

 embrutecido, que cortava, ao lado do caminho, a cerca da gleba. 

 Primeirando, o filho da gloriosa Leto lhe disse: 

190 “Velho, que arrancas espinhos da verdejante Onquestos, 

 chego aqui buscando vacas da Piéria, 

 - todas fêmeas, todas encurvadas nos cornos - 

 da minha manada. O touro escuro comia isolado dos outros. 

 Os quatro cães de olhos cintilantes costumavam ir atrás 

195 como homens concordes; e eles ficaram para trás, 

 os cães e o touro – o que é mais espantoso! 

 Elas se foram, assim que o sol caiu 

 no prado macio de doce pasto. 

 Dizê-me, velho de antigamente, se de alguma forma viste 

200 o homem que fazia caminho à frente dessas vacas.” 

 O velho, respondendo-lhe com estas palavras, disse: 

 “Amigo é difícil falar tudo quanto foi visto com meus olhos. 

 Muitos viajantes atravessam este caminho, dentre eles, 

 uns seguem desejosos de coisas más, outros 

205 de coisas boas. É difícil conhecer cada um. 

 Depois, o dia todo, até o sol cair, costumo 

 cavoucar ao redor da colina da gleba vinosa. Mas, pensando 

 bem, amigo..., não sei..., mas,  pareceu-me que um menino, 

 um menino inocente, acompanhava vacas de belos cornos, 

                                                           
85 Epíteto de Posidão (Net. 6). 
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210 ele tinha um bastão e andava indo-vindo, 

 fazias recuar e mantinha as cabeças delas na frente dele.” 

 O velho falou. Escutando tal relato, Apolo apressou o passo. 

 Vendo um pássaro de longas asas, imediatamente, pensou 

 no filho ladrão nascido de Zeus Cronida. 

215 Impetuoso, o senhor Apolo, filho de Zeus, lançou-se 

 para Pilos divina, procurando suas vacas sinuosas; 

 cobrindo seus vastos ombros com nuvem sombria. 

 O Arqueiro reconheceu as pegadas e disse: 

 “Deuses é espantoso isto que vejo com meus olhos! 

220 Essas pegadas são das vacas de cornos eretos, 

 mas de novo voltam-se para o prado de asfódelos! 

 Esses passos não são de homem, nem de mulher, 

 nem de lobos cinzentos, nem de ursos, nem de leões.  

 Nem Centauro de pescoço peludo espero que seja esse ser 

225 que, tão monstruoso, move-se a passos largos com pés ágeis. 

 Terríveis deste lado do caminho, são mais terríveis ainda do outro lado.” 

 Assim falando, o senhor Apolo, filho de Zeus, se lançou. 

 Chegando na montanha de Cilene coberta de floresta, 

 dirigiu-se ao covil sombrio da funda pedra, ali a ninfa 

230 imortal partejou o filho de Zeus Cronida. 

 Um cheiro sedutor espalhava-se na montanha divina, 

 e muitos carneiros de patas finas comiam relva. 

 Ali, o arqueiro Apolo em pessoa, apressando-se, 

 desceu o caminho de pedra até o antro nevoento. 

235 Assim que o filho de Zeus e Maia viu 

 o arqueiro Apolo irritado por causa das vacas, 

 afundou-se em suas faixas perfumadas. 

 Como a cinza espessa cobre muita brasa de madeira, 

 Hermes, assim, evitava o Arqueiro, embora o visse. 

240 Em segundos, ele comprimiu a cabeça, as mãos e os pés, 
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 e, como um recém banhado, chamava o sono suave, 

 estando, na verdade, desperto. Debaixo do braço mantinha a tartaruga. 

 O filho de Zeus e Leto reconheceu 

 a belíssima ninfa montesa e seu filho, 

245 uma criança pequena, envolvida em dolosa astúcia. 

 Examinando o fundo todo da grande casa, Apolo, 

 pegando a chave brilhante, abriu três recintos 

 cheios de néctar e da graciosa ambrosia. 

 Ali dentro havia muito ouro, prata, 

250 e muitas vestes de ninfa, escarlates e alvas; 

 como há dentro das casas sagradas dos bem-aventurados. 

 Após explorar os fundos da grande casa, 

 o Latonida falou com estas palavras ao ínclito Hermes: 

 “Menino deitado no berço mostra rápido minhas vacas; 

255 do contrário nós discordaremos como não convém à ordem. 

 Quando eu te pegar te lançarei no Tártaro nevoento, 

 nas trevas de destino terrível e invencível. Nem tua mãe, 

 nem teu pai te libertará para a luz, mas, sob a terra 

 errarás, guiando homens pequenos86.” 

260 Hermes respondeu-lhe com estas palavras habilidosas: 

 “Latonida por que falas essa palavra cruel? 

 e por que vieste buscar aqui as campesinas vacas? 

 Não vi, não investiguei, não escutei relato de outro; 

 nenhuma indicação teria, não poderia receber por ela. 

265 Não me pareço a um condutor de vacas, que é homem forte. 

 Isso não é trabalho meu. Ocupava-me, assim, de outras coisas: 

 Ocupava-me do sono, do leite de minha mãe, 

 das faixas torneando os ombros e dos banhos quentes. 

 Quem não sabe de onde veio87 esta discórdia! 

                                                           
86 Para Humbert, op.cit., p.127, há duas interpretações para essa passagem: uma, remete ao deus como guia das almas, representadas como 
pequenas figuras humanas; outra, sendo Hermes bebê, não poderia senão conduzir, entre os mortos, as crianças pequenas como ele.  
87 O verbo é τυγχανω, de τυχη, acaso, destino, fortuna; assim, a querela ente os dois irmãos veio da moira. 
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270 Espantoso entre imortais seria 

 um recém-nascido atravessar a porta 

 com campesinas vacas! É inconveniente o que falas! 

 Ontem nasci, meus pés são macios e a terra é dura. 

 Se quiseres, jurarei grande jura pela cabeça do pai: 

275 Juro que eu mesmo não sou responsável, 

 nem vi quem pudesse ser o ladrão das vossas vacas, 

 quaisquer que sejam as vacas. Só escutei rumor.” 

 Assim falava e, faiscando sem cessar os olhos 

 sob as pálpebras, movia os cílios olhando pra cá e pra lá, 

280 depois assoviou alto, como se escutasse vã relato. 

 O Arqueiro Apolo, rindo macio, lhe disse: 

 “Caro, enganador, doloso, pelo modo como falaste, penso que 

 forçarás muitas vezes as casas bem habitadas durante a noite, 

 e não farás só um homem sentar no chão88, 

285 limpando-lhe a casa sem ruído. 

 Afligirás muitos pastores campesinos 

 no vale montanhoso, quando estiveres ávido de carne e 

 encontrares manadas de vacas e rebanhos de carneiros. 

 Mas, vamos, se não vais dormir teu último e derradeiro sono, 

290 desça do berço, companheiro da noite negra. 

 Terás, pois, este privilégio entre imortais: 

 serás chamado chefe dos ladrões para sempre.” 

 Assim falava, e pegando a criança, Febo Apolo a carregava. 

 O forte Argifonte, levado pelas mãos de Apolo, 

295 defendendo-se, deixou escapar um presságio89: 

 “Insolente servil do ventre, mensageiro fanfarrão.” 

 Depois espirrou com ímpeto 90; ouvia-o Apolo, 

 que o lançou de suas mãos para a terra. 

                                                           
88 Pela sua agilidade, Hermes rouba mais de um homem numa só noite. 
89 O presságio que Hermes solta, devido à forte pressão, é um augúrio anal. Cf. Humbert, op.cit., p.128,. 
90 O espirro era sinal de mau agouro. 
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 Apolo, embora impaciente de caminhar, sentou-se, 

300 diante de Hermes, e, injuriando-o, falou-lhe: 

 “Pode crer, enfaixado, filho de Zeus e Maia, 

 encontrarei as vacas de cabeças fortes mesmo 

 com esses presságios. E tu mostrarás o caminho já.” 

 Assim falou. Hermes Cilênio levantou-se depressa. 

305 Indo apressado, tapava as orelhas com as mãos,91 

 inda que a faixa enrolasse nos ombros. Hermes então perguntou: 

 “Aonde me levas, Arqueiro, o mais violento de todos os deuses? 

 Acaso é por causa das vacas que me fustigas assim irado? 

 Deuses que seja destruída, então, a raça das vacas! Pois eu 

310 não roubei as vossas vacas, nem vi outro, 

 quaisquer que sejam as vacas. Só escutei rumor. 

 Dá-me justiça e a receba de junto de Zeus Cronida.” 

 Enquanto Hermes pastor de ovelhas e o brilhante filho de Leto 

 perguntavam em detalhe coisa por coisa, por terem ânimo contrário: 

315 - Apolo, que não tinha agarrado injustamente 

 o ínclito Hermes por causa das vacas, ia falando a verdade, 

 enquanto que o Cilênio, com artifícios e palavras sedutoras, 

 queria enganar o Arqueiro – Por multiastuto que fosse um 

 havia encontrado outro que era multifraudulento; 

320 na frente, andava esse, com ímpeto na areia, 

 atrás, andava o filho de Zeus e Leto. 

 Rápido chegaram ao topo do perfumado Olimpo, 

 e ao pai Cronida, os belíssimos filhos de Zeus se dirigiram, 

 pois lá estava a balança da justiça para ambos. 

325 Belo burburinho envolvia o nevado Olimpo, os imperecíveis 

                                                           
91 Verso obscuro. Talvez o pequeno deus faça o gesto daquele que não sabe o que fazer, ou daquele que não quer 
ouvir. Em Fares, os consulentes, depois de fazerem uma pergunta ao ouvido de Hermes, tapavam as orelhas com 
as mãos até sair do local, e uma fez fora, retiravam suas mãos das orelhas, e a primeira voz que ouviam em seu 
caminho fornecia-lhes a resposta do deus. 
Para os romanos, as orelhas eram a sede da memória, e estavam consagradas à deusa Memória. O puxão de 
orelhas valia por um processo mnemônico para que o faltoso não se esquecesse de suas obrigações. 
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 imortais reuniam-se durante a Aurora de trono dourado. 

 Hermes e Apolo de arco prateado colocaram-se 

 na frente dos joelhos de Zeus. Zeus tonítruo interrogava 

 seu brilhante filho e lhe falava esta palavra: 

330 “Febo, de onde trazes esta hilária presa, 

 uma criança recém nascida que tem talhe de arauto? 

 É precioso este negócio que veio à reunião dos deuses.” 

 O senhor Arqueiro Apolo então lhe disse: 

 “Pai, escutarás um mito que não é mole, 

335 tu que me injurias de que só eu sou amante da pilhagem. 

 Depois de andar por muitos lugares, encontrei este menino, 

 nas montanhas de Cilene, um penetra, um pilantra, 

 um mentiroso, como não vi outro nem dentre deuses, 

 nem dentre homens, quantos são enganadores sobre a terra. 

340 Vespertino, após roubar minhas vacas do prado, 

 ia conduzindo-as junto à borda do mar marulhoso, 

 para levá-las direto a Pilos. As pegadas eram duplas, prodigiosas e 

 capazes de encantar, sendo mesmo trabalho de um deus magnífico. 

 A negra cinza mostrava que havia passos opostos 

345 das vacas em direção ao prado de asfódelo. 

 Ele próprio era intocável, intangível. Pois nem com os pés, 

 nem com as mãos, caminhava pelo terreno arenoso. 

 Mas, por ter alguma outra astúcia, atravessava o caminho 

 tal como um prodígio, como se andasse sobre frágeis carvalhos92. 

350 Enquanto percorria o terreno arenoso, 

 mui facilmente disfarçava as pegadas na areia. 

 Depois que atravessou grande parte do caminho da praia, 

 o caminho das vacas, e o dele próprio, tornou-se invisível, e 

 o terreno duro por cima. Um mortal viu quando ele 

355 trazia as vacas de vastas frontes direto para Pilos. 

                                                           
92 Refere-se às pegadas deixadas pelas sandálias de tamargas e mirto (Merc.80-84). 
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 Depois que ele, tranqüilamente, as trancou, 

 e fez malabarismo deste e daquele lado do caminho, 

 foi se deitar no berço, no antro nevoento, sob a treva, 

 semelhante a noite negra. E nem a águia de agudo olhar 

360 olhou-o.” Hermes, como se ocupasse de um dolo, 

 esfregava com as mãos os olhos. 

 E sem cerimônias falou: 

 “Não vi, não investiguei, não escutei relato de outro; 

 nenhuma indicação teria, não poderia receber por ela.” 

365 Ao falar assim, Febo Apolo se sentou. 

 Hermes então saudou o Cronida, comandante de todos 

 os deuses, e contou para os imortais outra história: 

 “Zeus pai, contar-te-ei a verdade, 

 pois sou verdadeiro e não sei mentir. 

370 Hoje, assim que o sol se levantou de novo, 

 ele veio até nós procurando suas vacas sinuosas, 

 e veio sem testemunhas e sem espiões dos bem-aventurados. 

 Ordenou, sob muita coerção, que eu indicasse 

 tudo e ameaçou me lançar no vasto Tártaro, 

375 porque ele tem a tenra flor da gloriosa juventude, 

 enquanto que eu nasci ontem e – isto ele sabe: 

 não me pareço em nada a um condutor de vacas, que é homem forte. 

 Acredite (pois tens a gloria de seres meu pai) 

 que não levei as vacas para casa, pois seria rico, 

380 nem caminhei pelo caminho. Falo isto sinceramente. 

 Respeito muito o Sol e os outros deuses, 

 e te amo, mas com esse aí fico alerta. Bem sabes 

 que não sou responsável. Grande jura imporei: 

 NÃO, pelos vestíbulos bem ornados dos imortais! 

385 Um dia enfim o farei pagar pela acusação impiedosa, 

 ainda que ele seja forte. E tu socorras os mais jovens.” 
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 Assim falou piscando o Argifonte Cilênio, 

 mantendo a faixa sobre o braço, sem a repelir. 

 Zeus, vendo a criança trapaceira habilmente 

390 negar a causa das vacas, deu um grande riso. 

 Ordenou, depois, que ambos, de ânimo concorde, 

 procurassem, e que Hermes mensageiro guiasse 

 e mostrasse, com inocência de espírito, o lugar onde 

 havia escondido as vacas de cabeças fortes. 

395 O Cronida acenou93 e o brilhante Hermes obedeceu, 

 pois facilmente o espírito de Zeus egífero persuade. 

 Os dois belíssimos filhos de Zeus, apressados, 

 foram para Pilos arenosa pelo curso do Alfeu. 

 Chegaram nos campos e no estábulo de elevado teto, 

400 no lugar onde os negócios94 cresciam na hora da noite. 

 Ali Hermes, tendo entrado no antro de pedra, 

 trazia para a luz as vacas de cabeças fortes. 

 O Latonida, olhando de longe, assim que viu as vacas 

 sobre íngreme pedra, perguntou ao ínclito Hermes: 

405 “Como podes, doloso, decapitar duas vacas, 

 sendo assim recém-nascido e inocente? Até eu me 

 espanto da tua força mais tarde. Nem precisas 

 crescer mais, Cilênio, filho de Maia.” 

 Assim falava, e, em suas mãos, enrolavam-se os fortes laços 

410 de agnocasto. Tais plantas, sob seus pés, brotavam na terra, 

 autóctones, enrolando-se umas nas outras como enxerto, 

 assim como se enrolavam em todas as campesinas vacas, 

 conforme os desígnios de Hermes cleptômano. Ao ver, Apolo 

 se espantou. Então o forte Argifonte olhou 

415 o chão de esguelha, faiscando fogo nos olhos 

                                                           
93 Verbo νευω, marcando a postura corporal de Zeus fazendo o sinal que sim com a cabeça. 
94 Isto é, a manada. 
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 desejoso de esconder. Facilmente ele apaziguava 

 o filho da gloriosa Leto, como ele próprio queria, 

 apesar do Arqueiro ser mais forte. Pegando a lira à sua esquerda, 

 tocava com o plectro melodia por melodia. Sob sua mão, 

420 o instrumento retumbou tremendo, e, Febo Apolo riu 

 exultante. O som gracioso da voz divina 

 percorreu suas entranhas e o doce desejo 

 de escutar tomou seu ânimo. Citarizando com gosto, 

 o filho de Maia, confiante, colocou-se à esquerda de 

425 Febo Apolo. Preludiando com harmonia, Hermes 

 citarizava e cantava, – e som amável o seguia - 

 celebrando96 os deuses imortais e a terra tenebrosa, 

 como foi no início e como cada um obteve sua parte. 

 Primeiro dos deuses, privilegiava no canto Memória, 

430 mãe das Musas, pois ela que deu o filho de Maia na partilha. 

 O brilhante filho de Zeus privilegiava os deuses imortais, 

 conforme a idade e como cada um havia nascido, 

 dizendo tudo conforme a ordem, citarizando apoiada nos braços. 

 No peito, um desejo invencível apossava-se do ânimo 

435 de Apolo, que falando palavras aladas disse a Hermes: 

 “Imolador de vaca, trabalhador engenhoso, companheiro do banquete, 

 te ocupas destas coisas equivalentes a cinqüenta vacas. 

 Penso que podemos resolver tranqüilamente. 

 Mas, agora, me diga isto multívio filho de Maia: 

440  desde o teu nascer te seguem essas ações prodigiosas, 

 ou algum dos imortais, ou dos homens mortais te deram 

 este dom magnífico e te confiaram extraordinário canto? 

                                                           
95 Lacuna no texto. 
96 Benveniste, op.cit.II,38, propõe aqui, para o verbo κραινω, uma metafora ousada que se adequa ao papel do 
poeta. Para ele, Hermes canta nesse verso a origem do universo e com seu canto promove a existência dos 
deuses, pois o poeta, demiurgo como Deus, dá existência às coisas que cria em seu canto. 
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 É tão espantoso este canto inédito que escuto, 

 que digo que jamais nenhum dos homens, 

445 e nenhum dos imortais, que habitam os paços Olímpios, 

 o conheceram, exceto tu, ladrão, filho de Zeus e Maia. 

 Que arte é? Quem é a musa dessa tentação invencível? 

 Qual sua ocupação? Pois todas as três juntas 

 dá a escolher: júbilo, paixão e sono suave. 

450 Eu também sou acompanhante das Musas Olímpicas, 

 das que se ocupam dos coros e da brilhante via da poesia, 

 do canto florescente e do som sedutor das flautas. 

 Mas, jamais minhas entranhas se ocuparam de algo assim, 

 mesmo tendo se ocupado das hábeis ações que movem os jovens nos festins. 

455 Espanta-me, filho de Zeus, como citarizas com gosto. 

 Agora, como, apesar de pequeno, conheces ilustres desígnios, 

 senta-te, caro, e prova a palavra dos mais velhos. 

 Agora, para ti e para tua mãe, haverá glória entre os 

 deuses imortais – e com sinceridade declararei isto: 

460 SIM, por esta minha lança de madeira hei de te enviar 

 entre os imortais como um guia glorioso e rico! 

 Dar-te-ei brilhantes dons e até o fim não te enganarei.” 

 Hermes respondia-lhe com estas palavras habilidosas: 

 “Arqueiro interpelas-me com perífrases. Mas eu de 

465 nenhum modo me recuso a iniciar-te em nossa arte. 

 Hoje mesmo aprenderás. Quero ser bom a ti 

 na decisão e nas palavras. Em tuas entranhas, conheces bem tudo. 

 Pois és o primeiro, filho de Zeus, a sentar-te entre os imortais, 

 és bom e forte. Ama-te o sábio Zeus que, 

470 com toda justiça97, passou-te brilhantes dons. 

 Dizem, Arqueiro, que conheces as honras da voz 

                                                           
97 Segundo Benveniste, op.cit. II,53, a tradução de hosies, termo desprovido de valor religioso, por “justiça” 
surpreende, porque esse adjetivo, segundo o pesquisador, opõe-se a hierós como o “profano” ao “sagrado”. 
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 da profecia de Zeus – os oráculos todos estão junto de Zeus. 

 Dentre eles, agora, eu próprio conheci como és rico. 

 És livre para aprenderes ao que aspiras. 

475 E já que o teu ânimo deseja citarizar, 

 dança, citariza e te ocupa dos prazeres 

 recebidos de mim. E tu, caro, dá-me a glória. 

 Canta bem quando tiveres nas mãos a companheira de voz harmoniosa, 

 ela que sabe comunicar o bem e o belo conforme a ordem. 

480 Tranqüila leva, ao banquete florescente, 

 a dança sedutora e, ao festim glorioso, 

 o prazer da noite e do dia. Quem aprender 

 a explorá-la com arte e sabedoria, 

 tocando-a com macias intimidades, ela, 

485 fugitiva do trabalho penoso, ao ressonar, 

 ensina alegria variada ao espírito. Mas, 

 o néscio, que a explore com violência, 

 só tirará notas vãs e falsas. 

 És livre para aprenderes ao que aspiras.  

490 Eu a darei a ti, brilhante filho de Zeus. 

 E nós, Arqueiro, apascentaremos as campesinas vacas 

 nos pastos da montanha e do plano nutridor de cavalos. 

 Ali, as vacas, unindo-se aos touros, hão de parir em massa 

 fêmeas e machos misturado. Nem precisas,  

495 malgrado sejas hábil, violentamente te irar.” 

 Assim falando, ofereceu-a. Recebeu-a Febo Apolo, 

 e seu chicote brilhante entregou de bom grado a Hermes, 

 e confiou-lhe o rebanho. O filho de Maia os recebeu 

 exultante. Pegando a cítara à sua esquerda, 

500 o brilhante filho de Leto, o Senhor Arqueiro Apolo, 

 tocava com o plectro melodia por melodia. Sob seus dedos, 

 ela retumbou sedutora, enquanto o deus cantava belamente. 
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 Depois, os dois fizeram as vacas voltar ao prado 

 divino. Regressivos, os belíssimos filhos de Zeus,  

505 apressaram-se em voltar ao nevado Olimpo, 

 regozijantes com a cítara; alegrou-se o sábio Zeus, 

 por ambos terem se unido em amizade. Por isso, Hermes 

 amou o Latonida sem cessar, como ainda ama hoje; 

 o sinal, que Hermes entregou mesmo a sedutora cítara 

510 ao Arqueiro, é que esse sabia citarizá-la apoiada nos braços98. 

 O próprio Hermes, depois, inventou a arte de outro saber: 

 fez o som das siringes que se escuta de longe. 

 E, então, o Latonida disse a Hermes esta palavra: 

 “Receio, filho de Maia, mensageiro, fértil em artifícios, 

515 que me roubes junto a cítara e os arcos encurvados. 

 Pois tens, junto de Zeus, a honra de fazer ações 

 de troca entre os homens sobre a terra multinutriz. 

 Mas, se suportares jurar-me a grande jura dos deuses, 

 acenando com a cabeça, ou sobre a água violenta do Estige, 

520 tudo tornar-se-ia agradável ao meu ânimo e farias um amigo.” 

 E, então, o filho de Maia acenou prometendo 

 jamais roubar quanto o Arqueiro tivesse, 

 e jamais se aproximar de sua sólida casa. Em seguida, Apolo, 

 o Latonida, em nome da união e da amizade, acenou prometendo 

525 não ser amigo de nenhum outro entre os imortais, 

 nem deus, nem homem prole de Zeus: (disse ele) “De ti farei 

 um símbolo perfeito para imortais e todo mundo, 

 um símbolo fiel e honrado ao meu ânimo. Além disso, 

 dar-te-ei o belíssimo bastão da fartura e da riqueza, 

530 dourado, tripétalo, que te guardará ileso, 

 fazendo se cumprirem99 todas as leis das palavras e 

                                                           
98 Segundo Humbert (p.136), o poeta insiste na perfeita reconciliação entre os dois irmãos. 
99 O verbo κραινω aqui retoma o sentido que tem na epopéia. A vara dada por Apolo a Hermes dá sanção de 
realização aos oráculos enunciados por Febo, que os toma da boca de Zeus, cf. Benveniste. Op.cit.,II,39. 
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 ações boas, que digo conhecer da voz de Zeus. 

 A profecia, amigo, que falas sem cessar, 

 não é oráculo que tu, nem que outro dos imortais 

535 conheça. Pois o espírito de Zeus sabe isso. Mas eu, 

 empenhado, acenando juro esta jura forte: 

 nenhum outro, exceto eu, dentre os deuses sempre 

 vivos, conhecerá o sagaz desígnio de Zeus. 

 E tu, irmão de bastão dourado, não ordene que eu 

540 mostre os oráculos que o longividente Zeus trama. 

 Dentre os homens, um destruirei, outro ajudarei, 

 ao percorrer muitas vezes as tribos dos homens vis. 

 E tirará proveito da minha voz aquele que vier 

 pelo som e pelo vôo dos pássaros pressagiosos. 

545 Esse tirará proveito da minha voz e eu não o enganarei. 

 Mas aquele que, persuadido pelos pássaros de vãs palavras, 

 quiser, estando fora da razão, explorar nossa profecia, 

 para compreender mais do que os deuses sempre vivos, 

 digo: esse irá por vão caminho, ao passo que eu receberei seus presentes. 

550 Dir-te-ei outra coisa filho da gloriosa Maia 

 e Zeus egífero, deus benfazejo entre deuses. 

 Existem três Moiras100, irmãs nascidas, 

 três virgens, glorificadas pelas asas101 rápidas. 

 Salpicadas de branca farinha102 desde a cabeça, 

555 habitam as colmeias sob a fenda do Parnaso; 

 são mestres sem as profecias, a que, além de meus bois,  

 me dedico103, desde criança. E meu pai não se opunha. 

                                                           
100 Alusão às Trias, nome das três virgens do Parnaso. Ditas Moîrai ensinaram a Apolo a predição por meio dos 
κληροι (objeto para tirar sortes, pedra), que Febo aqui concede a Hermes. A cleromancia talvez tenha tido lugar 
em Delfos.  
101 Essas três Moîrai são conhecidas como mulheres e abelhas. Uma placa de ouro encontrada em Cámiros (Ilha 
de Rodes) representa uma mulher alada com um abdômen desse inseto. 
102 de pólen. 
103 Não dependem das profecias apolíneas reveladoras dos grandes desígnios de Zeus. Apolo pode, então, sem 
faltar ao juramento (Merc. 537-538), conceder a Hermes (564) os rudimentos da sua arte divinatória de outrora.  
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 É dali que elas, voando outra vez para outro lugar, 

 alimentam-se de cera e fazem se cumprir104 cada uma das coisas. 

560 Quando se lançam alimentadas de fresco mel, 

 de boa vontade querem declarar a verdade. 

 Mas quando são privadas do suave alimento dos deuses, 

 tentam guiar para fora do caminho105. 

 Dou-as, pois, a ti. E tu, interrogando-as com sinceridade, 

565 regozija tua entranha. E se conheces um homem mortal, 

 esse escutará tua voz muitas vezes, se tiver sorte. 

 Tenha tais coisas, filho de Maia, e ocupa-te das campesinas 

 vacas encurvadas, dos cavalos, das mulas infatigáveis, 

- - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -
106 

 sobre os leões de olhos cintilantes e os porcos de dentes brancos, 

570 sobre os cães e os carneiros, quantos a vasta terra alimenta, 

 e sobre todo gado reine ínclito Hermes, 

 o único a ser feito mensageiro ao Hades, que, embora 

 seja não doador, dar-te-á um privilégio não pequeno.”107 

 Assim, o senhor Apolo amou o filho de Maia 

575 com toda amizade, e o Cronida nele colocou a alegria. 

 Hermes relaciona-se com todos, mortais e imortais. 

 Pouco ajuda e, com coisas indistintas, engana 

 a grei amena dos homens durante a noite noturna. 

 Também tu assim te alegra filho de Zeus e Maia. 

580 Depois me lembrarei de ti e de outro canto. 

 

                                                           
104 O verbo κραινω aqui tem o mesmo sentido glosado no verso 427. Lá é o poeta Hermes que tem o poder de 
criar as coisas em sua poesia, aqui são as mulheres-abelhas que têm o poder de efetivar as coisas na ordem da 
profecia, predizendo o futuro, e não da fazê-las acontecer como Zeus, cf. Benveniste. Op.cit.,II,39.  
105 Isto é, as abelhas não fazem senão mentir. 
106 Lacuna no texto grego. A violenta troca de construção sugere uma lacuna importante. 
107 O privilégio de conduzir Perséfone de novo para a sua mãe Deméter, quando, então, juntas promoverão a 
renovação da natureza. 
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3.6 A Hermes II 
 
 Hermes, canto, Argifonte, Cilênio, 

 protetor de Cilene e da Arcádia de muitos carneiros, 

 mensageiro benfazejo dos imortais, que a veneranda Maia, 

 filha de Atlas, pariu quando se uniu em amor a Zeus. 

5 Ela evitava a multidão dos deuses bem-aventurados, 

 para habitar no antro muito sombrio. Ali, o Cronida se uniu 

 à ninfa de belos cabelos na escuridão da noite, 

 Enquanto o sono doce envolvia Hera de braços brancos, 

 e esquecido dos deuses imortais e dos homens mortais. 

10 Também tu assim te alegra filho de Zeus e Maia. 

 Tendo começado por ti, passarei a outro hino. 

 Alegra-te, Hermes dador de alegria, mensageiro doador de bens. 
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3.7 A Afrodite I 
 
 Fala-me, ó Musa, os trabalhos da mui-dourada Afrodite, 

 Cípria, que fez levantar o doce desejo nos deuses, 

 subjugou a grei dos homens mortais, 

 os pássaros que vêm do céu, e todos os animais, 

5 todos quantos o mar e o continente nutrem; 

 todos ocupados dos trabalhos da bem coroada citeréia. 

 Três entranhas, porém, não é capaz de persuadir, nem enganar: 

 Atena de olhos glaucos, filha de Zeus egífero, 

 pois não lhe agradam os trabalhos da mui-dourada Afrodite, 

10 mas, agrada-lhe o trabalho de Ares - guerras, batalhas e 

 combates, ainda que se ocupe de brilhantes trabalhos também. 

 Foi Atena a primeira que ensinou os artesãos supraterrâneos 

 a fazerem quadrigas e carros ornados em bronze; 

 e, nos paços, ensinou as jovens virgens de peles macias, 

15 colocando brilhantes trabalhos nas entranhas de cada uma. 

 A sorridente Afrodite jamais subjuga ao amor 

 a buliçosa Ártemis de flecha dourada,  

 pois agradam-lhe os arcos e o matar os animais nas montanhas; 

 agradam-lhe, também, as liras108, os coros109, os gritos penetrantes, 

20 os bosques sombrios e a cidadela dos homens justos110. 

 E nem à Héstia, filha veneranda, agradam os trabalhos de 

 Afrodite; ela, que foi a primeira que Crono de curvo pensar pariu, 

 é, por outro lado, a mais jovem, por desígnio de Zeus egífero; 

 soberana que Posidão e Apolo desejavam, 

25 mas, ela não queria, e reprovava duramente; 

 e, tocando a cabeça de Zeus pai egífero, 

 jurou grande jura – que é cumprida: 

                                                           
108 Conforme notas 29 e 56, primitiva harpa pequena. 
109 Ártemis lidera os coros dedicados a Apolo no Hino a Ártemis (II,15,18). 
110 Ártemis, como seu pai Zeus (Trab.225-47), envia prosperidade e plenitude para as cidades dos justos, e 
punição e pragas para as cidades dos homens maus. 
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 ser virgem para sempre, diva das deusas. 

 Zeus pai lhe deu um belo privilégio no lugar do casamento: 

30 sentar-se, no centro da casa, para receber a gordura. 

 É honrada em todos os templos divinos, 

 e, junto a todos mortais, é decano dos deuses. 

 Afrodite não é capaz de persuadir, nem enganar-lhes as entranhas; 

 mas, dentre os outros, nada lhe escapa, 

35 nem deuses bem-aventurados, nem homens mortais; 

 ela confunde também o pensamento de Zeus frui-raios, 

 ele que é o maior e teve honra maior na partilha; 

 mesmo dele, quando quer, trapaceando suas entranhas sagazes, 

 facilmente o une a mulheres mortais, 

40 fazendo-o esquecer de Hera, sua irmã e esposa, 

 a de melhor aparência entre as deusas imortais, pois 

 Crono de curvo pensar e a mãe Réia pariu-a muito gloriosa, 

 e Zeus, conhecedor de imperecíveis desígnios, 

 a fez veneranda esposa e devotada mulher. 

45 Também Zeus lançou, no ânimo da sorridente Afrodite, 

 o doce desejo de se unir a um homem mortal, para que 

 nem ela mesma fosse afastada da cama mortal, 

 e um dia, vangloriando-se, não contasse, 

 rindo suavemente entre todos os deuses, 

50 que uniu deuses à mulheres mortais, 

 e pariram filhos mortais aos imortais, 

 e que uniu deusas aos homens mortais. 

 Zeus lançou-lhe, no ânimo, o doce desejo por Anquises, 

 que apascentava bois nas elevadas montanhas do Ida 

55 de muitas fontes, no corpo semelhante aos imortais. 

 Quando a sorridente Afrodite o viu, o amou, 

 e, violentamente, de suas entranhas o desejo se apossou. 

 Foi a Chipre, a Pafos, e entrou em seu perfumado templo, 
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 (ali, há para ela um território e um altar perfumado). 

60 Ali, entrando, fechou as portas brilhantes; 

 ali, as Graças a banharam, e a ungiram com óleo 

 imortal, tal que brilha sobre os deuses que sempre existem, 

 um óleo imortalmente agradável, que era perfumado por ela. 

 A sorridente Afrodite, ornada em ouro, 

65 tendo vestido o corpo todo com as belas vestes,  

 abandonou a perfumada Chipre, e precipitou-se sobre Tróia, 

 entre nuvens velozes, atravessando a rota no alto. 

 E chegou ao Ida de muitas fontes, mãe dos animais; 

 atravessou a montanha, e foi direto ao estábulo: atrás dela, 

70 fazendo festas, vinham lobos cinzentos, leões de olhos cintilantes, 

 ursos e panteras velozes, insaciáveis de caças. 

 Ao vê-los, regozijou seu ânimo nas entranhas, 

 e lançou-lhes, no peito, o desejo. Todos juntos, 

 dois a dois, se deitaram ao longo dos abrigos sombrios. 

75 Ela própria também chegava nas cabanas bem feitas. 

 E encontrou, deixado no estábulo, longe dos outros, 

 o herói Anquises, que tinha a beleza dos deuses. 

 Todos seguiam os bois nos pastos verdejantes, 

 só Anquises, deixado no estábulo, ia e vinha, 

80 aqui e ali, citarizando som penetrante. 

 Afrodite, filha de Zeus, colocou-se na frente dele, 

 como indomável virgem, no tamanho e na aparência, 

 para que ele não a temesse, ao percebê-la nos olhos. 

 Anquises, vendo-a, observava e admirava a sua 

85 aparência, a sua grandeza, e as suas luminosas vestes.  

 Vestia ela um manto mais brilhante que o clarão do fogo, 

 usava braceletes retorcidos em botões florais e brilhantes; 

 os colares, em torno do pescoço macio, eram belos, 

 belíssimos, dourados, multi-coloridos. Luziam como a lua 
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90 em torno do peito macio, um prodígio de ser visto. 

 Eros apoderou-se de Anquises, que lhe falou na face: 

 “Alegra-te, senhora, uma das bem-aventuradas que chegaste 

 a esta casa: Ártemis, ou Leto, ou áurea Afrodite, 

 ou Têmis de boa origem, ou Atena de olhos glaucos, 

95 ou quem sabe, tu, que vieste aqui, seja uma das Graças, 

 companheiras de todos os deuses, imortais chamadas, 

 ou uma das ninfas, que partilham estes belos bosques, 

 ou das ninfas, que habitam esta bela montanha, 

 as nascentes dos rios e as pradarias verdejantes. 

100 Far-te-ei um altar num mirante, num lugar 

 visível ao redor, e te oferecerei belas oferendas 

 em todas as estações. E tu, de ânimo propício, 

 permite que eu seja um homem distinto entre os troianos. 

 Faça-me uma prole viçosa, faça que eu próprio 

105 viva bem, e veja a luz do sol por muito tempo, 

 faça-me feliz entre meu povo, e me faça chegar ao limiar da velhice.” 

 Afrodite, filha de Zeus, então lhe respondeu: 

 “Anquises, o mais glorioso dos homens nascidos da terra, 

 não sou nenhuma deusa. Por que me comparas aos imortais? 

110 Sou mortal, e, mulher é a mãe que me deu à luz. 

 Meu pai é Otreu de nome ilustre, talvez já ouviste falar, 

 ele reina sobre toda Frígia bem fortificada. 

 Conheço claramente a vossa e a nossa língua. 

 Pois uma nutriz troiana me nutriu no paço, ela de parte a parte 

115 educou-me desde pequena, ao receber-me de minha mãe. 

 Assim, conheço bem também a vossa língua. 

 Agora, o Argifonte de bastão dourado me raptou 

 do coro da buliçosa Ártemis de flecha dourada. 

 Nós, muitas ninfas e virgens de dotes copiosos, 
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120 brincávamos, e, multidão imensa nos circundava ao redor111. 

 Ali, o Argifonte de bastão dourado me raptou. 

 Levou-me sobre muita terra trabalhada dos homens mortais, 

 e sobre muita terra não partilhada e não construída, onde 

 animais omófagos freqüentam abrigos sombrios. 

125 Parecia que meus pés nem tocavam a terra fecunda. 

 Hermes me dizia que eu seria chamada esposa legítima 

 junto ao leito de Anquises, e que pariria para ti filhos brilhantes. 

 Depois que o duro Argifonte mostrou e falou, 

 subiu de novo para junto da grei dos imortais. 

130 E eu vim suplicar-te, pois enérgica necessidade me movia. 

 Imploro-te em nome de Zeus e dos teus nobres pais, 

 – pois, se fossem maus, não paririam tal filho -, 

 conduzindo-me indomável, e sem experiência do amor, 

 mostra-me ao teu pai, a tua mãe, devotada mulher, 

135 e aos teus irmãos, nascidos da mesma origem. 

 Não serei uma mulher inconveniente, mas, semelhante a eles. 

 Envia rápido um mensageiro entre os frígios de rápidos corcéis, 

 para falar com meu pai e minha mãe certamente aflita. 

 E eles hão de te enviar bastante ouro e vestimenta 

140 tecida, e tu receba as muitas e brilhantes recompensas. 

 Fazendo isso, celebra nosso casamento sedutor, 

 honrado entre os homens e os deuses imortais.” 

 Assim falando, a deusa lançou-lhe, no ânimo, o doce desejo. 

 Eros apoderou-se de Anquises, que lhe disse estas palavras: 

145 “Se és mortal, e, mulher é a mãe que te deu à luz, 

 e Otreu é teu pai de nome ilustre, como declaras, 

 e por graça do mensageiro imortal, Hermes, chegaste 

 aqui, então serás chamada minha esposa para sempre. 

 Nenhum dos deuses e nenhum dos homens mortais 

                                                           
111 Afrodite e Hermes participam do coro dedicado a Apolo (Ap.195-200). 
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150 há de me deter, antes que me una ao teu amor 

 agora mesmo. Nem se o próprio arqueiro Apolo 

 lançasse flechas gementes do arco prateado, 

 eu desejaria, mulher semelhante às deusas, 

 após subir na tua cama, descer na casa do Hades.” 

155 Assim falando, pegou-a pela mão. A sorridente Afrodite, 

 tendo voltado a cabeça e abaixado os belos olhos, 

 avançava para o leito bem estendido, que antes 

 fora estendido com mantas macias para o senhor. Por cima, 

 havia peles de ursos e de leões de profundos rugidos, 

160 que o próprio Anquises caçou nas montanhas elevadas. 

 Quando subiram no leito bem feito, primeiro, 

 ele retirou do corpo dela o adorno brilhante, depois 

 os broches, os braceletes retorcidos em botões florais e os colares. 

 Anquises soltou-lhe o cinto, despiu-lhe das luminosas vestes, 

165 e colocou-os sobre um trono de pregos prateados. 

 Depois, pela vontade dos deuses e pelo destino imortal, 

 o mortal deitou-se com a deusa; sem saber claramente. 

 Quando os pastores faziam entrar de novo no estábulo, 

 os bois e os carneiros vigorosos, que vinham dos pastos floridos, 

170 Afrodite vertia um sono doce e suave sobre Anquises, 

 e ela própria vestia seu corpo com as belas vestes. 

 Tendo vestido o corpo todo, a diva das deusas 

 colocou-se de pé na cabana, e sua cabeça 

 alcançou o teto bem feito; das suas faces luziam beleza 

175 imortal, como é próprio da bem coroada citeréia. 

 Despertou Anquises do sono, e lhe disse estas palavras: 

 “Levanta-te filho de Dárdano112! Por que dormes profundo sono? 

 Fala se te mostro ser igual a que 

 olhaste com teus olhos pela primeira vez?” 

                                                           
112 O fundador da dinastia real troiana. 
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180 Assim falou. Anquises, então, despertou rápido do sono. 

 E, vendo o pescoço e os belos olhos de Afrodite, 

 temeu, e desviando os olhos virou-os para outro lado. 

 E, rápido, com a manta, escondeu de novo as belas faces, 

 e, suplicando, disse a ela estas palavras aladas: 

185 “Deusa, no momento em que te vi pela primeira vez, 

 reconheci que eras uma deusa. Mas, não falaste a verdade. 

 Porém, imploro-te em nome de Zeus egífero. 

 Não deixe que eu, se viver, anêmico habite entre os homens, 

 mas tenha piedade, porque não se torna um homem de vida 

190 florescente, aquele que se deita com as deusas imortais.” 

 Afrodite, filha de Zeus, então lhe respondeu: 

 “Anquises, o mais glorioso dos homens mortais, 

 confia, nada receie demasiado em tuas entranhas. 

 Nenhum mal sofrerás de mim, 

195 nem dos outros bem-aventurados, pois, caro és aos deuses. 

 Terás teu caro filho, que reinará sobre os troianos, 

 e dos seus filhos, filhos nascerão sem cessar. 

 O nome dele será Enéias, posto que terrível dor me 

  agarrou, porque cai na cama de um homem mortal. 

200 Dentre os homens mortais, os que mais se assemelham aos deuses, 

 na aparência e no talhe, são sempre os da vossa raça. 

 O sábio Zeus, certamente, raptou o loiro Ganimedes 

 pela sua beleza, para que ele estivesse entre os imortais, 

 e, no lar de Zeus, o vinho vertesse para os deuses; 

205 prodígio aos olhos, é honrado por todos os imortais, 

 quando tira o néctar vermelho da cratera dourada. 

 Longa aflição agarrou Troa nas entranhas, ele não sabia 

 por onde a tempestade imensa raptou-lhe o caro filho. 

 Depois disso, Troa lamentava o filho sem cessar e sempre. 

210 Então, Zeus compadeceu-se dele e, como recompensa do filho, 
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 deu-lhe rápidos cavalos, desses que levam os imortais. 

 Deu-os, para Troa tê-los de presente. O mensageiro 

 Argifonte, por ordem de Zeus, disse, ao pai, 

 que Ganimedes seria imortal, e sem velhice como os deuses. 

215 Depois que Troa ouviu a mensagem de Zeus, 

 nunca mais se lamentou, e exultou nas entranhas. 

 Alegre, ele se faz conduzir pelos cavalos velozes como a tempestade. 

 Aurora de trono dourado também raptou, 

 da vossa raça, Títono, semelhante aos imortais. 

220 Ela foi pedir, ao Cronida de nuvens sombrias, 

 que Títono se tornasse imortal, e vivesse para sempre. 

 Zeus acenou, e fez cumprir seu desejo113. 

 Inocente! A soberana Aurora nem pensou, em suas entranhas, 

 em lhe pedir a juventude, e limpar Títono da velhice destruidora! 

225 Enquanto a juventude amável o tinha, Títono, regozijando-se, 

 morava com Aurora de trono dourado, filha da manhã, 

 junto à corrente do Oceano, na extremidade da terra. 

 Mas, quando os primeiros cabelos brancos se espalharam 

 na bela cabeça, e na barba de boa origem,  

230 a soberana Aurora afastou-se da cama dele, 

 embora o mantivesse no paço, nutrindo-o com 

 trigo e ambrosia, e dando-lhe belas vestes. 

 Mas, quando a odiosa velhice acentuou-se completamente, 

 e, ele não era capaz de mover e levantar os membros, 

235 este desígnio pareceu melhor ao ânimo de Aurora: 

 colocou-o no tálamo, e fechou as portas brilhantes. 

 Um som inexprimível escoa dele, nenhuma força 

 há como antes em seus membros ágeis. 

 Eu não te escolheria, Anquises, para seres imortal, 

                                                           
113 Há, nesse verso, dois verbos que marcam a aprovação de Zeus com o sinal da cabeça, o primeiro, νευω, é direcionado 
para a postura física do líder fazendo o sinal que sim com a cabeça, já o segundo, κραινω, é o registro da autoridade do líder. 



Hino Homérico a Afrodite 

144 

240 e viveres, como ele, entre os imortais para sempre. 

 Mas, se vivesses, sendo como és, na aparência e no corpo, 

 e fosses chamado meu esposo, então a dor 

 não envolveria minhas entranhas sagazes. 

 Porém, a velhice cruel, impiedosa, rápido te envolverá, 

245 pois, ela se aproxima dos homens, funesta, 

 penosa; ela que os deuses odeiam completamente. 

 Quanto a mim, por causa de ti, entre os imortais, haverá 

 sempre, sem cessar, grande censura. Antes, eles temiam 

 minhas relações amorosas, e minhas astúcias, com as quais 

250 unia todos os imortais às mulheres mortais; 

 pois, meu espírito subjugava todos. 

 Agora, minha boca não ousará mais se abrir acerca 

 disso entre os imortais, já que errei por completo, um erro 

 malsão, não nomeável. Fui afastada da minha razão e, sob a 

255 minha cintura, coloquei um menino, ao deitar-me com um mortal. 

 Assim que ele vir a luz do sol pela primeira vez, 

 as Ninfas montesas de fundos colos, 

 que habitam esta montanha grande e divina, o nutrirão. 

 Elas, que não seguem nem os mortais, nem os imortais, 

260 vivem muito tempo, alimentam-se do alimento imortal, 

 e, entre os imortais, bonito coro dançam. 

 A elas, os Silenos e o bom observador Argifonte 

 unem-se no amor, no fundo das grutas amáveis. 

 Quando nasceram, junto brotaram pinheiros e 

265 carvalhos de elevados cumes sobre a terra nutriz de homens; 

 Belos, são abundantes nas montanhas elevadas; 

 levantam-se íngremes, chamam-nos território 

 dos imortais. Nunca, os mortais os cortam com o ferro. 

 Mas, quando a moîra da morte se aproxima, 

270 as belas árvores secam primeiro sobre a terra; 
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 sua casca se consome toda em volta, e seus brotos caem; 

 e, junto, a alma delas114 abandona a luz do sol. 

 Serão elas que terão meu filho junto delas, e o nutrirão115. 

274 Quando a juventude amável apoderar-se dele, 

275 as deusas trarão teu filho aqui, e o mostrarão a ti. 

276 E eu, para que passe116 todas essas coisas em tuas entranhas, 

277 virei de novo no quinto ano, trazendo-te o menino. 

 Assim que o vires jovem pela primeira vez, te exultarás, 

 olhando-o com teus olhos. Pois, semelhante aos deuses, ele será. 

280 E, nesse momento, o conduzirás para a ventosa Ílion. 

 E se algum dos homens mortais te perguntar 

 que mãe colocou teu caro filho sob a cintura, 

 lembrando disto, conta-lhe como te ordeno: 

 Dizem que é filho de uma ninfa de olhos de pétala, 

285 essas que habitam esta montanha coberta de floresta. 

 Se disseres, e te vangloriares, no insensato ânimo,  

 de teres te unido em amor à bem coroada citeréia, 

 Zeus, irado, te golpeará com fúmeo raio. 

 Disse-lhe tudo. E tu, tendo compreendido em tuas entranhas, 

290 detenha-te, e não me nomeia; tema o ressentimento dos deuses.” 

 Assim falando, lançou-se para o céu ventoso. 

 Alegra-te, deusa, protetora de Chipre de belas construções. 

 Tendo começado por ti, passarei a outro hino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114 Das ninfas montesas de fundos colos. 
115 Ficará mais claro, segundo a edição francesa, se os versos 276-7 forem lidos antes dos versos 274-5. 
116διερχοµαι,  com o sentido de sarar, cicatrizar. 
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3.8 A Afrodite II 
 
 A veneranda, cantarei, bela Afrodite de áurea coroa, 

 que obteve as muralhas da marítima Chipre na partilha; 

 ali, onde a força de Zéfiro, soprando leve, 

 levou-a, na espuma macia, pela onda do mar 

5 marulhante. As Horas de bandôs dourados a 

 receberam contentes, e a vestiram com veste imortal: 

 na imortal cabeça, uma coroa bem trabalhada, 

 bonita e áurea, colocaram; e, nos lóbulos furados,  

 uma flor de oricalco, dourada e preciosa; 

10 no pescoço macio e peito alvo, 

 ornaram-na com áureos colares, com que as próprias 

 Horas117 de bandôs dourados são ornadas, sempre que vão 

 ao coro sedutor dos deuses e a casa do pai118. 

 Depois de colocar os adornos em seu corpo, 

15 levaram-na aos imortais. Vendo-a, alegres a acolheram, 

 saudaram-na, e, suplicando, cada um pedia que ela 

 se tornasse sua legítima esposa, e fosse levada para casa; 

 admirados com a aparência da citeréia coroada de violetas.  

 Alegra-te, olhos vivos, doce mel. Dá-me, neste concurso, 

20 a vitória levar, assim enfeite o meu canto. 

 Depois me lembrarei de ti e de outro canto. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
117 As deusas Horas também participam do coro dedicado a Apolo (Ap.194). 
118 Palácio de Zeus (Ap.2,187; Ven.I,204). 
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3.9 A Afrodite III 
 
 A nascida em Chipre, Citeréia, cantarei, que, 

 aos mortais, doces presentes, dá. Com sua face 

 sedutora sempre sorri, e traz consigo a sedutora flor. 

 Alegra-te, deusa, protetora de Salamina de belas construções, 

5 e da marítima Chipre. Dá-me um canto sedutor. 

 Depois me lembrarei de ti e de outro canto. 
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3.10 A Dioniso I 

 
 Por Dioniso, glorioso filho de Sêmele, 

 lembrar-me-ei como ele apareceu na orla do mar infinito, 

 sobre proeminente falésia, semelhante a um jovem 

 na juventude: sua cabeleira, bonita e escura, se agitava; 

5 e ele trazia rubro manto nos robustos ombros.  

 De repente, da nau de sólidos bancos, 

 piratas surgiram sobre o mar vinoso. 

 Eram os Tirrenos: que má sorte os levava! Vendo Dioniso,  

 acenaram um pro outro, e, rápido, saltaram, e, o capturando, 

10 fizeram-no, alegres no coração, sentar sobre a nau deles. 

 Pareceu-lhes que ele era filho dos reis nutridos por Zeus, 

 e quiseram prendê-lo com rígidos laços. 

 Mas, os laços não o prendiam, e flexíveis caíam longe 

 das mãos e dos pés. Sorrindo com seus olhos escuros, 

15 Dioniso permanecia tranqüilo. O piloto, após refletir, 

 imediatamente, o louvou, e falou aos companheiros: 

 “Nobres, que deus forte atais capturado? 

 Não é capaz de levá-lo, a nau bem trabalhada. 

 Pois este é Zeus, ou Apolo de arco prateado, 

20 ou Posidão; já que não se assemelha aos homens mortais,  

 mas, aos deuses moradores do Olímpio. 

 Vamos, abandonemo-lo, sobre o continente negro, 

 imediatamente; não levai a mão sobre ele, senão irado, 

 faria levantar terríveis ventos e muita tempestade.” 

25 Assim falou. O chefe, então, o repreendeu com esta odiosa fala: 

 “Nobre, vê o vento, iça a vela da nau, 

 e pegue as cordas. Isto aqui é ocupação de homens. 

 Espero chegar no Egito, ou em Chipre, 

 ou ir para os Hiperbóreos, ou mais longe. Um dia, 
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30 ele acabará dizendo quem são seus amigos, seus bens todos, 

 e quem são seus irmãos, já que um deus o lançou sobre nós.” 

 Assim falando, vela e vela da nau içou; 

 e um vento soprou no meio da vela, e, em volta, as cordas 

 esticaram; e rápido lhes apareciam ações prodigiosas: 

35 primeiro, um vinho, doce e perfumado, se espalhou na veloz 

 nau negra, e um cheiro divino levantou no ar; 

 quando viram, o espanto pegou todos os nautas. 

 Imediatamente, ao longo da altíssima vela, se estendeu 

 uma videira e, aqui e ali, suspendiam-se 

40 muitos cachos; ao redor do mastro, negra hera se enrolava, 

 carregada de flores, e, sobre ela, o gracioso fruto se levantava. 

 Todas as hastes tinham coroas de flores. Vendo, 

 ordenaram que o piloto aproximasse a nau da terra; 

 Dioniso, então, dentro da nau, tornou-se um leão  

45 terrível, e sobre o convés rugiu forte; no meio, fez 

 um urso de pescoço peludo, para revelar seus sinais; 

 impaciente, o urso se aprumava, e o leão, sobre o banco do convés,  

 terrivelmente irritado, olhava. Os piratas correram pra popa, 

 e se colocaram, perturbados, ao redor do piloto, que 

50 sensato119 ânimo mantinha. O leão, subitamente, deu um pulo e  

 agarrou o chefe. Quando viram, para escaparem à má sorte, 

 todos juntos pularam fora, para o mar divino, 

 e tornaram-se golfinhos. Compadecido do piloto, Dioniso 

 manteve-o, e o fez totalmente feliz, e lhe disse esta palavra: 

55 “Confia, divino Hécator, és agradável ao meu ânimo. 

 Sou o ruidoso Dioniso, que minha mãe, Sêmele 

 Cadméia, pariu, quando se uniu em amor a Zeus." 

 Alegra-te, filho de Sêmele de belos olhos. Não é possível, 

 quando se esquece de ti, ornar doce canto. 

                                                           
119 O piloto mantinha a sofrósina, em contraste com a húbris dos piratas. 
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3.11 A Dioniso II 

 
 Coroado de hera, o ruidoso Dioniso, começo a entoar, 

 brilhante filho de Zeus e Sêmele gloriosa;  

 ele, que as ninfas de belos cabelos nutriam junto ao pai e senhor; 

 elas, recebendo-o em seus colos, cuidadosamente o educavam 

5 nas grutas de Nisa. Nesse antro perfumado, ele crescia 

 por graça do pai, contado entre os imortais. 

 Após terem as deusas nutrido este que é muito celebrado, 

 ele passou a freqüentar os abrigos florestais, 

 com hera e louro paramentado. Seguiam-no as ninfas, 

10 e, ele as conduzia; e um ruído perpassava a imensa floresta. 

 Também tu assim te alegra, Dioniso abundante em vinhas. 

 Dá-nos ser alegres nas horas futuras, 

 e, a partir dessas horas, por muitos anos. 
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3.12 A Dioniso III 
 
 Uns dizem que fecundada por Zeus frui-raios, 

 Sêmele partiu-te em Dracano, outros, que em Ícaro ventosa, 

 outros, em Naxos, divino filho, caprino, 

 outros, que sobre o Alfeu, rio de fundos remoinhos, 

5 outros dizem, senhor, quando mentem, que nasceste em Tebas. 

 Mas, pariu-te o pai dos homens e dos deuses120 

 muito longe dos homens, escondido de Hera de braços brancos. 

 Existe uma Nisa, extrema montanha, coberta de floresta 

 longe da Fenícia, perto da corrente do Egito- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -121 

 Então, levantarão eles muitas estátuas nos templos. 

 E como te cortou em três, trienalmente sempre, 

 hão de oferecer-te, perfeitas hecatombes122. 

 E o Cronida acenou123 com as sobrancelhas escuras. 

5 A cabeleira divina do senhor se agitou 

 sobre a cabeça imortal, e o grande Olimpo vibrou. 

 Falando assim, o sábio Zeus acenou com a cabeça. 

 Sê-me propício, caprino, enlouquecedor de mulheres. Os aedos 

 sempre começam, e terminam de cantar por ti, porque não é possível, 

10 quando se esquece de ti, ocupar-se de sagrado canto. 

 Também tu assim te alegra Dioniso, caprino, 

 com tua mãe Sêmele, que sem embargo chamam Tione. 

                                                           
120 Os versos 1-5 são uma suposta aporia retórica, já que questionam a veracidade das informações que veiculam. 
121 Lacuna no texto grego. Os comentaristas julgam que tenham se perdido duzentos versos. 
122 Possivelmente, um discurso direto de Zeus, como ocorre no Hino a Hermes (Merc.330-2). 
123 Verbo νευω, marcando a postura corporal de Zeus, fazendo o sinal que sim. 
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3.13 A Ares 
 
 Ares vigoroso, carro pesado, capitel dourado, 

 ânimo violento, porta-escudo, salvador de cidade, brônzeo elmo, 

 mãos fortes, infatigável, lança poderosa, barreira Olímpia, 

 pai da Vitória guerreira, auxiliar de Têmis, 

5 tirano dos inimigos, guia dos justíssimos, 

 chefe da coragem, girador do círculo ardente 

 nas constelações de sete estrelas do éter, onde teus corcéis 

 flamejantes sempre te mantêm na terceira órbita, 

 ouça-me, ó protetor dos mortais, dador da juventude valente, 

10 fazendo brilhar teu doce clarão e poder marcial 

 sobre a nossa existência, para que eu possa 

 expulsar a covardia odiosa da minha cabeça, 

 reprimir nas entranhas o impulso enganador da alma, 

 e deter o ardor pungente do ânimo que me incitaria a 

15 entrar na batalha horrenda! Mas tu, bem-aventurado, 

 dá-me ousadia para permanecer nas leis favoráveis da paz, 

 malgrado abomines o que foge do combate e da morte violenta! 
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3.14 A Ártemis I 
 
 Ártemis canta, Musa, irmã do Arqueiro, 

 virgem frecheira, nutrida com Apolo; 

 após saciar os cavalos no Méli de espessos juncos, 

 rápido, ela faz correr o carro dourado de Esmirna 

5 para Claro coberta de videiras, onde Apolo de arco prateado 

 permanece velando a arqueira frecheira124. 

 Também tu assim te alegra e junto todas as deusas com o canto. 

 Mas eu começo a entoar primeiro a ti e por ti, 

 e, tendo começado por ti, passarei a outro hino. 
 

                                                           
124 Em seus dois hinos, Ártemis quase possui papel secundário, uma vez que é colocada à sombra do irmão. 
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3.15 A Ártemis II 
 
 Ártemis buliçosa, canto, de flecha dourada, 

 a virgem veneranda, caçadora de corça, frecheira, 

 a própria irmã de Apolo de espada dourada, 

 que nas montanhas sombrias e nos píncaros ventosos, 

5 regozijando-se com a caça, estende seu arco de ouro, 

 enviando flechas gementes. Tremem os cumes  

 das elevadas montanhas, grita a floresta sombria, 

 pelos rosnados dos animais, e agitam-se a terra 

 e o mar piscoso. Ela, de coração valente, 

10 bole por todo lado, aniquilando a raça dos animais. 

 Depois de regozijar e agradar seu espírito, a frecheira, 

 observadora das feras, afrouxando o arco flexível, 

 vai ao paço grande do caro irmão, 

 Febo Apolo, na terra opulenta de Delfos, 

15 para preparar o belo coro das Musas e das Graças. 

 Ali, suspendendo o arco esticado e as flechas, 

 e trazendo no corpo gracioso adorno, 

 dirige os coros dando o sinal125. Lançam imperecível voz e cantam 

 como Leto de belos tornozelos pariu, dentre os imortais, filhos 

20 superiormente melhores nos desígnios e nas ações. 

 Alegrai-vos, filhos de Zeus e Leto de belos cabelos. 

 Depois me lembrarei de vós e de outro canto. 
 

                                                           
125 Cabe à Ártemis liderar os coros artemíseos dedicados ao irmão. 
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3.16  A Hera 
 
 Hera, canto, de trono dourado, que Réia pariu, 

 a imortal rainha que tem superior aparência,  

 irmã e esposa de Zeus de voz troante, 

 ínclita, que todos os bem-aventurados do grande Olimpo, 

5 reverenciando, honram igual a Zeus frui-raios. 
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3.17 A Mãe dos Deuses126 
 
 A Mãe de todos os deuses e todos os homens 

 canta, Musa harmoniosa, filha de Zeus grande, 

 a ela agradam o barulho dos crótalos e dos tambores com o som das flautas, 

 o ululo dos lobos e o rugido dos leões de olhos cintilantes, 

5 as montanhas sonoras e os abrigos florestais. 

 Também tu assim te alegra e junto todas as deusas com o canto. 

 
 

                                                           
126 A mãe dos deuses é Réia. 
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3.18 A Héracles 
 
 Héracles filho de Zeus, cantarei, o maior e melhor 

 dentre os supraterrâneos, que nasceu em Tebas calicoro, 

 quando Alcmena uniu-se ao Cronida de nuvens sombrias. 

 Antes, errando na terra imensa e no mar,  

5 sofria, e, lutando com força e com violência, 

 realizava sozinho muitos trabalhos superiores. 

 Agora,  em bela sede no nevado Olimpo, 

 habita, regozijando-se, pois tem Hebe de belos tornozelos. 

 Alegra-te, senhor, filho de Zeus. Dá-me excelência e fartura. 
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3.19 A Asclépio 
 
 O médico das doenças, Asclépio, começo a entoar, 

 filho de Apolo, que diva Corina, filha de Flégias, 

 o rei, deu à luz, no plano de Dótio, 

 para grande alegria dos homens; alívio das más dores127. 

5 Também tu assim te alegra senhor, suplico-te com o canto. 

 
 

                                                           
127 Esta é a parte de Asclépio na partilha das honras. 
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3.20  A Pã 
 
 Da cara prole de Hermes fala-me, Musa, 

 caprípede, cornuto, amante do barulho, que na 

 pradaria arborizada convive com as ninfas dançarinas, 

 pisadoras dos cumes da escarpada pedra, 

5 invocando o tosco Pã, deus pastoril, de cabeleira brilhante, 

 que obteve na partilha toda colina nevada, 

 os cumes montanhosos e as pedregosas trilhas. 

 Pã vai e vem na mata fechada, 

 ora atraído pelas corredeiras macias, 

10 ora vagando pelas íngremes pedras, 

 subindo o altíssimo cume, mirante de suas ovelhas. 

 Muitas vezes, percorre as montanhas brancas e altas, 

 outras vezes, se lança nos montes matando animais, 

 fixando-lhes seu olhar penetrante. E só de tarde, 

15 ao voltar da caça, flauta, tirando dos colmos música 

 suave. Nas melodias, não o venceria o pássaro, 

 que, nas flores da primavera multiflorida, 

 vertendo seu treno, faz ressoar meloso canto. 

 As ninfas montesas de harmoniosas danças, 

20 seguindo-o, com pés síncronos, perto da negra fonte 

 dançam, e o eco da montanha reflete em seu cume. 

 O deus, dançando aqui a ali, e indo, depois, para o meio, 

 dirigindo-se com pés síncronos, traz, nas costas, rúbea pele 

 de lince, e, nessas harmoniosas danças regozija suas entranhas 

25 no prado macio, onde o açafrão e o jacinto 

 florescendo perfumado misturam-se indistintos na relva. 

 Celebram eles os deuses bem-aventurados e o grande Olimpo. 

 Falam, por exemplo, que o benfazejo Hermes é superior aos outros, 

 e falam como ele é o mensageiro veloz para todos os deuses. 
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30 Falam, ainda, como ele foi para a Arcádia de muitas fontes,  

 mãe dos carneiros, ali tem ele um território Cilênio.  

 Ali, mesmo sendo deus, apascentava os carneiros de suja lã 

 entre os homens mortais. E, quando o tenro desejo veio, vicejou 

 unir-se em amor à ninfa de belos cachos, filha de Dríope. 

35 Realizado o casamento viçoso, pariu, ela, nos paços, 

 um caro filho para Hermes, de aspecto monstruoso de se ver: 

 caprípede, cornuto, muito barulhento e de riso doce. 

 Assim que se levantou, fugiu, e a mãe abandonou o filho. 

 Pois receou, vendo seu aspecto amargo, barbudo. 

40 Prontamente, o benfazejo Hermes colocou-o em suas mãos, 

 recebendo-o; e o deus alegrou-se extremamente no espírito. 

 Rápido foi para o assento dos imortais, escondendo a criança 

 na pele espessa de uma lebre montesa. 

 Sentou-se ao lado de Zeus e dos outros imortais, 

45 e mostrou seu filho. Os imortais todos regozijaram-se 

 no ânimo, sobretudo Baco Dioniso. 

 Pã lhe chamaram, porque regozijou as entranhas de todos. 

 Também tu assim te alegra senhor, peço-te no canto. 

 Depois me lembrarei de ti e de outro canto. 
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3.21 A Hefesto 
 
 Hefesto talentoso canta, Musa harmoniosa, 

 com Atena de olhos glaucos, ele, brilhantes trabalhos, 

 ensinou aos homens supraterrâneos; homens que antes 

 habitavam os antros das montanhas como animais. 

5 Agora, conhecendo os trabalhos do habilidoso Hefesto, 

 levam a vida fácil durante o ano inteiro, 

 tranqüilos em suas próprias casas. 

 Sê-me propício, Hefesto. Dá-me excelência e fartura. 
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3.22 A Posidão 
 
 O grande Posidão, começo a entoar, 

 agitador da terra e do marinho mar infinito; 

 deus que tem o Hélicon e a vasta Egas. 

 Dupla honra, Treme-terra, te deram os deuses na partilha: 

5 ser domador de cavalos e salvador de naus. 

 Alegra-te, Posidão, que sacode a terra128, de negra cabeleira! 

 Ó bem-aventurado, de coração benévolo, socorra os navegantes!  

 
 

                                                           
128 Epíteto utilizado no Hino Homérico a Hermes, v.187. 
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3.23 A Zeus 
 
 Zeus cantarei, o melhor e maior dos deuses, 

 longividente, o mais forte e íntegro; com Têmis 

 sentada inclinada, sólidas relações ele estabelece. 

 Sê-me propício, longividente Cronida, mui glorioso e maior. 
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3.24 Às Musas 
 
 Pelas Musas de Apolo e Zeus eu comece. 

 Pelas Musas do arqueiro Apolo, 

 há aedos e citaristas sobre a terra129, 

 pelas de Zeus, reis. Feliz é quem as Musas 

5 amam. Doce de sua boca flui a voz. 

 Alegrai-vos, filhas de Zeus, e honrai meu canto. 

 Depois me lembrarei de vós e de outro canto. 
 
 

                                                           
129 Tema do Hino a Apolo II. 
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3.25 A Atena I 
 
 Palas Atena, começo a entoar, deusa gloriosa, 

 olhos glaucos, multiastuta, de coração amargoso,  

 virgem veneranda, defensora da cidade, corajosa, 

 Tritogênia, que o próprio sábio Zeus deu à luz 

5 da augusta cabeça; fê-la tendo armaduras guerreiras, 

 douradas e brilhantes. O temor tomou os imortais 

 todos que a viram. Na frente de Zeus egífero, 

 lançou-se ela, com ímpeto, da imortal cabeça,  

 sacolejando agudo dardo. O grande Olimpo vibrou 

10 terrível pela força da deusa de olhos glaucos. A terra 

 tremendo retumbou, o mar se agitou, 

 batendo ondas sombrias, e, repentina, uma vaga 

 se elevou. Por longo tempo parou os cavalos de 

 rápidos pés, o brilhante filho de Hipérião, até que a virgem, 

15 Palas Atena, tirasse dos ombros imortais  

 as armaduras divinas. Exultou o sábio Zeus. 

 Também tu assim te alegra filha de Zeus egífero. 

 Depois me lembrarei de ti e de outro canto. 
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3.26 A Atena II 
 
 Palas Atena, defensora da cidade, começo a entoar, 

 terrível, ela com Ares se ocupa de trabalhos de guerra, 

 de destruições de cidades e clamores guerreiros. 

 Protege a tropa quando parte e ao retornar. 

5 Alegra-te, deusa, dá-nos sorte e ventura. 
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3.27 A Héstia I 
 
 Héstia, dentre todos, foste a que tiveste o belo privilégio e honra, 

 respeitável honra, de obter na partilha o assento eterno 

 nos elevados palácios dos imortais deuses  

 e dos homens caminheiros na terra. Sem ti não há  

5 festim entre mortais; quando, no início e no fim, 

 por Héstia não se começa, não se liba meloso vinho. 

 Também tu Argifonte, filho de Zeus e Maia, 

8 mensageiro dos bem-aventurados, de bastão dourado, doador de bens, 

10 sendo propício ajuda-me com tua veneranda e cara 

11 Héstia. Ambos habitais os belos paços dos homens 

9 supraterrâneos, com sentimentos de amizade mútua. 

12 Vendo belas ações, vós as seguis de inteligência e juventude130. 

 Alegra-te, filha de Crono, e tu também Hermes de bastão dourado. 

 Depois me lembrarei de vós e de outro canto. 

                                                           
130 A idéia desse verso obscuro talvez seja a de que quando as pessoas agem bem, Hermes e Héstia, vendo, dão-
lhes em retribuição a inteligência e o vigor da juventude. 
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3.28 A Héstia II 
 
 Héstia, que, na divina Pito, tomas conta 

 da sagrada morada do senhor arqueiro Apolo, 

 sempre dos teus cabelos goteja um tênue óleo. 

 Venha sobre esta casa, aproxima-te animada 

5 com Zeus sábio. Dá alegria ao meu canto. 
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3.29 A Gaia 
 
 Terra mãe de tudo, cantarei, fundamento sólido, 

 velhíssima, que nutre tudo quanto há no chão. 

 O que percorre a diva terra, o mar 

 e o que voa, tudo nutre-se da tua fartura. 

5 De ti bons filhos e bons frutos nascem, 

 dar e tirar vida de homens mortais depende de ti, 

 ó soberana! Feliz é quem honras com ânimo 

 de boa vontade. Para ele tudo é abundante. 

 Carrega-lhe a gleba nutriz, seus rebanhos são fecundos 

10 nos campos e sua casa se enche de bens. 

 Com eqüidade governam a cidade de belas mulheres, 

 muita fartura e riqueza os acompanham: 

 seus filhos se orgulham do gozo juvenil, 

 suas filhas virgens, com ânimo propício, saltam brincando 

15 nos coros floridos entre as flores macias da relva131. 

 Esses honras sempre, deusa augusta, divindade abundante. 

 Alegra-te, Mãe dos deuses, esposa do Céu estrelado, 

 de boa vontade, em troca do meu canto, dá-me vida aprazível. 

 Depois me lembrarei de ti e de outro canto. 

 
 
 

                                                           
131 Como as filhas de Celeu no Hino a Deméter (Cer.174-8). 
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3.30 A Hélio 
 
 Sol começa a entoar então filha de Zeus, Musa 

 Belavoz, radioso, que Luzente de olhos grandes deu à luz 

 aos filhos da Terra e do Céu estrelado. 

 Hipérião desposou a ilustre Luzente,  

5 sua própria irmã, que lhe gerou filhos formosos: 

 Aurora de róseos braços, Lua de belos cabelos 

 e o infatigável Sol, semelhante aos imortais, 

 que aparece, aos mortais e deuses imortais, 

 montado em seus cavalos. Do capacete dourado 

10 fixa olhar atroz em tudo; seus raios brilhantes 

 resplandecem de brilho; junto das têmporas, as orelhas 

 brilhantes salientes da cabeça encerram alegre face resplendente132. 

 Brilha, ao redor do corpo, belo hábito delicadamente 

 trabalhado no sopro dos ventos; seus cavalos são velozes.  

15 Ali, tendo fixado o carro de jugo dourado e os cavalos 

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133

 <extraordinário> enviam do céu para o Oceano. 

 Alegra-te, senhor, de boa vontade dá-me vida aprazível. 

 Tendo começado por ti, celebrarei a raça dos homens mortais, 

 semi-deuses134, dos quais, os trabalhos, os deuses, aos mortais, revelaram. 

                                                           
132 Trata-se da descrição do elmo do Sol. 
133 Lacuna no texto grego. 
134 Os heróis. 
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3.31 A Selene 
 
 Da eterna Lua de longas asas falai, Musas 

 de doce voz, filhas de Zeus Cronida, conhecedoras do canto. 

 Da imortal cabeça, o brilho visivo no céu 

 espalha-se na terra, e muita ordem se levanta 

5 desse brilho luzente; o ar sem luz resplandece 

 da sua coroa dourada, e seus raios reluzem, 

 sempre que a diva Lua, vespertina, do meio do mês,  

 tendo banhado seu belo corpo no Oceano, vestido suas vestes 

 resplendentes e subjugado seus altivos potros brilhantes, 

10 conduz com ímpeto seus cavalos de belas crinas. 

 Seu grande volume se enche e, estando cheia, 

 seus clarões brilhantíssimos crescem no céu. 

 É feita sinal e índice para mortais. 

 Um dia o Cronida uniu-se em amor na cama dela, 

15 e fecundada deu à luz a virgem Pândia, 

 que tem aparência distinta entre os imortais deuses. 

 Alegra-te, senhora, deusa de braços brancos, diva Lua, 

 benévola, de belos cabelos. Por ti começando, cantarei as glórias 

 dos homens semi-deuses135, dos quais celebram as ações os aedos, 

20 servos das Musas de bocas amáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
135 Os heróis. 
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3.32 Aos Dióscuros I 
 
 Entre os filhos de Zeus, falai, Musas de olhos vivos, 

 dos Tindaridas, brilhantes filhos de Leda de belos tornozelos: 

 Castor domador de cavalos e Pólux irreprovável; 

 Leda, sob o Taígeto, no cume da grande montanha, 

5 ao se unir em amor ao Cronida de nuvens sombrias, 

 pariu os filhos salvadores dos homens supraterrâneos, 

 e de suas rápidas naus, quando as tempestades de inverno 

 caem no mar amargoso. De suas naus, fazendo oferendas 

 de brancas ovelhas, chamam os homens esses filhos 

10 do grande Zeus, subindo na extremidade da popa. 

 Quando o vento forte e a onda marinha parecem colocar 

 a nau submersa, eles, de repente, surgem, 

 com suas asas amarelas, precipitando-se através do éter. 

 Rápido, fazem cessar as tempestades de ventos terríveis, 

15 e aplanam as brancas ondas salinas no alto-mar; 

 Aos nautas bom sinal: não há perigo para eles. 

 Vendo exultam, pois cessou o perigo penoso. 

 Alegrai-vos, Tindaridas, montadores de rápidos cavalos. 

 Depois me lembrarei de vós e de outro canto. 
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3.33 Aos Dióscuros II 
 
 Castor e Pólux entoa, Musa harmoniosa, 

 Tindaridas que nasceram de Zeus olímpio. 

 A soberana Leda pariu-os sob o cume do Taígeto, 

 submetida, em segredo, ao Cronida de nuvens sombrias. 

5 Alegrai-vos, Tindaridas, montadores de rápidos cavalos. 
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4 Capítulo III – As bases do poder de Zeus 

Para festejar o surgimento da nova ordem, as deusas Musas entoaram, para Zeus 

vencedor, um canto a lhe glorificar a vitória sobre as forças do passado, e, Hermes, em seu  

hino homérico, ressonando tal cantar celebra novamente os deuses e a tenebrosa terra, como 

no princípio fora e como obteve cada deus a sua parte na partilha de honrarias (Merc.427-33). 

Esse hino teogônico narra o constituir-se do universo, dos primórdios até o modo como Zeus, 

exortado ao poder e à liderança de imortais, uma ordem fundou impossível de se questionar.  

No princípio, diz o canto, eram Caos, Terra, Tártaro e Eros. O primeiro a nascer foi 

Caos, o abismo, o vácuo informe, confuso, vertiginoso. Depois também nasceram Terra, 

Tártaro, Eros (Teog.112-20). Assim, no início, o cosmo é resultante do equilíbrio das 

potências divinais contrárias, que prosseguem a existir qual substrato do universo ordenado: à 

confusão e à vertigem de Caos se opunham a nitidez e a estabilidade de Gaia, e à visibilidade 

e firmeza desta opunham-se a invisibilidade e o vasto abismo de Tártaro (Teog.740). À força 

originária de Caos, que preside a separação dividindo em dois o que era um, opunha-se a 

força de Eros, presidente da união amorosa, a conjugar em um o que eram dois. E surge o 

universo desse confluir das forças complementares e antitéticas dessas quatro potências 

divinas primordiais. 

Naqueles tempos longínquos em que não havia masculino e feminino separados136, 

cabia ao Caos patrocinar procriação, e dele mesmo, por cisão, nasceram Êrebo e Noite 

(Teog.123), e da Terra mesma, por cisão, nasceram Céu, Montanhas e Ondas do Mar 

(Teog.126-32). Duas linhagens diferentes, que cingem todos os aspectos e fenômenos da vida, 

se distinguem nessa primeira fase de constituição do mundo, e ambas inauguradas por 

cissiparidade: a linhagem do Caos, geradora das forças que marcam privação da vida 

(Teog.211-32), e a linhagem da Terra que incorpora formas de afirmação (Teog.45-46, Ter.1-

7) e de negação da vida (Teog.869-80). 

Já, na segunda fase, a força de Caos originária deixa de prover o tal universo, e quem 

passa a patrociná-la é Eros. O período é marcado por acasalamentos de Gaia com seu 

primogênito e duplo simétrico, Céu constelado, que, dotado de grande virilidade, a cobria 

constantemente, de modo que, grávida, não conseguia dar à luz aos filhos contidos em seu 

útero (Teog.127-58). 
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Céu, deitado sobre Terra, sufocava-a e aos filhos impedia, os Titãs: Oceano, Coios, 

Crios, Hipérião, Jápeto e Crono; bem como as Titanidas: Téia, Réia, Têmis, Memória, Febe e 

Tétis; e os dois trios de seres monstruosos chamados Ciclopes, Trovão, Relâmpago e Arges; e 

os Centímanos, Cotos, Briareu e Giges (Teog.133-49), alojados no ventre da mãe, de terem 

autônoma existência. Ocultava-os ali por detestá-los (Teog.154); simbolizavam potências de 

uma época por vir. Neles, presente estava o princípio que um dia deveria destruir Urano e seu 

poder. 

Céu constelado (Teog.126), instalado sobre Gaia, mantinha perpétua noite, de modo a 

não haver luz propriamente, o que obstava qualquer possibilidade de vida na terra. E mãe 

Terra, origem e matriz de vida, gemia por dentro, de não ver frutificar seus filhos. Levou-a 

dor tamanha a conclamá-los que punissem o pai. Só Crono, caçula, aceitou o desafio e pôs em 

ação o plano engendrado pela mãe: à espreita, numa das mãos a foice, enquanto o pai de nada 

suspeitava, com a outra ceifou-lhe o membro viril e o lançou para trás, ao passado. Nada 

inerte resultou, porém, do órgão talhado: das gotas de sangue, sangue mesmo e não icor, 

tombadas pela terra, as Erínias nasceram e os Gigantes e as Ninfas Freixos, e da espuma 

ejaculada do membro atirado ao mar, nasceu a benéfica Afrodite (Teog.154-200), que recebeu 

do pai a força geradora.  

Afrodite Urânia, uma imagem da rainha do céu asiática, de quem fala Heródoto 

(I,131), é a primeira katabolé (fundamento, princípio, começo). Representa na mitologia o 

momento de passagem da originária espiritualidade para a gradativa entrega à matéria, que 

agora, pela primeira vez, faz-se acessível pela potência demiúrgica. O que antes era um ente 

elevado com Afrodite Urânia fez-se fundamento, que permite a distinção progressiva de uma 

coisa da outra137. 

Orientado pela astúcia da mãe Terra, Crono castra o pai, anulando-lhe a índole 

reprodutora, e, com esse ato, cumpre uma etapa fundamental da constituição do cosmo: separa 

o céu e a terra e permite que o sol caia sobre Gaia. Crono cria um espaço livre para que a 

prole do Céu pudesse transformar-se em seres diferentes, individualizados e, com essa feição 

nova, procriassem vasta descendência (Teog.337-452). A partir do momento em que o Céu 

preenche o seu lugar no alto, tudo o que a terra produzir terá espaço para se desenvolver. O 

                                                                                                                                                                                     
136 Schelling, op.cit., Lezione Undicesima, diz que a deusa Mitra, Afrodite Urânia, é a primeira divindade 
feminina em quem decaiu o deus macho ao renunciar a sua exclusividade, a sua centralidade, e se fez periférico. 
137 Schelling, op.cit., Lezione Decima. 
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espaço desbloqueia-se, abre-se, e o tempo viabiliza o se alternar de dia e noite, cenário 

indispensável para o despontar de nova ordem. No alto, o Céu, no entanto, perdura com as 

mesmas funções: cobrir toda a terra, e ser a sede irresvalável dos divinos (Teog.127-8). 

Quando Urano deixa de pesar sobre Gaia e assenhora-se do seu papel de teto, grande 

abóbada que era, terra acima se estendendo, inaugura-se a terceira fase cósmica por Crono 

governada, esse ocupa o posto do pai e se torna senhor da idade de ouro. Entretanto, ainda que 

Crono tenha imputado como causas de sua ação castradora a má índole paterna, bem como 

suas indignas obras (Teog.171-2), o que se verifica é que casando-se com Réia, Crono 

converte-se em déspota pior do que o vencido pai, pois, deliberadamente, impõe à sua prole o 

que o marcava e definia: o ocultamento. Oculto, à espreita e de tocaia, a Urano mutilara e 

estancado as fontes da vida, mutila, agora, os filhos impedindo-os de virem para a luz. Como 

Céu e Terra, depositários do saber futuro, lhe houvessem predito que, por desígnios de Zeus, 

destronado por seu filho ele seria, Crono os engolia conforme iriam nascendo, para evitar se 

cumprisse a decisão de Zeus (Teog.459-67). Assim, para se conservar no poder e se esquivar 

da sina, engole Crono, nessa ordem, Héstia, Deméter, Hera, Hades e Posidão, e impede-os de 

se tornarem plenos em suas existências. 

Réia, naturalmente, do mesmo modo que mãe Terra, se afligia pela conduta do marido 

e, grávida de novo, um meio procurou para que fosse ele punido por meio das Erínias, e pelo 

sangue derramado ao pai ele pagasse, e pelos filhos que houvera engolido. Réia, Terra e Céu 

compõem, então, para isso, um ardil, uma fraude, uma mentira. Os pais enviaram Réia a 

Creta, e, quando o menino Zeus nasceu, a avó o esconde em seu covil, e, a mãe, nessa hora, 

grande pedra encueirando a entregou ao marido, que a engoliu sem perceber a fraude nas 

fraldas, deixando seu filho seguro ao porvir (Teog.468-90). Ao executarem tal planejada 

artimanha, Réia e Terra impõem a Crono aquilo mesmo que o define, que é o curvo pensar e o 

maquinar de tocaia. 

Crono é assim, submetido ao mesmo destino do pai: ambos ficam sujeitos ao influxo 

de um inimigo nascido de si mesmos. Isso porque são centralizantes: cada um, com seu modo 

peculiar de ser, centraliza em si toda expressão de forma divina das segunda e terceira fases 

da cosmogonia. Nos dois domina o princípio que se opõe ao movimento, à progressão, e que, 

portanto, não quer saber da sucessão, que não tolera, por fim, a pluralidade de deuses agindo 

simultaneamente. Pela mesmice que encarna, um significado coerente com o lugar que ocupa 
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Crono na linha sucessória é o da insânia e do escurecer-se do intelecto. Não ausência do 

intelecto, mas sua sujeição à treva. Nele, o cego desejo do poder aprisiona o intelecto, 

enrijece-o, petrifica-o. Crono, todavia, paradoxalmente, em si contém todo o projeto da futura 

criação divina, e essa diversidade de deuses é sustida inteiramente prisioneira, impedida de 

sair do ventre que nada lança de si, porque, como seu pai Céu, se fixa na unicidade divina e é 

zeloso dela. 

Céu, imobilizado pelo Eros primordial, desconsidera Gaia e coíbe os filhos de 

expandirem-se. Crono, igualmente, cego pelo poder, desconsidera Réia e nulifica os filhos. 

Para Céu, os filhos no ventre da mãe Terra trancados não existem; para Crono, os filhos que 

saem do ventre da mãe Réia são inimigos potenciais e ameaças que devem ser reprimidos para 

a menor oportunidade não terem de mostrar as suas potências, e, por isso, devem-se trancafiar 

no próprio ventre. Céu, por estultice, e Crono, por deliberação, agem de modo virulento, 

castrador, indigno, e, por isso, derrotados e superados são pelos filhos caçulas, sinais da 

progressão, e da mudança, e do que é o novo. 

Crono cai tal como reina, é como irrompe: tramando − este é seu traço distintivo. O 

atributo agkulometes , “de curvo pensar”, (Ven.22,42), mostra o Uranida como potência sobre 

si mesma voltada, dotada de egoísmo, em si mesmo absorto, a tecer tramas contra o deus 

propiciador da vida livre e distinta. Entretanto, enquanto satisfeito e seguro com a pedra, com 

a prole no seu ventre, o filho seu caçula em Creta se desenvolvia, e, uma vez adulto, recorreu 

à Astúcia para ludibriá-lo e fazê-lo vomitar a prole, a começar da pedra por último engolida, 

e, a terminar por Héstia, que engolida fora por primeiro (Teog.490-7). 

Dá-se o conflito entre Crono e Zeus, entre o princípio resistente, refratário ao 

movimento, e seu contrário: o devir do deus libertador. Zeus não só liberta os irmãos do 

cárcere ventral, como libera os tios Ciclopes e Centímanos de suas prisões tartáricas 

(Teog.501,626). Enquanto os Titãs, no reinado de Crono, estavam soltos, livres, os Cíclopes e 

os Centímanos só foram restituídos à luz quando o Cronida os libertou. O fato de Zeus tê-los 

livrado indica que, na época de Crono, antecipavam eles a soberania de Zeus, tal como os 

Titãs prefiguravam, mesmo em tempos de Urano, a vindoura primazia de Crono. 

Liberada a profusão dos deuses, indistintamente incluídos em pais obscuros, sem 

divisão e separação, esses se unem a Zeus, e, com essa obra primeira se inicia o passar da 
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terceira fase cósmica, por Crono governada, para a fase quarta, em que Zeus irá mandar, 

época em que a perfeição do olimpial espírito a totalidade do cosmo dominará. 

Tal transição, porém, não se faz com uma obra só, como na passagem da segunda para 

a terceira fase, no castrar Crono seu pai. Zeus, primeiro, há de fundamentar seu poder, perante 

os imortais, e com provas de suas várias competências e eficácias para ser o líder do universo. 

Irmãos e tios em liberdade, Zeus se empenha na sua segunda obra de mundificar o 

cosmo, voltou-se o grande Pai aos homens que, alienados, eram misturados aos divinos sem 

idéia terem de sua condição. Passavam a existência como deuses, sem saber de fadigas, 

miséria, moléstias, e, sem perder o vigor, vida alegre eles levavam nos festins, longe dos 

males todos. Todos os bens possuíam; a generosa terra frutificava-lhes em abundância, e, sem 

cultivá-la, eles recolhiam apenas os frutos e se alimentavam. Um dia, depois de inúmeros 

anos, morriam como tinham existido, oprimidos da cegueira, sem consciência, sujeitados pelo 

sono (Trab. 110-21). 

Para independentizar os homens, a primeira providência do filho de Crono foi 

discerni-los dos deuses em Mecona. Para tal trabalho, contou com a coadjuvância de seu 

primo Prometeu, de curvo pensar como Crono, e astuto como Zeus. Mas, o que, a princípio, 

parecia simples, por serem os homens muito frágeis, se tornaria, no entanto, uma pendenga 

resolvida só no quinto ato. Primeiramente, o ardiloso filho do Titã Jápeto, encarregado do 

solene sacrifício de um boi grande, dividiu este em partes desiguais de modo a engambelar a 

Zeus, que, nada desconhecendo, fez, no ato segundo da partilha de Prometeu, a sina dos 

homens e dos deuses: a estes, couberam alvos ossos e imortalidade e, àqueles, a carne 

comestível mais a condição mortal (Teog.535-57). 

Sem alimento, os homens efêmeros, se enfraquecem mais depressa, e morrem, ao 

passo que os deuses, de modo oposto, sorvem néctar e ambrosia para confirmar a condição 

divina de imortais, visto que não carecem disso para reporem suas forças, pois não as perdem; 

sua vitalidade inesgotável não cessa de se estender na interminável juventude. No reinado de 

Crono, os seres humanos se alimentavam tão somente dos frutos e de toda a vegetação que a 

mãe Terra, dadivosa, por si mesma oferecia. Mas, com a deliberação de Zeus, quando 

começam a se separar dos deuses, os homens são aquinhoados com a carne de animais 

sacrificados.  
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Entretanto, nesse mesmo instante cósmico, Zeus, irado, por ter sempre à mente que 

Prometeu tentara tapeá-lo na partilha do touro, para se vingar, resolve pôr em prática seu ato 

terceiro da pendência de tornar os homens distintos dos deuses, e, então, lhes nega o fogo. 

Recebida a carne, Zeus escondeu-lhes o fogo. Enquanto frugívoros, na era de Crono, o fogo 

lhes sobrava em Mecona, na copa dos Freixos, mas, agora, convertidos em carnívoros, e 

carecidos da chama indispensável para coser a carne, não dispõem dela, porque o filho de 

Crono o quis assim.  

Contudo, uma vez mais o ardiloso Prometeu age em favor da humanidade e responde à 

ação do primo com o quarto ato: rouba-lhe o fogo infatigável numa oca férula (Teog.558-67). 

Com tamanho acinte, o filho de Jápeto cala fundo no ânimo de Zeus, que, assim, 

mordido de raiva, irá contra-atacar à altura, para concluir o trabalho do discernimento 

humano. Zeus, então, compondo o quinto ato da peleja, dá um golpe em Prometeu, 

determinando ao deus oleiro (como é comemorado no Hino a Hefesto) fabricar uma bela 

maldade para os homens. Hefesto, nesse caso, plasma o mal com a terra e lhe dá movimentos 

e feições de casta virgem; Atena adorna-a; Afrodite lhe espalha a graça; as Graças e as Horas 

lhe colocam colares e coroas de flores. Terminada a obra por fora, Hermes é incumbido de 

preenchê-la por dentro, e a recheia com a dissimulação, as mentiras sedutoras, a linguagem e 

o nome: Pandora, porque todos os olímpios lhe ofereceram presentes (Trab. 60-82, Teog.568-

87). 

Essa estátua feita de barro com semblante divino é a primeira mulher. Homens e 

deuses dobraram-se a seu encanto externo; mas por dentro ... só desgraça (Teog.588-9). 

Pandora é a síntese da partilha enganosa de Prometeu: o que é por fora, esconde o que é por 

dentro. 

A sua chegada entre os mortais, como mulher de Epimeteu (o que pensa depois) irmão 

de Prometeu (o que calcula antes), introduz na terra o feminino, imprescindível raça para o 

cisma decidido por Zeus. Doravante, deixarão os homens de se produzirem pelos deuses e 

nascerão, pois, de mulher (Trab. 83-9). O fruto do acasalamento de homem e mulher dá início 

a uma dinâmica diferencial no tempo: o nascer, o desenvolvimento, a reprodução, o 

envelhecer e a morte. 

Além das fases da vida mortal, marcando o tempo em linha reta, a primeira mulher 

traz inúmeras desgraças outras. Antes, na terceira fase do expandir-se do universo, os 
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coletores homens tinham sua comida e fogo em abundância, produzia-lhes a terra 

espontaneamente tudo, não estavam sujeitos ao esforço, ao cansaço, para obter alimentos que 

sua vitalidade precisava. Mas, quando Zeus lhes dá a mulher, o espontâneo, vira laborioso, e o 

trabalho doravante integrará suas existências. Os homens passam a dar duro na lavoura, e 

colhem pouco, e hoje não comem para ter no dia seguinte. Enquanto isso, a mulher, parceira 

do luxo, em casa, destampa o jarro, consome a comida e dilapida o patrimônio do marido, 

fazendo infernal a vida conjugal, no acumular-se de desgraças (Teog.590-612, Trab. 90-105). 

A mulher, como Pandora, é dupla, pois resume as contradições todas da existência, 

reunindo as desgraças às graças da vida mortal. É o ventre que engole o que o marido planta, 

à custa do suor de seu rosto, seu trabalho, seu cansaço, sua doença, e sua morte; mas é esse 

ventre que aloja a vida desse homem, imortalizado na sucessão das gerações humanas. Tendo 

sido recheada pelo manhoso Hermes, que tomou forma para inquietar os homens e os deuses 

(Merc.160-1), a mulher, nascida de Pandora, é a marca da insaciabilidade constante, geradora 

da necessidade de mudar, que faz a humanidade evoluir.  

Com a inserção da mulher, Zeus define a condição humana, prende Prometeu, e, 

obstinado, volta-se à terceira obra reformadora do mundo e consolidadora de seu poder. Seu 

próximo trabalho, ajustado à transformação do ser divino, diz respeito à situação de Crono, 

tolhedor dos filhos, castrador do pai e dos irmãos aprisionados no Tártaro. 

Ao ser mutilado por Crono, o Céu, antes de se fixar no alto, acusa os Titãs, seus filhos, 

pela estultícia altiva, orgulhosa, cujo castigo teriam no porvir (Teog.207-10). Tal imprecação 

do pai será cobrada pelas Erínias nascidas do sangue de sua castração. Zeus, à medida que, 

com suas ações, desvencilha os irmãos, os tios, Ciclopes e Centímanos, e os mortais das redes 

de seu pai Crono, assinala que, por fim, a hora chega de Crono e seus irmãos, e cúmplices, 

pagarem pela dívida com as Erínias vingadoras do Céu. 

Ainda que seja a fonte permanente da glória temporária atribuída ao guerreiro no 

campo de batalha (Jup.4), ocasião em que lhe é conferida a supremacia num dado combate 

(Teog.548), na iminência de se defrontar com Crono e os demais Titãs, o glorioso Zeus 

conclama todos imortais ao alto Olimpo e promete privilégios aos que se aliassem com ele na 

batalha, mesmo que, sob o império de Crono, sem honras estivessem e sem privilégios. Desse 

modo, mesmo sendo Zeus a glória infalível no combate, ele conhece suas fraquezas e forma 

por isso coalizões, pede apoio aos possíveis inimigos, e se acerca de parceiros para vencer 
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deuses irracionais, última pulsão do ser cego e insensato. Feitas as alianças, dos tios Ciclopes, 

em retribuição por tê-los libertado das prisões do chão, ganha Zeus as armas de seu ser 

soberano, trovão, relâmpago e raio (Teog.501-6); da avó Terra, o Cronida ganha o conselho 

para libertar também os tios Centímanos do Tártaro e engajá-los às falanges (Teog.624-9); dos 

irmãos libertados do ventre do pai, Zeus ganha una adesão (Teog.645-8,667); de Estige, em 

troca da manutenção de seus privilégios e honras, recebe Zeus os quatro filhos dela: Zelo e 

Vitória, Poder e Violência (Teog.383-403).  

De sorte que estão assim reunidos dois conjuntos de deuses que entrarão em luta por 

vitória e poder sobre o universo: com Crono estão os insensatos Titãs, as forças da cegueira, 

da desordem, que têm o poder como vocação, e que são, portanto, os candidatos naturais à 

soberania do cosmo; do lado de Zeus, estão os deuses olímpios que incorporam a ordem, estão 

as armas (trovão, relâmpago e raio) que o Cronida dos Ciclopes recebeu, estão também Poder 

e Violência, filhos de Estige, (o primeiro como o poder de subjugar adversários, já, a segunda, 

encarnando a violência bruta), e do lado de Zeus, estão, ainda, os Centímanos: Briareu, Cotos 

e Giges, irmãos dos Titãs. Zeus os libertou das prisões no Tártaro seguindo o conselho de 

Gaia, sua conselheira como Têmis (Jup.2), cujo saber oracular é decisivo para a nova 

configuração universal; ela o alerta de que para vencer o princípio selvagem, a desrazão e 

desordem que os Titãs encarnam, juntar-se deveria aos consangüíneos, os Centímanos, 

possuidores da mesma brutalidade das forças naturais que os irmãos. 

Assim, para triunfar sobre as potências desordeiras do passado, Zeus incorpora em seu 

grupo a força bruta, uma vez que os irmãos olímpios, sem ela, jamais iriam vencer sozinhos. 

É, portanto, devido às parcerias que Zeus luta de igual para igual com os Titãs. 

Há dez anos, já, as duas facções travavam o doloroso combate, mas ambíguo pairava o 

termo da refrega (Teog.635-8). A medição de forças entre ambos os grupos punha na batalha a 

indecisão. Por conseguinte, a vitória, percebeu Zeus sapiente, seria de quem tivesse 

predicados outros, uma força sutil, que mobilizasse o revigorar das forças. Para isso, o 

Cronida oferece, aos Centímanos, o néctar e a ambrosia, privilégios da imortalidade dos 

olímpicos (Teog.639-41). Depois de satisfazê-los em suas necessidades de preservação da 

existência e de se tornarem membros do grupo dos deuses olímpios, por terem haurido os 

alimentos divinos, Zeus lança mão de um fato decisivo para estimulá-los à vitória: conclama-

os a se lembrarem da lealdade devida aos olímpios, porque os haviam libertado da treva 
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nevoenta (Teog.642-53). Norteados pelo compromisso, estes impõem novo ânimo ao 

combate, e a guerra dos deuses vai ao apogeu: enquanto uns se batem com outros, muge o 

mar, atroa a terra, o céu geme, e o pesado abalo atinge o Tártaro; enfurecido Zeus mostra 

violência, do Olimpo faz voar os raios, os trovões e relâmpagos, cega os Titãs e faz a terra 

retumbante queimar floresta, chão, correntes oceânicas e mar, tal calor atravessa o Caos, e 

Terra e Céu se fundem de novo; alaridos, vozes e ingente estrondo se erguem da discórdia 

atroz; os Centímanos a golpes de pedras os Titãs cobrem, que, vencidos, jogados ao Tártaro 

serão (Teog.653-86). 

No auge de tal combate, o mundo retorna ao Caos, de modo que a vitória de Zeus e os 

aliados não é só um modo de abater pai Crono, o adversário, e puni-lo pelo sangue derramado 

do Céu, é antes de tudo um recriar-se do universo, um refazer-se do mundo ordenado a partir 

de um Caos, onde nada era visível, discernível, e tudo era desordem. 

Expulsos os Titãs, Terra unida a Tártaro (Teog.821-2), ou Hera sozinha (Ap.305-7), 

pariu Tifeu, ou Tífon, víbora terrível, cem cabeças de olhos de fogo e línguas vozeadoras de 

nefastos sons (Teog.823-35). Se Zeus não o tivesse visto, ele, que é a cega e surda violência 

das forças primordiais, reinado haveria sobre o universo e a desordem seria completa. 

A Titanomaquia duplica-se na quarta obra realizada por Zeus para mundificar o 

mundo. No combate singular entre Zeus e Tifeu, Terra, Céu, Mar, Oceano e Tártaro 

retumbam e fervem novamente; o calor do embate de trovão, relâmpago e raio com o fogo, 

vento e furacão penetra ao mar e ondas gigantes saltam; Zeus, com suas armas, fulmina as 

cabeças de Tifeu, de onde a chama jorra aos vales, e a terra se incandesce, funde-se, como se 

derretem ferro e estanho sob o vigor do fogo. Vencendo-o, Zeus o atira ao Tártaro (Teog.839-

68). 

A luta de Zeus contra Tifeu horrendo foi a mais penosa das obras até aqui por Zeus 

realizadas para organizar o cosmo. No momento em que os Titãs são sujeitados pelas forças 

aliadas e a ordem parecia resgatada para o mundo, surge essa potência multiforme, signo das 

forças primordiais, cegas, desmesuradas, encarnando a desordem, o caos, atentando contra 

Zeus, que parece agora desarmado (Teog.838). O mundo, então, retorna ao primitivo Caos, o 

que faz do segundo triunfo de Zeus sobre tais forças, uma outra maneira de recriar o universo, 

de o refazer, um mundo ora ordenado a partir de um estado caótico de formas, onde tudo são 
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trevas, violência e irracionalidade. Na medida em que Zeus vence Tifeu, confirma a 

supremacia da ordem, e em senhor do mundo se converte, no pai dos homens e dos deuses. 

Lançados no Tártaro (Teog.717-21), onde permanecem monitorados pela vigilância do 

espírito de Zeus e suas armas fulminantes, os Titãs e Tifeu são destituídos de suas honras e 

expulsos da quarta fase cósmica. Com eles nas trevas, o cosmo está purificado das forças que 

oprimem a ordem e a justiça, e Zeus, causador direto dos desígnios libertadores dos homens e 

dos deuses, é exortado pelos olímpios a ocupar o poder (basileo) e a ser o líder (anasso) deles 

(Teog.881-5). 

Zeus recebe dos imortais poder e liderança. Dois conceitos diferentes, implicados, 

porém, um no outro. O primeiro dá a Zeus o direito de exercer seu poder de influência sobre 

aqueles que acabam de elegê-lo. Já, ser estimulado para ser o líder, mostra que os imortais o 

elegeram para ser o guia deles, para compartilhar sua natureza comunal com eles.  

A liderança de Zeus é, por conseguinte, o compartilhamento da natureza universal dele 

com os imortais, ocasião em que ele, efetivamente, põe em prática sua influência sobre as 

potências divinas, fazendo-as harmonizar seus desígnios aos desígnios dele, que são os do 

universo. Nesse sentido, toda vez que os seres divinos estiverem agindo conforme os 

interesses do universo, estarão sendo por Zeus liderados. 

Como líder, a primeira ação de Zeus é dividir as timaí (honras) (Teog.885) com 

aqueles que o tomaram como guia, e, com isso, restitui-lhes a dignidade. Nesse momento, os 

deuses que eram informes, desarticulados e desprovidos de sentido, recebem os nomes, e suas 

figuras definidoras, e suas funções, e as suas relações em rede, e, desse modo, então, 

individualizam-se e tomam consciência de si mesmos. 

De seres fracos, isolados, desunidos, impotentes e alienados que eram, igualados aos 

homens, enquanto estiveram presos no ventre paterno, postos em liberdade por Zeus 

demonstram lealdade, somam forças e se unem a ele, com os demais parceiros, para enfrentar 

e vencer a desordem, as forças caóticas dos Titãs. Com tais credenciais nada mais justo do 

que Zeus, no momento em que foi escolhido líder, praticar a sua quinta obra e dividir com 

eles, que eram desprovidos de sentido no mundo, os poderes, as responsabilidades e os 

privilégios da tarefa complexa de organizar e dirigir o cosmo.  

Zeus, todavia, não distribui o poder aos deuses com um fim ideado por si mesmo, mas 

porque tal divisão é necessária. O poder é uma questão vital aos imortais: sem ele, que 
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constitui a própria essência, a natureza divina, o deus seria vazio e não existiria. O poder, 

expresso já no nome do ser divino, é a razão de ser do deus. A honra que confere Zeus a cada 

imortal está implicada à realização de cada ser divino, ligada está, portanto, à pluralidade que 

constitui a divinal potência, a tudo que o ser divino é capaz de fazer e faz por causa das timaí 

do líder recebidas. 

Ao mesmo tempo em que Zeus recebe esse poder, ele o distribui para os deuses. Entre 

uma ação e a outra, contudo, o potencial de realização das divindades, que fica congregado 

nele, é potencializado pela sua natureza inteira (Jup.2), plena, sinérgica, de modo que os 

poderes que os divinos têm de Zeus são de aspectos múltiplos, uns enredados nos outros. Um 

deus sozinho não terá essência própria, não em si mesmo tem sentido, mas se define pelas 

relações que o unem e o opõem às outras divindades. 

Zeus, que é a fonte de todo poder, a causa do existir das divinais potências, recebe 

ambiguamente poder delas e de novo o distribui para elas. Ao contrair o poder, o Cronida, 

como Crono, exclui a multiplicidade, mas, imediatamente, expande de novo o poder e 

estabelece a multiplicidade divina. Zeus se coloca no centro entre a contração e a expansão do 

poder, e, tal dinâmica, que ora centraliza, ora compartilha poder com os imortais, assinala o 

movimento do universo, renovado a cada um desses movimentos.  

Dividir as honras significa dotar cada deus de suas funções, seus âmbitos de poder no 

universo. Certamente, Zeus, para tal partilha, considerou o potencial de realização que 

recebeu dos imortais quando conclamado fora a tomar o poder. Recebeu, nesse momento, um 

todo emaranhado, complexo, insipiente, mas, devido a sua percepção, sua sabedoria, separou 

de uma outra potência, (conforme Heráclito: “a coisa sábia é separada de tudo” 108D), e, 

sensível à natureza de cada uma, fez a partilha, fixando cada uma delas em sua esfera de 

atribuição no universo. E com essa imprescindível distribuição das timaí, ordena e conceitua 

Zeus o cosmo, distinguindo tipos múltiplos de poder e de potência, que se implicam por 

conjuntos funcionais cruzados. 

No instante em que cada deus assume responsabilidade com os desígnios do cosmo, 

Zeus, tendo posto sua eminência definitivamente ao abrigo de amotinações, vai para a sua 

última obra, não excluindo as alianças, como fez ao enfrentar os Titãs, mas, desta feita, as 

uniões são com as deusas, as coalizões são matrimoniais (Teog.886-944). Com tais pactos 

nupciais, instituição reconhecida pela religião grega para a procriação de filhos e a 
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descendência legítima, Zeus, mais uma vez, assimila seu poder a formas múltiplas, e 

compartilha isso com sua vasta prole, pondo em conexão as potências das esposas com seus 

filhos inúmeros, de modo a formarem novos conjuntos (hoje diríamos equipes) funcionais 

cruzados, e todos ocupados com Pandora e sua prole. Tais conjuntos, comprometidos com a 

quarta fase cósmica, articulam-se para garantir a unidade do divino cosmo, e assegurar que o 

poder de Zeus superado não será como o de Crono. 

Primeiro Zeus desposa Métis, a consciência na sua universalidade. Ele a engole, mas, 

diferente de Crono, que engolia para sufocar e neutralizar o poder do ser oprimido, Zeus a 

engole para absorver-lhe a natureza prudencial e colocá-la em ação. Dela, recebe Zeus a 

grande percepção que o mantém informado sobre tudo o que se passa no universo, de modo a 

nunca ser surpreendido, nem enganado, nem desencaminhado por coisa nenhuma138. Por 

dádiva de Astúcia, Zeus nunca abre o flanco para o inesperado, mas prevê a totalidade 

cósmica e frustra qualquer estratagema que coloque em risco os seus desígnios. Zeus põe 

Métis em ação entre os homens, através de Atena, que os dota da lucidez mental, da 

consciência de si mesmos, para fluir a ordem e o direito na humanidade. 

Em seguida, Zeus desposa Thêmis139, a Lei Ancestral, a ordem e o direito no mundo 

mortal, pelo nascer das filhas Horas e Meras, introdutoras da ordem, ritmo e medida na 

natureza, nos homens e relações sociais. A fim de inserir as funções de Thêmis e suas filhas 

entre os homens, deve Zeus ampliar suas parcerias conjugais, visando conectá-las, formando 

uma grande rede divina incumbida de integrar os grupos sociais na ordem da natureza, e ligar 

o próprio curso natural à sua sagrada ordem. 

Com esse propósito, Zeus se casou com Eurínome, a “Grande Partilha”, geradora das 

Cárites: Esplendente, Agradábil e Festa (Teog.909), acompanhantes de Afrodite (Ap.194, 

Ven.61, Ven. II,15), responsáveis por despertar, do mesmo modo que a mãe delas, os prazeres 

do amor no coração dos homens. As Cárites são o fundamento do vínculo conjugal, porque 

colocam um parceiro em cumplicidade amorosa com o outro, promovendo a troca de um para 

o outro, em especial, o dom que de si mesma a mulher faz ao homem. Com essa união, 

garante Zeus que o homem exerça domínio sobre a sua casa e se torne o chefe da família, 

como exerce Zeus a liderança entre os deuses e o domínio do universo. Cada chefe de família 

                                                           
138 Hermes, sabendo disso, diz que não agira sozinho no roubo; fora Zeus seu cúmplice (Merc. 275, 433). 
139 Sua mentora no Hino Homérico a Zeus (Jup.2). 
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recebe, da Grande Partilha, uma mulher que lhe dará filhos, que deverão respeitá-lo e 

obedecê-lo como pai, formando um lar sagrado. 

A família está constituída e pronta para arar a terra, Zeus casa-se, então, com Deméter, 

que expressa a terra enquanto força ctônia fecunda e produtora de alimento. Dessa união 

nasce Perséfone, que com a mãe, pai e marido, Edoneu, plenifica as fases da semente, as 

mesmas etapas do homem nascido de Pandora: nascimento, crescimento, reprodução e morte. 

Zeus é o pai chuvoso encarnado, especialmente, nas chuvas outonais fecundas que inauguram 

a semeadura, como dizem seus epítetos atmosféricos nos hinos homéricos: de nuvens 

sombrias (Cer.91,316,396,468; Ven.220;Herc.3), agrega-nuvens (Cer.78; Ap.96,316) e 

baritonante (Cer.3,334,441,460); tonítruo (Merc.328); de voz troante (Jun.3); e frui-raios ( 

Cer.485; Ap.5; Ven.36; Bac.II,1; Jun.5). 

Com a sedentarização, a família se expande em comunidades, cujas relações se 

intensificam pela troca e pelas regras de convívio. Para isso, o quinto casamento sagrado de 

Zeus é com Memória, mãe das nove Musas, inspiradoras de aedos e reis, responsáveis por 

disseminar, através da poesia e das fórmulas pré-jurídicas, toda a tradição arcaica, como 

celebra o Hino às Musas.  

Nem só de pão e trabalho, vive, porém, o homem: precisa ele alegrar-se, para isso, 

Zeus se casa com Leto e nasce Apolo, seu filho primeiro, gêmeo de Ártemis, os mais 

admiráveis filhos da descendência do Céu, ambos de beleza ímpar, conforme os Hinos a 

Apolo e a Ártemis festejam (Ap.14,25-6, Dian.19-20). Os dois, juntamente com a mãe, 

expressam o iluminismo, a luz do Céu.  

Apolo é dos filhos o próximo do pai; é a ambiência dele. Assim como pelas Musas de 

Zeus, na terra há reis, pelas Musas de Apolo haverá citaristas e aedos entre os homens (Mus.2-

3). Tais seres, uma vez separados dos deuses, alcançaram a lucidez mental, a consciência da 

sua condição miserável, e, por isso, passaram a precisar de um lenitivo que suavizasse as 

dores, para que a moîra se lhes cumpra bem na terra (Ap.188-193). 

Zeus, vingando-se de Prometeu, impusera-lhes o lavrar penoso, a fadiga, a doença, a 

velhice e a morte, para que nunca se esquecessem do seu existir precário, efêmero. Apolo, 

todavia, intervém na condição humana, por meio dos aedos e citaristas, que levam a alegria ao 

banquete (Merc.475-486), e, assim, os mortais, revigorados em seus espíritos, conseguem 
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apagar, mesmo por tempo breve, as aflições do dia-a-dia, e reduzem o pesar de sua condição 

miserável. 

Apolo se faz presente entre os homens toda vez que um efebo, um dançarino, com 

inúmeras máscaras, imortal e sempre jovem, a dança conduz no festim animado (Merc.454). 

Integra esse ato os homens aos grupos sociais, fortalecendo-lhes na comunidade. A mesma 

integração se dá quando este aedo, inspirado por Memória e suas filhas, as Musas, conta, aos 

ouvintes, as lendas dos antigos fatos. Nesse cantar, decifram os homens suas origens, ora 

cientes da glória dos povos distanciados (Ap.169-76). 

Apolo também se apresenta anunciando os desígnios de Zeus, por seus oráculos, a 

todos que o procuram em seu templo (Ap.81,215,247-259,288-293,538-40; Merc.41-2; 533-

540), sagrado logradouro, a reunir, anualmente, o Conselho dos Anfictiões, “vizinhos”, 

responsáveis por vigiar os interesses comuns da Grécia (Ap.274-7,538-41). Ali, os Deputados 

dos estados gregos, incumbidos de conhecer as ocorrências de hybris (excesso, desmedida), 

exercidas no domínio religioso, a direção pedem de Apolo. 

A loucura desmedida dos homens da raça de prata (Trab. 134) denuncia que assim 

como há reis de piedosa soberania, porque justa, os há também de tipo avesso, ímpios, 

maquinadores da maledicência entre o povo e arredores. Tais soberanos, desdenhadores da 

função de guardiões, deixam de zelar pela justiça e proferem ilegítimas sentenças, opressoras 

aos homens, e provocando neles uma perigosa imprecação, que dá na ruína de seu poder real. 

Tais reis, entregues à hybris em suas relações com os homens e deuses, não reconhecem a 

soberania de Zeus (Ap.274-80), e se recusam a ofertar seus votos aos olímpios (Trab. 135). 

Na medida em que o Conselho dos Vizinhos, em confederação religiosa, orientação, 

ou a justiça (ithus) de Apolo solicitava, conforme o Hino a Apolo, (Ap.539), nota-se, nesse 

modo particular de Febo se fazer presente entre os homens, uma solidariedade funcional entre 

ele, sua irmã Ártemis e seu pai. Um dos epítetos de Ártemis mostra que ela é protetora das 

cidadelas dos homens justos (Ven.20). Essa função, ligada à sua virgínea natureza, mostra que 

ela, tal como irmão e pai, não tolera o cercear da liberdade. Apolo, emparceirado com a irmã e 

o pai, em seu templo délfico, também vela pelo exercício regular da função real, que sendo 

emanada de Zeus, é de domínio religioso.  
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Os monarcas, que não compartilhavam da virtude do bom rei, foram, por desígnios de 

Zeus, exterminados (Trab. 135), porque, usurpando o direito do vizinho, não apenas lesavam, 

mas falseavam toda a santa ordem do universo com perverterem a justa soberania. 

Possuído pelas Musas sabedoras de tudo (Il.2,484-6), o aedo, como o profeta inspirado 

por Apolo, é o ideal intérprete de Memória. São ambos – ele e Ela – relicários do saber 

divino, e com vidência atuam ambos. Sob o influxo das Musas, o poeta mantém-se no augúrio 

do passado, que é a dimensão do além, ali onde outrora deu-se o agora. O advinho atinge o 

futuro por ligação com Apolo, que os desígnios sabe de Zeus (Merc.537-8). A visão do 

passado como o perscrutar do futuro dependem da graça divinal, graças a qual o poeta e o 

profeta gozam de um saber vedado a outros homens.  

A última hierogamia de Zeus, no cântico das Musas, é com Hera (Teog.921), celebrada 

como superior a todas deusas (Jun.2-5), o que motivou o filho de Crono a tomá-la por esposa 

legítima, o que lhe deu também soberania no Olimpo. Do casal, nasceram Hebe, a juventude, 

Ares, a guerra, e Ilítia, que patrocina os partos (Ap.115-6), a marcar o ciclo continuado do 

herói grego colhido pela bela morte no campo de batalha140. 

Hera sozinha gera Hefesto (Ap.314-6), porque Zeus sozinho gera Atena (Min.4-5). 

Ambos, privados, ele, do pai, ela, da mãe, ensinaram aos homens os trabalhos manuais, que 

lhes mudaram as condições de vida, fazendo-os seres civilizados, porque deixam de competir 

por um cantinho nas cavernas, como animais selvagens (Ven.12-5; Vul.1-7). 

Zeus se une ainda à Maia, Sêmele e Alcmena, que pariram, respectivamente: Hermes, 

incitador de homens e deuses (Merc.160); Dioniso, doador do sangue da terra, que afrouxa o 

joelho do homem e o liberta do peso de sua precariedade; e Héracles, que livrou a terra de 

inúmeros males (Teog.938-44). Junta-se, ainda, Zeus a Selene e a Leda, com esta a fecundar 

os Dióscuros − Castor e Pólux, que para os navegantes foram deuses salvadores; e com a 

primeira, Pândia, a Lua Cheia, sinal seguro para os homens campesinos. 

Tais casamentos revelam que a potência de Zeus não se implica apenas em realidades 

naturais, mas, se exerce também nas atividades humanas e nas relações sociais. Pela 

abrangência de seu poder, uma das chaves da estabilidade do seu reino imutável reside nas 

suas parcerias conjugais. Longe de lhes ignorar o poderio, como fazia Crono e Céu 

monogâmicos, partilhou Zeus de suas esposas e transferiu aos filhos seus caracteres. Do 
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mesmo modo, participa da natureza dos filhos de seus filhos: Pã é comemorado em seu hino 

(Fau.1-49) por sua natureza livre, boscareja e caprípede, traços do avô libertador, nutrido no 

monte florestal das Cabras (Teog.481-4). 

Mesmo Zeus, cuja potência repercute sobre as fases de constituição do mundo, 

(Teog.463-5), ainda que seja da segunda geração divina141, cumpriu sua Moîra e situações 

enfrentou variadas e difíceis. As seis obras expressivas do seu poder põem em evidência a 

triplicidade de aspectos que lhe dá fundamento: são triplos porque triplas são as demandas 

que as perpassam. Para realizá-las e sair-se vencedor, recorreu ele a três habilidades: para 

libertar deuses e homens, valeu-se de dois jogos de astúcias (Teog.496,535-613), e mostrou-se 

o sábio Zeus; para os dois confrontos de medição de forças com as potências caóticas dos 

Titãs e de Tífeu, evidenciou sua competência de armas no trovão, no relâmpago e no raio 

(Teog.690,845), símbolos do seu poder; e para a divisão das honras e os casamentos 

(Teog.885-944), exibiu sua inclinação para o compartilhamento, que favorece as partes 

envolvidas num só propósito. 

Os jogos de astúcia, as armas e o compartilhar-se têm uma base comum, competência 

central de Zeus, a partir da qual os três derivam. Tal competência nuclear revela um traço da 

natureza de Zeus, o de jamais mostrar-se em auto-suficiência, como Crono se mostrava, mas, 

ao contrário, ele, incapaz de existir sem se voltar para o si próprio mais próprio, mantém-se 

ligado às partes, no reinado de seu pai desatinadas, e exibe, desse modo, a natureza múltipla 

que o constitui em próprio Uno. Zeus reorganiza e põe ordem no mundo, na quarta fase 

cósmica, com os remanescentes deuses do reinado do pai Crono, inimigo da diversidade entre 

os divinos (Teog.459-6).  

A natureza de Zeus é tão intensamente voltada para a diversidade que ele purifica o 

cosmo daquilo que ofende a ordem, mas, sem eliminar a prosápia do Caos (Teog.211-32). O 

lado do existir sombrio, na descendência do Caos, igualmente está sob sua liderança, na 

quarta fase do devir dos deuses, como estão os aspectos encarnados pelos descendentes da 

Terra. Os filhos da Noite: Fome, Combates, Dores, Velhice, Morte, dentre outros, são os 

flagelos que ele deu em troca do fogo trazido por Prometeu para os homens (Trab.56-100). 

                                                                                                                                                                                     
140 Cf. J.P.Vernant. A Bela Morte e o Cadáver Ultrajado. Traduzido para o português por Elisa A.Kossovitch e 
João Adolfo Hansen. 
141 A primeira geração divina é constituída pelos filhos que nasceram da união de Céu e Terra; a segunda diz 
respeito aos filhos que nasceram da união de Réia e Crono, e, finalmente, a terceira compreende os filhos que 
nasceram da união de Zeus e suas esposas imortais. 
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Com tal presente, ficou determinada a anánke, ou a moîra, ou destino da humanidade: o 

sofrimento encerrado no jarro que Pandora destampou quando se uniu a Epimeteu, de sorte 

que, depois que os seres humanos foram separados dos divinos e passaram a nascer dessa 

mulher, são os descendentes da Noite, conectados com os descendentes da Terra, que dão o 

ritmo à vida dos mortais, porque os deuses lhes ocultaram os recursos (Trab.42-105).  

Concluídas as seis obras da ordem do mundo, dizem142 que o líder, para festejá-la, 

ofereceu, aos imortais, atônitos ante o fulgor que viam, um banquete. Nesse momento, Zeus, 

amigo da diversidade, lhes pergunta se faltava algo. Foi quando um dos convivas pediu a 

palavra e falou o que faltava: não criara ninguém para enaltecer suas obras. Zeus pai, então, 

para celebrar a maravilha que acabara de realizar junto dos imortais, amou Memória, mãe das 

Musas, madrinha de Hermes, filhos de Zeus, que fizeram perfeita a beleza do mundo, ao 

memorá-la em seus cantos.  

 

 

                                                           
142 Cf. Snell, op.cit., p.128. 
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5 Capítulo IV – As ações dos deuses e a liderança de Zeus nos hinos homéricos 

Ah! Zeus, temos hoje uma visão mais clara e completa da tua liderança do que tiveram 

os que nos precederam. Essa idéia, seqüestrada de Schelling (Filosofia della Mitologia, 

p.114), num contexto em que o pensador alemão trata do desenvolvimento filosófico da 

mitologia, diz que em tudo o que se faz orgânico, o início estará claro no fim. No bebê, 

esclarece o filósofo, não se pode ver o homem que há de vir: Newton, sob faixas, não 

mostrava o espírito criativo que deveria dar forma diversa à matemática e à astronomia. 

Defendendo o desenvolvimento natural das coisas orgânicas, diz Schelling: “se mostrarmos, a 

um experiente botânico, um punhado de sementes variadas, possivelmente, estará ele em 

condições de lhes dizer o nome; todavia, se tal semente for de planta desconhecida, o botânico 

que a quiser definir de modo científico, deverá semeá-la e esperar pela florada, para depois 

defini-la e dar-lhe um nome. Em cada caso, portanto, aquilo que segue atesta o significado 

daquilo que precede”. Essa conclusão abre um viés para procurarmos o significado da 

liderança de Zeus, tendo por base os nomes das sementes que os apaixonados pelo tema, 

depois de observarem cientificamente a florada, já tornaram conhecidas. Concordando com o 

pensador alemão, só no futuro, respaldado por outra sucessão de botânicos, poderá alguém ter 

uma visão mais clara e profunda da liderança de Zeus do que temos hoje, fundamentados nos 

paradigmas das teorias de liderança existentes. 

Este estudo não tem a pretensão de um aprofundamento no prestigioso método 

fenomenológico, mas tão somente aproximá-lo de nossa análise da liderança de Zeus, através 

de suas propostas e premissas mais amplas e conhecidas143. Por esse rigor na determinação 

dos objetos interessou-nos a perspectiva de Husserl. É a idéia proficiente da fenomenologia 

que aqui nos interessa. A fenomenologia não se detém sobre o que está por detrás do 

fenômeno, pois se interessa ela pelo dado, independentemente de ser realidade ou aparência. 

Nesse sentido, o método fenomenológico consiste em mostrar o que é imediatamente dado e 

em esclarecê-lo. A redução fenomenológica pretende captar o significado do objeto de estudo, 

procurando compreendê-lo mediante o entendimento do contexto em que ele ocorre.  

                                                           
143 Cf.Forghieri, O Método Fenomenóligo na Psicologia, p.660-3. 
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A primeira e fundamental regra do método de Husserl, é ir às “próprias coisas”144, ou 

seja, ir à liderança de Zeus, para extrair dela seu significado. Para tal, a abordagem que 

melhor se ajustou aos objetivos do presente trabalho, se constitui dos passos seguintes: 

 

1) Delimitação do contexto dentro do qual o fenômeno será estudado.  

2) Obtenção do material de análise. 

3) Exame do material obtido, procurando o seu conteúdo.  

4) Elaboração de uma descrição do significado da liderança de Zeus. 

 

A investigação da liderança de Zeus será feita no contexto dos hinos homéricos. A 

tabela seguinte é uma visão global dessa presença em trinta e três poemas que formam a 

hínica homérica. 

 
TABELA 6 - Participação de Zeus nos hinos homéricos  
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Participação 

de Zeus 

D
em

ét
er

 I 
D

em
ét

er
 II

 
A

po
lo

 I 
A

po
lo

 II
 

H
er

m
es

 I 
H

er
m

es
 II

 
A

fr
od

ite
 I 

A
fr

od
ite

 II
 

A
fr

od
ite

 II
I 

D
io

ni
so

 I 
D

io
ni

so
 II

 
D

io
ni

so
 II

I 
A

re
s 

Á
rte

m
is

 I 
Á

rte
m

is
 II

 
H

er
a 

M
ãe

 D
eu

se
s 

H
ér

ac
le

s 
A

sc
lé

pi
o 

Pa
 

H
ef

es
to

 
Po

si
dã

o 
Ze

us
 

M
us

as
 

A
te

na
 I 

A
te

na
 II

 
H

és
tia

 I 
H

és
tia

 II
 

G
ai

a 
H

él
io

 
Se

le
ne

 
D

ió
sc

ur
os

 II
 

D
ió

sc
ur

os
 II

 

Atos *  *  *  *    * *           *           

Atributos *  *  * * * *   * *   * * * *     * * *  * *  * * * *

Vigência 

de seu ato 
 *  *  *  * * *   * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *

 

Vê-se que Zeus está presente em todo elenco. Em sete, dos trinta e três hinos, 

desempenha efetivo papel no tema poemático. Em outras rapsódias, faz-se presente por seus 

atributos. A terceira possibilidade está na vigência de seus atos. Nessa categoria, incluem-se 

os poemas que remetem às suas duas últimas obras, conforme capítulo anterior a este, ou seja, 

as parcerias conjugais e a distribuição das honras. O hino a Mãe dos Deuses, por exemplo, faz 

menção à Musa, filha de Zeus (Cib.2), o que remete ao casamento deste com Memória. Já o 

hino a Posidão, sem declarar o nome Zeus, celebra a honra de Netuno na partilha (Net.4). 

Todas as divindades celebradas na hínica homérica recebem de Zeus suas atribuições desse 

modo, mesmo Asclépio, o neto, recebeu sua honra e é comemorado por ser o alívio das más 
                                                           
144 Cf. Husserl, A Filosofia como Ciência de Rigor, p.24-35 
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dores (Esc.4). Assim, quando Zeus não seja nomeado faz-se presente por vigência de seus 

atos. 

Nas quatro rapsódias de maior extensão, ainda que as preces se dirijam às divindades 

nomeadas nos endereçamentos: Deméter I, Apolo I, Hermes I, Afrodite I, tais poemas são 

elogios dirigidos, sobretudo, a Zeus pelo mérito de suas ações em favor do ser humano. Além 

de importantes, por desencadearem as ações dos deuses nesses poemas, são vários os atos de 

Zeus aí contidos, como se observa na tabela seguinte, que aponta todos as ações de Zeus nos 

hinos homéricos: 

 

TABELA 7 – Ações de Zeus nos hinos homéricos 
Termos verbais 

Português Grego • 

Ocorrências nos hinos 

Compreender/Refletir/Saber νοεω/φραζω/οιδα Cer.313,321;Ap.325a; Merc.389,535;Ven.43. 
Esquecer/Esconder ληθω/λανθανω/κρυπτω Merc.I,8;II,9;Bac.III,7. 
Ouvir/Escutar ακουω Cer.334; Merc.335. 
Persuadir πειθω Merc.396. 
Tramar/Maquinar/Semear µηδοµαι/µητιω/φυτευω Ap.322;Merc.160,540. 
Relacionar-se οαριζω Jup.3. 
Unir/Submeter/Confinar-
se/Parir/Fazer esposa 

µιγνυµι/δαµαζω/οπιζω/ 
εκτελεω/γιγνοµαι/τικτω 

C
og

ni
tiv

as
 

Merc.4,7,10,58,214;II,4,7;Ap.205,308,13-
14,23;Ven.44;Bac.I,57;III,6;Min.4;Herc.3;Lua
,14-5;Diosc.I,5,II,2,4. 

Alegrar/Exultar/Regozijar τερπω/γηθεω Merc.506;Ap.206;Min.16. 
Amar/Compadecer-se φιλεω/ελεω Merc.469; Ven.210. 
Desonrar/Injuriar ατιµαω/κερτοµεω Ap.312;Merc.334. 
Gargalhar εγγελαω Merc.390. 
Saudar δεικνυµι 

A
fe

tiv
as

 

Ap.11. 
Acenar/Concordar νευω/κραινω Cer.445,463,466;Merc.395;Ven.222;Bac.III,4,7.
Enviar/Mandar/Ordenar/Fazer 
chegar/Impelir  

πεµπω/ανωγω/κελεω/παραιφαµενος/ηκω
/επιπροιαλλω/ορνυµι 

Cer.314,321,326,336-7,348-9,391,441-2,460. 

Falar/Interrogar επω/ανεροµαι Merc.328-9; Bac.III,7. 
Lançar βαλλω Ven.45,53. 
Libertar αναλυω Merc.258. 
Não se opor αλεγιζω Merc.557. 
Partilhar145 δαιω/διδωµι/ειµι/επιτιθηνµι/εχω/ 

λαγχανω/µειροµαι/αρπαζω 
πορεω/τευχω/υποδεχοµαι 

M
ot

or
as

 

Cer.3,79,86,443,461;Ap.10;Merc.174,428,470,
516, 575; Ven.I,29,32,37,203,211-
2;II,2;Fau.6;Net.4;Mus.3;Min.5;Vest.I,1,2. 

• = Taxonomia 

 

Observa-se que as ações de Zeus são de três taxionomias: cognitivas, afetivas e 

motoras. As ações motoras e cognitivas estão em equilíbrio, e sobretudo se apresentam nos 

hinos a Deméter e a Hermes. Fazem parte das motoras, o impulso para que as divindades 

ajam; por exemplo, no grupo verbal em que Zeus envia, manda, ordena, ele põe em 
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movimento as divindades para se cumprir sua determinação; assim, no hino a Deméter, a Íris 

impeliu chamar a deusa Mãe de volta (Cer.314). As cognitivas são ações mentais. Faz parte 

desse grupo, o rol de verbos que marcam as uniões amorosas de Zeus, porque, longe de serem 

sentimentais, são estratégias mentais de Zeus. As de menor freqüência são ações afetivas, atos 

emocionais do líder, sobretudo no Hino a Hermes, seguida do Hino a Apolo. 

A possibilidade da classificação dos atos de Zeus nestes domínios - afetivo, motor e 

cognitivo, em que podem se inserir as ações humanas, sinaliza para um ser imortal louvado 

como homem, e que, como homem, sente, pensa e age. Em vez de inalcançável nas virtudes, 

Zeus, como as demais divindades homenageadas, comporta-se como homem mortal, 

superlativado, entretanto, em qualidades e em defeitos. Agindo como homem, ele ama, dá 

ordens, alegra-se, reflete, ira-se, age escondido da esposa, e outros sentimentos e atos próprios 

dos seres que passam. 

Não tão copiosos quanto os atos, parecem ser os atributos que caracterizam Zeus na 

hínica homérica. Entretanto, como se verá, nenhuma divindade recebe nas cantilenas 

homéricas encomiásticos como Zeus. Suas oito qualidades, listadas em seu hino num grau 

elevado, tornam evidente sua vocação da liderança, o que se harmoniza com seu nome e sua 

origem divina. Como sua avó Gaia é fundamento sólido: ela de tudo o que percorre a diva 

terra (Ter.1-3); ele de Tudo. 

Seu nome, de acordo com a piedade arcaica, assinala-lhe o destino e, por isso, é que a 

etimologia desse nome é um objeto decisivo, por mostrar de modo definido o seu significado 

originário e originante. Os nomes dos deuses que compõem o panteão helênico descrevem 

tudo o que existe, e tem vida ou sentido no mundo, salvo exceções de antigüidade, ou de 

etimologia não grega. Primeiro atributo do ser imortal, o nome torna explícito o sentido do 

deus, pois o primeiro atributo de Zeus é ser Zeus. 

Quanto mais variados os atributos, mais numerosas serão as funções da divindade, e 

maior a relativa importância dela entre os deuses. Relativa, porque todas são importantes e 

necessárias ao mundo, por isso, a maioria delas, pela multiplicidade de papel e de funções que 

desempenha, é chamada de potência divina. 

Se o número de epítetos define a amplitude e a importância do ser divinal, seu estudo 

possibilita um mais profundo saber do sentido desse deus. Com essa perspectiva, o 

                                                                                                                                                                                     
145 Estão reunidos aqui todos os verbos que se referem à partilha das honras feitas por Zeus. 
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levantamento e a investigação dos atributos de Zeus permitirão revelar quais componentes 

sustentam e norteiam seu comportamento como líder, o que favorecerá a compreensão das 

suas ações e do significado da sua liderança.  

Na tabela seguinte há um panorama dos atributos e locuções adjetivas pelas quais Zeus 

é nomeado; um asterisco faz a correlação deles com os poemas que os mencionam. 

 
TABELA 8 – Atributos de Zeus nos hinos homéricos 

OCORRÊNCIAS NOS HINOS 
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Agrega-nuvens/Nuvens sombrias * *   *               * * 
Baritonante/Voz troante/Tonítruo *  *       *            
Comandante *  *                   
Desígnios/Graça/Pensamento/Vontade * * *  *  *               
Cronida/Filho de Crono * * *  *   *    * *      * * * 
Egífero   *  *          *       
Frui-raios * *   *   *  *            
Grande/Maior   *  *      *  *       *  
Inteiro             *         
Instigador/Responsável/Vento * *                    
Longividente * * *          *         
Mais forte/Melhor/Glorioso/Supremo * *           *         
Malsão  *                    
Oráculos/Predição/Voz profética de Zeus   *                   
Pai/Raça/Filho de Zeus * * * * * * * * *  * *  * * *  *  *  
Rei/Senhor/Justiceiro/Joelho de Zeus *  *    *               
Sábio/Astuto/Fértil em artifícios * * *  *   *       *  *     
 

Dos atributos aí relacionados, seis não se referem diretamente à sua função de 

liderança, por isso não serão objeto de estudo. Tais epítetos remetem as suas funções 

atmosféricas: agrega-nuvens, baritonante, nuvens sombrias, voz troante, tonítruo e frui-raios. 

Os traços do gerencial em Zeus registram-se na próxima tabela, com os 

correspondentes termos em grego, e indicação dos versos e os nomes, em negrito, das 

divindades que os referenciam nos hinos, quando for o caso. A tabela presente se divide em 

três blocos, que são as unidades de significado. 
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TABELA 9 – Atributos de Zeus líder, blocados em três unidades de significado. 

Termo grego, “termo no português”, (Verso onde ocorre-divindade que o 
menciona, quando for o caso) 

Unidades 
de 

significado
Μεγαλος, “grandíssimo”, (Merc.10; Cib.2; Diosc.10); Μεγιστος, “magno”, (Ven.37; Jup.1,4); 
Φερτερος, “fortíssimo”, “melhor”, (Ap.339-Hera);  Κρειων, “forte”, (Jup.2); Κυδιστος, “muito 
glorioso”, (Jup.4); Υπατος,  “supremo”; Αριστος, “melhor”, (Cer.21-Perséfone; Jup.1). 

Dominância
Poder 

Οµφη,  “voz profética”, Μαντεια, “predição”, Θεσφατος; “oráculo” (Merc.471-2-
Hermes,532,534,540-Apolo); Αφθιτος, “imperecíveis”, Bουλη, “desígnio”, Αφτιτα   Μηδεα 
Ειδως, “conhecedor de imperecíveis desígnios”, (Merc.325; Cer.10; Ven.43).  Νηµερτης 
Βουλη, “infalível desígnio”, (Ap.132,252,292-Apolo); Πυκινοφρων Βουλη, “sagaz desígnio”, 
(Merc.538-Apolo); Νοος, “espírito”, (Merc.10,535); Θυµος, “ânimo”, (Cer.313); Αισα, 
“vontade de Zeus”, (Ap.433); Εκατι,“graça de Zeus”, (Bac.II,5) ∆ικη,  “justiceiro”, (Merc.312, 
324); Ευρυοπα, “longividente” (Cer.3, 334, 441, 460-Réia; Ap.339-Hera; Merc.540-Apolo; 
Jup.1,4); Tελεσφορος, “íntegro”, (Jup.2);  Μητις, “astúcia”, (Cer.414-Perséfone); 
Mητιετα/Μητιοεις Ζευς,  “sábio” (Ap.204,344; Merc.469-Hermes,506; Bac.III,7; Min.4,16; 
Vest.202-Afrodite,II,5); Ποικιλοµητης, “fértil de artifícios” (Ap.322-Hera) 

Conscien-
ciosidade 

Realização 

Αιγιοχος , “egífero”, (Mer.182, 367,396, 550-Apolo; Ven.8, 23, 26, 187; Min.I,7,17); Αναξ, 
“senhor”,(Bac. II,10); Βασιλευς, “rei”, (Cer.358); γονυ,”joelho de Zeus”, (Merc.328); 
Σηµαντωρ, “Mentor”,(Merc.367);Εννεσιη, “instigador, conselheiro”, (Cer.32); Σχετλιος, 
“malsão”, (Ap.322-Hera); Κρονιδης,  “Cronida” (ocorre vinte e oito vezes em dez hinos, 
conforme a tabela anterior dos atributos de Zeus-Deméter, Perséfone, Réia, Hera e Hermes; 
Πατηρ, "pai", (vinte e sete vezes em dezesseis hinos-Íris, Hermes, Edoneu, Deméter, 
Perséfone, Maia, Apolo). Zeus (cento e trinta e seis vezes). 

Socializa-
ção 

Afiliação 
 

 

Dos qualificados ali relacionados, os de maior freqüência são: longividente, oito vezes; 

egífero e sábio, nove vezes cada um; pai, vinte e sete vezes; Cronida, vinte e oito vezes, e, 

Zeus mais de uma centena. Tais números revelam o meu engano (p.194) em supor que as 

ações de Zeus, listadas na TAB. 7, sejam superiores aos seus epítetos nos hinos. 

Apresentado o material a ser investigado, passemos ao seu conteúdo, analisando as 

ações dos deuses e a liderança de Zeus. Nessa etapa, serão examinados os vocábulos da TAB. 

9, recorrendo, sempre que necessário, às ações de Zeus da TAB. 7.  

Sendo Zeus semelhante aos mortais em suas ações, sentimentos, princípios, 

percepções, é natural tenha uma personalidade, porque o homem, como ser moral, é dotado da 

individualidade que o difere dos outros. A personalidade é o conjunto de qualidades que 

define o indivíduo na pessoa e a faz ser diferente da outra. Perceptível é que Zeus, pelo 

conjunto de epítetos em torno dele, e pelas ações que pratica, é distinto das outras divindades. 
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Por isso, ao se pretender estudar a sua liderança, seus traços são fundamentais146, por serem o 

que determina a qualidade e o resultado da função de gerenciar. 

Nesse sentido, serão duas as análises pelas quais passarão os atributos gerenciais de 

Zeus: a primeira, mais árdua147, etimológica, e a segunda, ancorada na primeira, tomará seus 

epítetos como traços de sua personalidade, e procurará demarcar se há ressonâncias entre os 

traços e os atributos que favorecem ao êxito de liderar. 

Os atributos de Zeus, conforme TAB. 9, estão em três unidades de significado, 

constituindo os três grandes traços da personalidade. O primeiro bloco descreve-lhe a 

grandiosidade, menos pela força que pela grandeza. Assim, µεγαλος e µεγιστος , 

“grandíssimo”, e “magno”, superlativam a noção expressa em µεγας, “grande”, referindo-se à 

relevância, distinção e nobreza de liderar. Μεγας, mais do que “grande” no tamanho, é grande 

socialmente, e tais epítetos revelam pois a posição de topo na hierarquia divina. A terceira 

qualidade, κρειων, “forte”, “soberano”, harmoniza-se com φερτερος,  “fortíssimo”, 

“bravíssimo”, “excelente”, tanto na força física quanto na credibilidade que desperta. Esses 

dois últimos ligam-se com κυδιστος, “gloriosíssimo”, (de κυδρος), sinônimo da glória e do 

triunfo de natureza mágica, que determina Zeus como único divino a possuir tal atributo em 

caráter permanente e a transmiti-lo ao chefe, ao rei, assegurando-lhes preeminência e o êxito 

no momento esperado. 

Reafirmando tais superlativos que definem a noção da importância e da nobreza da 

posição do líder perante os deuses, Perséfone (Cer.21) chama o pai υπατος, “supremo”, e 

αριστος, “melhor”. O primeiro atributo designa o ser mais elevado, o que ocupa o nível mais 

alto, e harmoniza-se ao segundo, αριστος, “melhor”, superlativo de αγαθος, “bom”, que 

denota seu valor na descendência ilustre e na magnanimidade, decorrente menos de βιη, 

“força”, que de κρατος, “poder”, de Zeus. 

A recorrência dos superlativos absolutos nesse bloco determina sua única interpretação 

possível: denotam que Zeus é ser absoluto, que não sofre, nem comporta restrição ou reserva. 

É um ser único, de modo que não haja como compará-lo, porque só ele tem tais qualidades no 

mais alto grau. 

                                                           
146 Cf. Lussier e Achua, Leadership, Theory.Application.Skill Development.p.34. 
147 Para os leitores que não são da área de grego. 
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Confrontando os significados de Zeus deste primeiro bloco, aos traços de quem tem 

liderança eficaz, é incontestável o traço da dominância148 na personalidade dele, o que lhe 

revela a vocação para o comando, e para a influência, já que essa posição é o meio essencial 

para se persuadirem deuses, seus seguidores. Sem o poder de posição de Zeus não haveria 

liderança.  

Vivendo uma situação de risco a sua estabilidade, Perséfone chama o pai supremo 

(Cer.21). Tal nome, num momento de incerteza, faz referência à posição do pai, que tem 

ascendência sobre as outras divindades, e, portanto, tem o controle da situação, e faz 

referência também à confiança que os deuses depositam nele, pois mesmo em crise grave ele 

é chamado. A confiança é, pois, um princípio do liderar, pois viabiliza a integração mútua 

entre Zeus e os seguidores. Sendo-lhe a dominância um traço marcante, é de sua natureza 

exercer seu poder sobre seus seguidores, com dignificação e autoridade. Esse bloco revela, 

pois, certa harmonia entre Zeus e a posição que ele ocupa, o que nele desencadeia a 

otimização entre o ser e o fazer, entre o saber e o performático. 

O segundo grupo de atributos diz respeito aos modos pelos quais Hermes e Apolo 

aludem a Zeus. As locuções οµφης ∆ιος, “voz profética de Zeus”, µαντειας ∆ιος, “predição 

de Zeus”, e θεσφατον,  “oráculo”, apontam para uma mesma e infalível decisão de Zeus, 

traduzida em conhecimento oracular, (νηµερτης  βουλη, “infalível desígnio”), que Apolo 

revela aos homens (Ap.132,252,292). O composto Θεσ+φατον, thés+phaton, carrega a idéia 

de uma enunciação do próprio Zeus, porque thes, theós, “deus”, é “Zeus”, e phat, “palavra 

emanada”. Pela autoridade que especifica, tal composto ratifica não só o sentido das locuções 

deste parágrafo, mas do segundo bloco todo, pois é da boca de Zeus que emana a verdade 

irrefragável149.  

Apolo pede a Hermes: “não ordene que eu mostre os oráculos que ... Zeus trama 

(Merc.540). A forma grega que registra a ação de Zeus “tramar” é o verbo µηδοµαι, que 

significa meditar um projeto, planejar, classificado na TAB.7, como cognitivo. O substantivo 

correspondente a essa forma verbal, que explicita o resultado da ação de “tramar”, é o neutro 

                                                           
148 Cf. Lussier e Achua, op.cit., esta é uma das cinco dimensões do The Big Five Model of Personality, p.35. 
149 A mesma noção é expressa no livro dos hebreus: “E disse Deus: Haja luz. E houve luz.” (Gen.1,3). Schelling. 
op.cit., faz aproximações dessa natureza. 
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plural µηδεα, os “desígnios” de Zeus, termo do Hino a Afrodite, compondo a locução: Zeus 

de imperecíveis desígnios (Ven.43).  

O termo µηδεα, "desígnios", corresponde-se com outro atributo de Zeus, βουλη, 

“vontade, decisão, desígnio”, e essas duas formas de se referirem aos planos do pai são 

correntemente citadas juntas, num mesmo contexto150, embora, nos hinos homéricos, sejam 

mencionadas separadas, preservando-se o mesmo sentido, contudo. Assim, é pela βουλη, 

“desígnios”, de Zeus, que se repercute sobre Gaia, que o narciso, no Hino a Deméter 

(Cer.10), nasce, encanta Perséfone, que o colhe, e é colhida por Edoneu.  

Hermes insiste em conhecer as predições de Zeus (Merc.533-4), e Apolo, por sua vez, 

insiste em ser o único a controlar tais oráculos tramados por Zeus (Merc.537-8). Hermes 

persevera em seus esforços por saber que todos oráculos pertencem à decisão soberana de 

Zeus (Merc.472). O verbo de cognição µηδοµαι, “tramar”, comporta noção de autoridade, e 

os substantivos, µηδεα e βουλη, traduzem idéia de “decisão soberana”.  

Dentre os verbos motores, há alguns, sob a etiqueta “Partilhar”, na TAB. 7, que põem 

em evidência que Zeus continua a fazer a distribuição das timai, “honras” nos hinos 

homéricos. É o caso do verbo διδωµι, “dar”, utilizado como διαδαιοµαι, “dividir honras”, 

usado na Teogonia (Teog.885). Confirmando tal argumento serem os hinos teogônicos, o líder 

dá: Perséfone ao Hades; as honras à Deméter; o néctar a Apolo; ser o chefe dos ladrões para 

Hermes; a parte central das casas e dos templos à Héstia; e cavalos alados a Troa 

(Cer.3,79,444,462; Ap.10; Merc.174; Ven.29,210). 

O verbo “µηδοµαι", “tramar”, associa-se a outros significados que esclarecem e dão 

essencialidade aos atributos e às ações de Zeus nos hinos homéricos. Esse verbo traz em seu 

radical grego µηδ uma noção de medida aplicada às coisas que não conhecem medida, o que 

revela que os atos de Zeus não são limitadores de improviso; mas se referem a um limitar 

refletido, reticulado, urdido, de modo que uma noção melhor para µηδ, seria: tomar, com 

autoridade, medidas apropriadas; remeter à norma um problema, e, para o cognato µηδεα , a 

melhor noção seria: medida que repõe de fato a ordem, e dissipa-se a situação conturbada. 

Nesse sentido, o nome Zeus se faz acompanhar de µηδεα, ou Βουλη, formando a 

locução “desígnios de Zeus” (Cer.10;Ap.132,252,292;Ven.43), para expressar a sua 

                                                           
150 Il.2,340. 
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capacidade cognitiva de aplicar a medida numa situação em que sua intervenção seja precisa. 

Desse modo, verbo e substantivos assinalam o imperativo de moderação às coisas sobre as 

quais Zeus tem controle151. Pertencem ambos, portanto, ao mesmo registro de um outro 

atributo seu, a diké, “justiça”, que é a regra ordeira que o líder tem de formular. 

É com a perspectiva de que Zeus seja moderador, que Hermes pede justiça a Apolo 

(Merc.312). Mercúrio pede a diké, uma justiça que imporá medida ao litígio entre os dois. 

Diké difere de Thêmis, porque enquanto essa se exerce no interior de um mesmo grupo 

familiar, aquela rege a relação entre as famílias, e ambas têm Zeus como protetor. 

Prosseguindo no esclarecimento dos atributos do segundo bloco, encontramos outro 

qualificado que focaliza o processo mental de Zeus e dá causa as suas ações cognitivas da 

TAB. 7. Chamam-no de αφθιτα µηδεα ειδως, “conhecedor de imperecíveis desígnios” 

(Ven.43). Esse sintagma põe em relevo a qualidade da cognição do líder e antecipa o sentido 

dos atributos desse bloco. Tal locução remete para o âmbito da autoridade de Zeus, amplitude 

sobre a qual se define a medida de moderação. Os desígnios chamados de imperecíveis no 

Hino a Afrodite, como os oráculos tramados na cabeça de Zeus, são as verdades essenciais do 

mundo inteligível, e que jamais se deterioram, mas, são também, quando acessíveis e 

distintas, como esclarece o Hino a Hermes, os próprios deuses, chamados de αφτιτοι, 

“imperecíveis”, uma espécie de gentílico, pois assinala a procedência e a índole dos imortais 

(Merc.325). 

Graças a sua capacidade de conhecer o perfeito, o imutável, Zeus trama o que não se 

corrompe, “αφθτιτα”, e o remete à norma. Parece haver relação dialética entre a ação de Zeus 

conhecer o que não se corrompe e a de tramar os desígnios: porque conhece o imperecível, 

trama-o, e porque o trama, o conhece. O verbo οιδα que concentra, nos hinos, a ação de Zeus 

conhecer, é o tempo perfeito do verbo ειδω, “ver”, e se refere, portanto, a um saber 

apreendido pela visão, sentido que Zeus possui à larga, como está em seu atributo ευρυοπα, 

“que vê longe, longividente”, e que Zeus compartilha com o Sol: ambos vêem tudo, e longe. 

O Sol vê literalmente com seus olhos atrozes (Sol,2,10), e faz o perecível decompor-se 

(Ap.371). A verdade, entretanto, alcançável pelo Sol, como deixa claro o pedido de Deméter: 

“Mas tu que ...olhas...com teus raios, dize-me com verdade” (Cer.69-71), difere da verdade 

                                                           
151 Ao tramar, remete Zeus o tramado à norma, isto é, à unidade de todas as coisas. Do contrário, tudo ficaria sujeito à precariedade, 
insuficiente para fazer do homem, homem, da vida, a vida, e do mundo, um mundo 
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alcançável por Zeus, que trama o indecomponível, porque enxerga o imperecível, e, assim, o 

olhar de Zeus não é o do Sol.  

A verdade atingível pela visão dos raios do Sol diverge da Verdade conhecida por 

Zeus, porque esse que não vê como o Sol, vê pelo νοος, “espírito”, como esclarece Apolo: “O 

espírito de Zeus sabe”(Merc.535). É com esse espírito, que as Musas alegram no Olimpo 

(Teog.37), e que tudo conhece, que Zeus influencia os deuses a cumprir o planejado, como 

declara o hino Hermes: “Hermes obedeceu, pois facilmente o espírito de Zeus persuade” 

(Merc.396-8). 

O νοος, “espírito ou pensamento” persuade porque é a sede da percepção e da 

inteligência de Zeus, lugar onde ele reflete e traça a βουλη, “os planos”, ou µηδεα, “os 

desígnios”, do universo. Todavia, νοος, µηδεα e βουλη, podem ser sinônimos, como aponta 

o Hino a Hermes: “quando se cumpriu o pensamento (νοος) de ... Zeus ... Maia ... trouxe 

para a luz o ...  trabalho feito” (Merc.10-12). Na passagem, qualquer dos três vocábulos 

poderia completar εκτελεω, “cumprir”, que designa, aqui, uma ação mental acabada, 

concluída, realizada no pensamento de Zeus, e parida por Maia, como trabalho feito.  

Nesse verso do Hino a Hermes, é o νοος, “pensamento”, que dá completitude a 

Hermes, contudo, pela similitude de νοος com µηδεα e βουλη, que referem os desígnios de 

Zeus, o Cronida dá completitude a todo o existir, e daí ser chamado de τελεσφορος, “o que 

traz o acabamento” (Jup.2). O termo τελες, “acabamento”, provém de τελος, “termo, 

realização”, cujo campo semântico desdobra-se fazendo seu sentido ser o de inteireza e 

integridade, valores que se alastram nas ações de Zeus. 

Tal pensamento inteligente, completo, íntegro, que faz nascer Hermes com propósito 

pré definido, e que tem similitude com as ações motoras de Zeus na TAB.7, mistura-se 

também aos sentimentos, resultando daí campos semânticos aproximados entre 

νοος, ”pensamento”, e θυµος, “ânimo”. A aproximação de pensamento e ânimo, ou razão e 

emoção, que revela a humanidade de Zeus, pode desembocar, como no Hino a Deméter, em 

ação nascida da inteligência e da emoção de Zeus: Deméter teria aniquilado completamente a 

raça dos homens “se Zeus não compreendesse e refletisse em seu θυµος, “ânimo”, e 

impelisse os deuses a chamá-la de volta ao Olimpo (Cer.310-416). Nesse verso, o verbo 

νοεω, “compreender”, exprime o plano desencadeado na mente de Zeus, chamada aqui de 
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ânimo, sede das emoções divinas, exatamente o lugar, na mãe, afetado por Zeus ao lhe retirar 

Perséfone (Cer.56,90). 

À βουλη, “vontade, decisão, desígnio”, (Cer.10), que desencadeou a ira em Deméter 

(Cer.83), Perséfone, em outro momento do hino, chama de µητις “astúcia”: “(Edoneu) me 

raptou mediante a... astúcia do ... meu pai” (Cer.414). Tal termo µητις, originalmente um 

nome de ação, aplica-se à inteligência prática de Zeus, e está ligado, como µηδεα, “desígnio”, 

à raiz de µηδοµαι, que define, como se viu, a moderação. Pela abrangência da sua autoridade, 

e por ser ele ποικιλοµητης, “fértil em artifícios”, como declara Hera, sua esposa, Zeus faz 

todas as coisas existir, e a combinatória dessas coisas determina a variedade para o equilíbrio 

do cosmo, e, por isso, é denominado µητιετα, µητιοεις Ζευς, o sábio Zeus nos hinos 

homéricos (Cer.414; Ap.204,344; Merc.469,506; Bac.III,7; Ven.202; Min.I,4,16; Vest.II,5), 

sob a influência da tradução desses termos na Teogonia por Jaa Torrano152. 

Estabelecidos os conteúdos dos epítetos e das ações de Zeus nesse segundo bloco, é 

denotativo que todos descrevem projetos inseridos em sua mente; o que sugere ser ele dotado 

sempre de consciência intencional153, ou seja, Zeus sempre é consciência de algo, de modo 

que toda vez que ele percebe, pensa, pensando, sente, e sentindo, faz fazer. Tais atributos e 

atos mostram sua cognição mediada pelo emocional (Cer.313), o que, por fim, é a 

consciência, campo da inteligência, da criatividade e do dinamismo que não tem limite. 

Confrontando o conjunto das qualidades desse bloco com as particularidades dos 

líderes eficazes, identifica-se em Zeus sua conscienciosidade154, atributo de quem age 

conforme a consciência. Essa dimensão inclui traços de finalidade e empreendimento. Por 

isso, descreve Zeus, que dotado de alto saber, planeja tudo e se empenha na realização de 

tudo, e, por tanto, inspira respeito e confiança entre os seus seguidores, que se deixam por ele 

influenciar. 

O último bloco que categoriza os atributos de Zeus nas rapsódias homéricas explicita 

sua distância e sua proximidade inefáveis. O título αναζ,  “senhor”, e βασιλευς, “rei”, são 

nomes gregos para “rei”. Entretanto, um termo se opõe ao outro: o primeiro aponta o poder, o 

segundo, as funções mágico-religiosas desenvolvidas por um chefe local, um notável, 

                                                           
152 Versos 56,520,904,914. 
153 Cf. Husserl, Meditações Cartesianas. Introdução à Fenomenologia, Segunda Meditação. 
154 Cf. Lussier e Achua, op.cit., esta é outra das cinco dimensões do The Big Five Model of Personality, p.35. 
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desprovido de autoridade política. É aos cinco chefes eleusinos que Deméter oferta seus 

mistérios (Cer.474-7). Só o αναζ, “senhor”, dentre os vários basileis, reis, detém o exercício 

do poder155. 

Pela delimitação de cada termo, na circunstância em que Zeus é exortado como líder, 

os verbos são βασιλευω, “reinar”, e ανασσω, “exercer o poderio”, (Teog.883). O segundo 

verbo designa o poder régio156; o primeiro não corresponde a uma soberania territorial, indica, 

ao contrário, uma autoridade súpera, exercida no agrupamento humano, uma vez que 

βασιλευς, “rei”, é um título tradicional de quem governa o génos, “linhagem, família, 

estirpe”.  

O próximo atributo é σηµαντωρ, “comandante”. Termo que se liga, semanticamente, 

ao grupo dos nomes com valor participial, cujo sufixo τωρ, “tor”, refere-se ao agente, de 

modo que pode ser “aquele que conduz”, como µηστωρ  é “o que aconselha, inspira”. 

Σηµαν τωρ refere-se, então, ao mestre, ao líder, ao guardião, coaduna-se com αιγιοχος, 

“egífero”, com αναζ, “senhor”, e com εννεσιη, “instigador, conselheiro”, também epítetos 

do apoio, da proteção e encorajamento que ao liderado cede o líder. 

O termo ση µαν τωρ, “comandante, mentor”, procede também, como outros atributos 

de Zeus no bloco segundo, de µηδοµαι, “meditar, refletir, tramar”, do mesmo modo que 

µησ τωρ, "conselheiro, mestre, inspirador". A recorrência da raiz grega do verbo de cognição 

formando nomes cujo sentido se refere à liderança, mostra a mente, mais que tudo 

fundamento na relação entre Zeus e os seguidores, corroborando, os atributos do segundo 

bloco. 

Um outro título que evoca a natureza de Zeus voltada para outrem é Κρονιδης, 

“Cronida”, “filho de Crono”. Tal nome de família tem origem em κραινω, “aprovar com a 

cabeça”, decidir de cima para baixo. O líder, acenando com a cabeça, aceita o voto alheio e o 

cumprir-se do que esse pede. O chefe sanciona, mas não o executa: Zeus “ratifica” o que 

deseja Aurora, e faz de Títono um imortal (Ven.222).  

Nesse verso do Hino a Afrodite, o poeta ajuntou os dois verbos de aprovação de Zeus: 

νευω e κραινω. O primeiro, νευω, “pender-se para a frente, fazer um sinal que sim”, como é 

                                                           
155 Um título não contradiz o outro, pois αναζ faz do rei um senhor poderoso politicamente (Od.20,194). 
156O lugar deste atributo, portanto, seria no primeiro bloco, analisado aqui, entretanto, para ser melhor 
confrontado com o outro termo que explicita Zeus como chefe do génos, ou seja, da grande família olímpia. 
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evidente nos hinos, descreve o corpo de quem faz sinal (Cer.445,466;Merc.395;Ven.222; 

Bac.III,4,7)157. Em κραινω, um termo denominativo do vocábulo grego “cabeça”, indica a 

autoridade de quem decide e manda fazer (Ven.222). 

Apesar da inegável autoridade de Crono, pai de Zeus, a etimologia mais sedutora do 

patronímico Κρονιδης não é a que o vincula à paternal autoridade, mas a que evoca o termo 

κραινω no sentido de “acabar, completar”. Tal elo é fascinante: qual relação existiria entre 

Crono e o acabamento? Vimos, no segundo bloco de atributos, que Zeus é o deus que traz 

acabamento, completeza, mas Crono não possui tal designação. Para o entendimento da 

origem obscura do nome Crono, o caminho é o próprio filho, que se tornou Cronida. Se 

Cronida se tornou é porque, em sucessão, algo de Crono veio a ele, e dele foi a Crono. Desse 

modo, seria especioso conceber que Zeus, só porque nasceu por último, fosse apenas um ser 

que tivesse acabado de surgir pela primeira vez. Se agregarmos à idéia da herança sucessória 

o atributo τελεσφορος, "o que traz a completitude, a integridade", que o filho de Crono 

verdadeiramente traz, o enigma começa a dissolver-se, haja vista que, de fato, é Zeus que, 

sendo íntegro, dá a inteireza e a integridade aos deuses. Entretanto, só pôde dar Zeus tal 

completitude aos imortais, porque estavam eles formados, acabados, misturados e alienados, 

embora, no reino de Crono. Assim, a noção de acabamento estava inserida na multiplicidade 

de deuses incluída no ventre de Crono, de modo que, quando Zeus o fez vomitar os filhos, um 

por um, restituiu-lhes a integridade e lhes deu a completitude ao dar-lhes a liberdade, noção 

desconhecida por Crono, deus centralizador. 

Crono contraía os filhos dentro de si, Zeus, em pólo oposto, os expandiu para o 

exterior. O pai, sufocando-os, indistinta massa forma e exclui a multiplicidade, e o filho, ao 

revés, libertando-os158, forma cada um e exprime a diversidade na distribuição das honras, que 

não é outra coisa senão a socialização do poder (Cer,86,443,461; Merc.428; Ven.I,37,II,2; 

Bac.I,35-43; Mart. 15; Esc.4; Fau.6; Net.4; Min.5; Vest.I,1,2). Por isso, chamam-no Ζευς 

πατηρ, “Zeus pai”, atributo tão vasto quanto a autoridade que exprime o termo, que não 

apontava o pai biológico, mas tinha caráter universal, de modo que a designação Zeus pai, que 

gerou em latim Iuppiter, “Júpiter”, pai do céu, qualifica e assinala o destino do deus supremo 

indo-europeu. 
                                                           
157 Em Merc.519 é Hermes quem acena com a cabeça. 
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Zeus pai, no mito, como analisa acurada e sabiamente o professor Jaa Torrano159, 

corresponde, na filosofia platônica, à Idéia do Bem160, forma suprema e plena da verdade. A 

imagem do Bem e a de Zeus são compreensão do mundo através de dois tipos de linguagem: 

filosófica e mítica. Esta funda-se em imagens, enquanto aquela exercita a inteligência no 

sentido da apreensão das Idéias. A República, a partir da analogia do Bem com o sol, define o 

Bem por sua tríplice causalidade. A Teogonia narra a singularidade de Zeus, cujos desígnios 

se repercutem sobre os primórdios do universo, e faz da sua unicidade a tríplice causalidade: 

causa da Cognoscibilidade das Idéias, do Ser que as constitui, e da Verdade que apresentam. 

De natureza fundamental, como Gaia, avó sua, Zeus pai é o fundamento de todas as formas 

imperecíveis, inclusive daquelas que o precederam, pois essas estavam incluídas nele, e não 

eram senão manifestações provisórias e incompletas daquilo que na sua última figura se 

manifestou como Zeus161. 

Diferentemente de Crono, centralizador, introspectivo, ambicioso do poder, e egoísta, 

Zeus, dotado de extrovertida personalidade, com impulso para a inovação e altruísmo faz sua 

partilha (Merc.428), e, com tal ato, faz de cada divindade um membro integrante de um 

conjunto, com o qual se identifica por finalidade, laços de família e amizade. As palavras 

gregas que expressam o sentimento de amizade não se separam de uma consciência viva de 

pertencer a um grupo social. Em Homero, pertencem aos vocábulos dos termos morais, 

fortemente impregnados de valores não individuais, mas relacionais, indicando o valor da 

reciprocidade na relação do indivíduo com os membros de seu grupo. 

Confrontando os qualificados conferidos a Zeus neste terceiro bloco, verifica-se que 

todos lhe sinalizam a dimensão sociável162; o que aponta para o seu interesse em manter e 

restaurar afiliações. Como mentor dos deuses, sua primeira responsabilidade é dar-lhes bons e 

sólidos conselhos para se harmonizarem uns aos outros, como se constata no episódio do 

desacerto entre Apolo e Hermes. Ali, o pai encoraja os dois irmãos a procurarem as vacas com 
                                                                                                                                                                                     
158 Segundo Schelling, op.cit., a passagem do mundo ideal, ao mundo empírico, se explica pelo ato da liberdade. 
E isso é possível porque as idéias eternas participam da natureza divina, que é liberdade e vontade. 
159 Em suas aulas, no curso de pós-graduação, na Universidade de São Paulo, sobre o Mito e a Compreensão 
Grega do Mito. 
160Diz Platão: As coisas inteligíveis não devem apenas ao Bem a sua Inteligibilidade, mas devem-lhe ainda o Ser 
e a Essência, conquanto o Bem não seja de forma nenhuma a essência,mas esteja muito acima desta em 
dignidade e em poder. República, VI,508d-509b. 
161 Conforme Schelling , op.cit., Lezione Tredicesima. 
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ânimo concorde, ou seja, com desarmado espírito, com a energia canalizada para a união, para 

a associação, para o agrupamento (Merc.391-3). Zeus pai quer que os dois filhos se unam, 

porque a philia, “amizade”, por meio de suas fórmulas de convívio social, estabelece 

princípios de facilitação e estreitamento das relações, pela doçura, tolerância, gratidão e 

solicitude que norteiam o comportamento entre os amigos (Merc.524-75). Regulando os 

comportamentos individuais, a philia dá consistência à vida em sociedade, garantindo a 

perenidade das relações por meio de suas leis não escritas. Zeus sente-se feliz por Apolo e 

Hermes terem se unido em amizade (Merc.506-7), porque membros de uma equipe com 

habilidades complementares, como é o caso dessa díade divina, que desenvolvem 

relacionamentos positivos entre si, criam certas obrigações, em função das quais se ajudarão 

com responsabilidade, favorecendo a criação de um clima de segurança para ambas as partes, 

que, associadas, canalizam suas energias para a realização do fim comum.  

Enquanto as teorias de liderança sugerem que os líderes eficazes devam ter menos 

traços de afiliação do que de poder, o que se verifica em Zeus é que os mesmos atributos que 

revelam seus traços de afiliação, revelam, a sua natureza para o poder absoluto, por isso, tais 

epítetos, enquadrados neste terceiro bloco, poderiam estar inseridos também no primeiro 

bloco dos qualificados que mostram a sua dominância, e não só isso, poderiam estar também 

no segundo bloco, porque seu poder absoluto está nele acasalado com a sabedoria absoluta 

assimilada de Métis trazida inteiramente consigo: símbolo manifesto da indiferença absoluta 

da sabedoria e do poder no ser eterno163. 

As teorias164 prescrevem que os líderes devam ter menos traços de socialização porque 

chefes com maiores inclinações para essa área podem, de um lado, favorecer os amigos, e de 

outro, relutar em desempenhar o papel de mau, disciplinando e influenciando os seguidores a 

fazerem as coisas que devem ser feitas, mas que eles não querem. Contudo, pelo 

descontentamento explícito da queixa de Hera, que chama o marido de σχετλιος, “malsão” 

(Ap.322), constata-se que Zeus não reluta em fazer o que deve ser feito, mesmo em se 

tratando de sua esposa oficial, de modo que a sua propensão para a afiliação não diminui o 

seu pendor para o poder. 

                                                                                                                                                                                     
162 Cf. Lussier e Achua, op.cit., esta é outra das cinco dimensões do The Big Five Model of Personality, p.35. 
Zeus possui os cinco traços, uma vez que os outros dois, neuroticismo e abertura para experiência, estão 
inseridos nos seus atributos do segundo bloco, enquadrados, portanto, na dimensão conscienciosa. 
163 Cf. Schelling, Filosofia da Arte, Segunda Seção. 
164 Cf. Lussier e Achua, op.cit., Capítulo Segundo. 
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O exame dos traços encontrados nos atributos de Zeus, revela que as três dimensões: 

dominância, conscienciosidade e socialização estão igualmente repartidas nele, e nenhuma 

delas se sobressai, porque estão imbricadas umas nas outras. A dominância, ou poderio, diz 

respeito ao seu interesse por exercer influência nos seguidores e ocupar a posição de 

autoridade. A conscienciosidade, ou realização, marca o seu dinamismo, responsabilidade, 

empenho e impulso forte para a efetivação dos seus planos. A socialização, ou afiliação, 

revela seu pendor para tratar com os deuses e apoiá-los na plenificação de seus seres. Tal 

traço, desvelado por sua natureza altruísta, que reparte o poder com os imortais (Merc.428), 

mostra que Zeus respeita outro: Apolo diz a Hermes que o pai não se opunha que as Trias165, 
profetizassem no Parnaso, no mesmo local onde ele se dedicava a revelar os oráculos que 

eram de Zeus (Merc.552-7). 

Zeus sabe, por seu altruísmo, que parcerias são profícuas quando há respeito ao outro. 

Assim, mostrando consideração pela esposa, que entendeu ser ultrajada com ter ele parido 

Atena, aceita Zeus a sua ira feminina, que faz nascer Tífon (Ap.305-54), seu mais terrível 

rival. Outra forma de reconhecer o outro está em seu próprio triunfar, que não significou o 

desaparecimento dos inimigos primordiais que continuam a desempenhar um papel na 

economia do universo, como se nota nesta fala de Hera: “Ouvi-me, ... deuses Titãs, que 

habitais sob a terra ao redor do grande Tártaro, a partir de quem há homens e deuses. Vós 

todos ... dai-me um filho, ... forte como Zeus”. Realizando o desejo de Hera, os Titãs, 

trancados no Tártaro, dão mostras de que têm as suas funções operantes, e que mantêm 

relações estreitas com os imortais, no caso aqui com a esposa do líder (Ap.340-2). 

Entender cada membro do grupo como um ser individualizado, que possui e emite a 

posição que tem, e que deve ser tratado como um bem, faz parte da liderança integradora de 

Zeus, que respeita a posição dos deuses, como respeita, por exemplo, a decisão de Héstia de 

manter sua virgindade, dando-lhe na partilha, como privilégio, o assentar-se no centro dos 

domicílios. (Ven.I,21-30). 

Igualmente repartidas, as unidades de significado que categorizam os três grandes 

traços de Zeus apontam para a estabilidade emocional e cognitiva. Sua cognitiva argúcia, 

também chamada de grande percepção, µεγας νοος166, evidencia que ele, antes das decisões 

                                                           
165 Concorriam elas com os oráculos que Apolo distribua aos homens. 
166 Teogonia, 37. 
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infalíveis (Ap.132,252,292), vê longe e pensa criticamente. Estável, seguro, Zeus sabe de suas 

forças e fraquezas, e se acerca de outros deuses de liderança forte nas áreas em que é fraco, 

como no aliar-se aos Centímanos contra os Titãs munidos da força selvagem, da qual Zeus 

não se defenderia. Este ponto da personalidade de Zeus relaciona-se com a inteligência e a 

autoconfiança dos guias eficazes, que sabem quando devem liderar e quando devem seguir, 

baseados em suas forças e fraquezas. 

Incorporando ao grupo seres de cuja competência ele carece, é evidente que Zeus tem 

expectativas favoráveis em relação às entregas que tais seres farão. Sendo altruísta e voltado 

para a diversidade é fácil nele descobrir a propensão ao outro, e, caso assim não fosse, não 

libertaria deuses, nem homens, nem socializaria o poder, momento em que todos, partícipes, 

definem seus papéis para o alcance dos propósitos inatingíveis por um só. Se assim agiu Zeus 

é porque crê nos deuses, e estes, em contrapartida, nele põem confiança, e o enaltecem com 

epítetos de honrar a sua essência e personalidade.  

Investigar a expectativa que Zeus tem dos seguidores, é coisa de relevo, pois esta se 

reflete em seu agir, o que vai ecoar, por sua vez, no comportamento e performance dos deuses 

liderados. 

Conformando-se à atitude positiva de Zeus, que espera o melhor dos seguidores seus 

(Merc.391), estão a grandeza (Ven.37) e a integridade (Jup.2), que se lhe exprimem na ação, e 

o tornam honrado entre os demais divinos (Jun.5). A prova da lisura no caráter é o sinal da 

cabeça, que potencializa a confiança alheia em seus planos e leis: sabem os outros que jamais 

descumpre o prometido(Cer.445,466; Merc.395; Ven.222; Bac.III.4,7). 

Dotado do traço poikilometes, “fértil em artifícios, de sabedoria múltipla” (Ap.322), 

Zeus tem a agilidade e o dinamismo de Hermes infantil, com quem o atributo compartilha 

(Merc.155,514), que lhe revela a habilidade de ajustar-se a situações distintas, qual um 

camaleão, que muda a cor com rapidez para se confundir e adaptar ao ambiente. Isso porque 

ποικιλος, em uma das suas acepções quer dizer “de variadas cores”. Sem esse traço, o êxito 

da liderança é limitado à situação limitada que se ajustasse ao seu estilo pessoal.  

Zeus não possui estilo único, seu modo de influenciar, na hínica homérica, é variado, o 

que condiz com o seu temperamento ποικιλοµητης, “flexível, adaptável”. Quais seriam, 

então, as variáveis que determinam os comportamentos de Zeus já que os deuses são todos 

positivamente vistos por ele? 
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Conforme a TAB.6, Zeus se faz presente em todos hinos. Suas ações e modos de 

influenciar os deuses são, contudo, de natureza diversa: em vinte e seis rapsódias manifesta-se 

pela vigência de seus atos, traduzidos nos desdobramentos de suas parcerias conjugais e nas 

funções que cada imortal desempenha nos hinos. Em dois, dos sete hinos que faltam 

mencionar para completar a coleção, Zeus ajuda nas demandas interpessoais de Hermes-

Apolo e Afrodite-deuses (Merc.I; Ven.I); em três, atua como facilitador de Apolo e Dioniso; 

em um, lida com um conflito de valores com Deméter, e, finalmente, naquele que o celebra 

relaciona-se com sua mentora Têmis. 

Nenhum deus celebrado na hínica homérica deixa de se envolver na partilha e de 

decidir seu papel na missão que norteia a organização olímpica. Desde aquele momento, cada 

deus, consciente do trabalho de cada um e de todos, escolhe, por privilégio, o que lhe agrade; 

Ártemis, desse modo, escolhe ficar virgem, e, por isso, Afrodite não é capaz de persuadi-la 

(Ven.7-33;Dian.I,II). Cada divindade escolhe conforme seu desejo e natureza operativa, 

explicitada em seu nome, atributos, genealogia. Parte importante da eficácia das ações 

divinais se deve a cada um fazer o que gosta e o que gosta é sua razão de ser no mundo. 

Motivada, honra Gaia os homens, dando-lhes dádivas incontáveis (Ter.7-16). Os Dióscuros, 

conhecedores das tempestades, fazem-nas cessar e salvam marinheiros (Diosc. I e II). A Mãe 

dos Deuses se compraz com os barulhos ensurdecedores que desequilibram a consciência de 

quem aliena os seres (Cib.3-5). 

Experiente e seguro de si, cada deus sabe quando entrar em ação; Selene, por exemplo, 

no meio do mês, veste sua veste e fulgura no céu (Lua,7-10). Ela, como descreve o hino a 

Hélio, com seus irmãos, Sol e Aurora, trabalham juntos, lado a lado, cada qual com sua 

responsabilidade pessoal e mútua, formando equipe de habilitação complementar, 

comprometidos com o propósito de assinalar o ritmo do dia (Sol,5-9).  

A outra parte da eficácia dos deuses está em não atuarem só nas suas equipes 

específicas, como a tríade Sol-Lua-Aurora, ou a díade Atena-Hefesto que ensinam os homens 

a reorganizar recursos naturais (Vulc.17), mas participarem também de empreitadas mais 

amplas, cruzadas umas às outras, ocasião em que cada um olha a meta comum sob enfoques 

distintos. Em tais equipes, cada divindade contribui com suas habilidades naturais, diferentes 

entre si, porém complementares. Especializadas, a sinergia positiva entre os membros ajuda-

os a atingir alto desempenho, que excede à soma das contribuições individuais, e, pois em 
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razão disso, em tais equipes, não haverá individualismos, uma vez que os compartilhamentos 

quase que as confundem numa só essência, tão unidas que não se define onde termina uma e 

começa outra. 

Cheias de poder, Deméter e Afrodite, precisam uma da natureza da outra para serem 

eficazes: se os leões não se sentirem atraídos (Afrodite) por suas fêmeas, não as fecundarão 

(Deméter) (Ven.70-4). As divindades olímpias agem assim, uma tão entrelaçada na outra que 

se confundem, parecendo pôr fim uma ao limite da outra. Noção diferente caracteriza o herói, 

que brilha sozinho, porque realiza sozinho a façanha, como sinaliza o hino a Héracles, que 

faz uma contraposição entre a solidão do herói na terra, e a sua vida prazerosa no Olimpo, 

sede da multiplicidade (Herc.6-7). 

Todavia, somente Deméter e Afrodite aglutinadas não bastam para que a Natureza 

alcance o fim da sua existência. Carecem ambas das Horas (Ap.350), determinando a época. 

Precisam de Selene, sinalizando a hora exata da semente ser lançada (Lua 13). Necessitam da 

energia quente do Sol, sem o que não há vida na terra (Sol 3). Carecem do chão de Gaia, lugar 

onde os homens caminham e a vegetação tem onde brotar (Ter.2). Precisam do Céu, 

sustentador das nuvens de Zeus chuvoso (Cer.78). Carecem de Perséfone, que Hermes levará 

ao Hades e a trará de volta modificada (Cer.342-3,377). Precisam de Posidão para fazer 

tremer a terra e despertar Perséfone de sua dormência (Net.5). Contudo, se Atena não se 

ocupar com Ares, a paz não haverá na terra, que permita, aos homens, plantar (Min.II,2). Têm 

os deuses, assim, a responsabilidade de planejar e conduzir um holístico trabalho que peça 

considerável coordenação e contribuição efetiva de todas partes envolvidas, para que o todo 

se faça pela soma das transações de cada um. 

Como trabalham juntas, a eficácia é devida aos seus aprendizados incessantes, que as 

levam a se adaptar ao ambiente e suas mudanças. Foi para isso, pois, que Zeus semeou 

Hermes, alegre, leve, inquietador de deuses e homens (Merc.160-1). A figura de Hermes é o 

símbolo da criatividade a perpassar essas equipes, dotado que ele foi por Zeus para enxergar 

qualquer coisa do mundo sob diferentes ângulos, e assim, somar recursos de maneira inédita, 

como fez ao trazer vacas em sentido contrário, ou quando as sandálias que teceu deslizavam 

na área seca do mar (Merc.75-86). Desconstruindo regras, normas, procedimentos e padrões, 

que agem como bloqueios à criatividade, e que engessam o pensamento comum (Merc.208), e 

os trabalhos de equipes, Hermes, apoiado por Zeus, na medida em que apresenta idéias 
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inovadoras, compartilha seu saber com eles, e lhes amplia a referência, e, agindo desse modo, 

cria um ambiente fomentador da criatividade, que estimula os imortais a renovarem-se 

continuamente com esse aprendizado. 

Mas, a curto prazo, a eficácia das ações é fruto da coesão do grupo, é resultado de 

quanto cada ser divino se iguala a sua equipe ao perseguir algo em comum. Como 

compartilham a direção, o potencial para o surgimento de conflitos entre eles é grande, desse 

modo, a diversidade de naturezas divinas atuando simultaneamente, fomenta, de um lado, a 

criatividade na geração de alternativas para melhor atender aos interesses da organização 

olímpia, e, de outro, alavanca os conflitos. Por isso, a fim de que haja vínculos de lealdade, 

cooperação e confiança, princípios que favorecem positivamente a performance do grupo, é 

fundamental o bom relacionamento entre eles. Sem bom relacionamento não há eficácia nas 

ações divinas, de modo que, a divindade precisa destas duas competências para ter pleno 

domínio sobre seu âmbito de poder: natureza operacional e relacional. Não fossem essas duas 

competências seria inviável a díade Héstia-Hermes, ela símbolo da fixidez, ele, da mobilidade 

(Vest. I). 

Para que tais relacionamentos sejam reforçados positivamente, Zeus promove, todo 

fim de tarde, o banquete em seu palácio. Ali, ouvindo o hino que as Musas cantam como 

Hermes (Merc.427-8;Teog.36-8;Il.1,601-11), cada divindade volta às suas origens e readquire 

as forças primordiais que jorraram naquele momento. A repetição diária dessa prática abole o 

tempo cronológico, linear, e, por isso mesmo, irreversível, e recupera o tempo sagrado, 

circular, voltado sempre sobre si. A reversibilidade do tempo que o hino teogônico incita nas 

potências divinas, liberta-as da esclerose do tempo linear, que tudo gasta e corrompe, e lhes 

dá uma renovada energia, fonte da segurança de que serão capazes de recomeçar e recriar o 

mundo a cada novo dia. Nesse festim, servidos por Hefesto, os deuses ingerem néctar e 

ambrosia, e reforçam os vínculos de solidariedade mútua. 

A rotineira manifestação de alegria no Olimpo, que ressoa o riso de Zeus (Merc.390), 

e dos deuses (Il.1,599), é outra prática que faz aumentar a identificação entre eles, porque a 

emoção da alegria, tão potente quanto o cantar das Musas, revigora criadoras energias e os 

estimula a manter atmosfera boa e de bom humor, que produz mútua afeição, e faz melhorar 

as relações e a produtividade (Merc.420). Sob esse riso infinito há um modo de encarar-se o 

mundo indispensável para a suma bem-aventurança dos olímpios: não guardam eles nenhum 
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rancor, nem mágoa, ou qualquer outro sentimento que macule sua essência, e não se 

aborrecem por qualquer coisa. Riem de Hefesto, que é coxo (Ap.316-7); entretanto, o deus 

artesão não se sente ferido, nem ofendido, ao contrário, é solícito e prossegue a servi-los. 

Hefesto, como os demais, só conhece a oposição, a luta e a desilusão temporária tanto quanto 

contribui tal coisa para lhes elevar a vida, do contrário não conhecem o desgosto (Merc.436-

8). Não são ridículos, porque sempre preferem ser seus cômicos, o que é também sabedoria. 

Um outro costume que cria excelentes condições para a boa qualidade do 

relacionamento olímpio é a tranqüila noite de sono que desfrutam, dispositivo essencial para o 

bom desempenho de todos os aspectos da existência. Essa rotina demonstra que os deuses 

sabem que a mente, assim como o corpo, quer descanso, por isso, sempre que a luz do sol se 

esconde, vão dormir, cada qual procura sua própria morada, zelosamente facetada por Hefesto 

(Vulc.1-4; Merc.I,8;II,8). Zeus também, depois de participar do banquete, cuja presença 

reforça seu compromisso com a coletividade, vai para o leito, ao lado de Hera (Ap.329), em 

busca do agradável sono (Il. I,601-11). 

Tais práticas favorecem a mútua amizade, dimensão tão valorizada pelos deuses nos 

hinos homéricos (Cer.6-7,417-425;Vest.9; Ap.200,205,507,524,575), porque dotam-nos de 

um entusiasmo necessário a transitarem com desenvoltura em suas equipes funcionais, e os 

satisfazem nas necessidades sociais e de prestígio, como se vê na fala de Edoneu a Perséfone: 

e terás entre os imortais as maiores honras (Cer.366). Essas palavras revelam o acolhimento, 

a aprovação e o respeito que os deuses nutrem um por outro, o que trabalha a favor da coesão 

grupal. 

Tal coesão, entretanto, não coíbe estratégias diferentes: Selene, por exemplo, 

esmorece-se periodicamente (Lua,7-12), enquanto seu irmão Sol mantém-se brilhante sempre 

(Sol.10-1); a mãe de Pã, diferente da zelosa Deméter, ante o estranho aspecto do filho, foge 

receosa assim que o pariu (Fau.38-9). Os seres divinos são eficazes em seus papéis porque 

são pensadores críticos e corajosos para iniciarem mudanças e se colocarem em conflito com 

outros, mesmo que seja com o líder, como fez Deméter (Cer.91), para melhor servir a 

coletividade (Cer.484).  

Pelo exposto, a eficácia das ações dos deuses deve-se a três fatores: a amizade que os 

une, o poder conferido na partilha, e o desafio de dar plenitude a todas formas do universo. 

Entusiasmados pela satisfação destas características importantes da natureza deles, que são 
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similares às dimensões da personalidade de Zeus: socialização, poder e realização, dirigem a 

si mesmos e assumem atuarem produtivamente, e Zeus não interfere pois atuam eles sob o 

condão de suas idéias, compartilhadas, aceitas e apoiadas ao o elegerem líder; e Zeus, para 

motivá-los, indicou a cada um fazer o que sua natureza lhes pedisse, e assim motivados 

promoveram a mudança do confuso para o claro, da incompetência para o mundo organizado. 

A similitude entre Zeus e os deuses aponta a convergência de princípios que os integram e 

norteiam, e para a expectativa favorável que tem Zeus do desempenho deles, e eles do 

desempenho de Zeus. 

Por tal organização, o aedo, em sinal de agradecimento, os elogia nos hinos 

homéricos. Ali, são as divindades louvadas pela especificação de sua δυναµις, “poder”, 

(Ter.1); seus εργα, “feitos”, (Herc.6); suas τεχναι, “artes”, (Vulc.5); sua αρχη, “origem”, 

(BacIII,1-9); por aspectos enantiológicos de sua natureza, (Mart.1-15); pelo lugarejo onde o 

deus nasceu ou é cultuado, (Ap.51-495); pelos acidentes geográficos que lhes são 

relacionados, (Fau.6-7); pelos presentes que lhes são ofertados, (Diosc.I,9); pelos deuses que 

lhes são associados, (Vest I,II); e pelos atributos que lhes são consagrados, tais como: cidades, 

(Net.5), animais, (Dian.II), e instrumentos musicais, (Cib.3). 

Em tais rapsódias, são os imortais enaltecidos pelo desempenho dos seus âmbitos de 

poderio: Asclépio alivia dores (Esc.4); Posidão doma cavalos (Net.4-5); e Hefesto, ensina a 

construção de casas (Vulc.I). Como nessas vinte seis cantilenas o aedo, sob a influência de 

Apolo (Ap.II), não faz Zeus, em pessoa, participar dos seus temas, tem-se a falsa impressão de 

ser inoperante o líder. 

Isto é coisa enganadora: Zeus exerce uma liderança que é central, mas, nesses cantos, 

em que os deuses, sem precisar de outro controle, atiram-se aos afazeres grupais, a liderança 

dele é imperceptível, porque eles se dirigem por si mesmos e tornam desnecessária a sua 

presença. Nesse momento, a relação de Zeus com eles é amigável. Zeus lhes dá um apoio, 

sem monitorá-los por perto, e reforça assim a autoridade deles para decidirem em sua tópica 

atuação e compartilharem a liderança, de modo a efetuarem seus objetivos, e eles, habilidosos, 

respondem com altos desempenhos. Essa delegação contínua se revela o dominante em Zeus 

na hínica homérica. 

Sendo delegador, tem Zeus mais tempo para suas outras funções gerenciais, tão 

importantes quanto a liderança dele, mas de prioridades superiores, como exercitar as funções 
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que se harmonizam com seus traços de personalidade do segundo bloco, ou seja: sua 

longividência, que o mobiliza a tecer os desígnios, e redistribuir as honras, para melhor 

atender às demandas do universo. Mesmo ocupado com outras funções, Zeus jamais deixa de 

monitorar os deuses, porque pode delegar-lhes o encargo de fazer as coisas, a autoridade, e 

compartilhar com eles a responsabilidade da liderança, porém, a responsabilidade de que tudo 

saia como se deve é dele, e ela é indelegável. 

Tais equipes, formadas de membros com forças e habilidades diferentes e 

complementares, são hábeis, seguras e comprometidas com a realização das metas, de modo 

que Zeus não precisa se voltar para essas questões com elas, e sua liderança tem, então, outro 

significado, melhor ajustado aos seus traços de personalidade listados no terceiro bloco. Zeus 

as ajuda a alcançarem as metas atuando como mentor, conselheiro, estimulador, ou 

facilitador. A longevidade dessas equipes depende, fundamentalmente, da liderança de Zeus, 

que mantém curta a distância entre ele e elas, para dar-lhes, pessoalmente, o necessário apoio, 

e quando tal não for possível, o trabalho informativo de Íris e Hermes garante a perfeita 

comunicação, a fim de que tais divindades possam decidir norteadas pelos planos dele, como 

faz Edoneu, que, ouvindo de Hermes as ordens de Zeus, permite que Perséfone volte para a 

mãe (Cer.335-360).  

É no desempenho do papel de líder facilitador que Zeus promove diariamente em seu 

palácio um festim, onde, como entidades coletivas, as equipes interagem socialmente e 

reforçam sua identidade (Cer.484, Ap.192-200; Ven.II,13; Fau.27). Ainda nesse papel, 

interfere para remover barreiras e prover os deuses de recursos necessários ao cumprir-se dos 

propósitos. Assim, envia Zeus os ventos, ουρος e ανεµος, seus atributos, que fazem a nau 

dos cretenses mais rapidamente chegar a seu destino, para que Apolo enfim pudesse em 

Delfos instalar seu templo (Ap.427,33). A mesma ação pratica para favorecer o 

desenvolvimento de Dioniso, que por graça de seu pai crescia (Bac.II,5), enquanto era 

educado pelas ninfas. 

Pratica, ainda, a sua liderança impercebível, apoiando os homens na instituição do 

trieteris, culto em honra de Dioniso (Bac.III, 1-7), o que revela seu modo singular de fazer os 

deuses sentirem-se agradecidos pelo trabalho importante que realizam, pois não adianta 

trabalharem eles sem reconhecimento. Recompensar o desempenho dos deuses é papel chave 
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da sua liderança, porque o reconhecimento pelas contribuições divinas é primordial para 

mantê-las comprometidas, principalmente quando é o usuário que o reconhece. 

Pela similitude da cena do hino a Apolo (Ap.427), certamente é Zeus o assoprador do 

vento, ανεµος, que faz esticar as cordas da nau dos captores de Dioniso (Bac.I,33). Assim, 

Baco, facilitado pelo pai, pune os piratas que o desonram e torna-se um leão 167 rugindo forte 

no convés.  

Baco não é reconhecido pelo piloto da nau tirrena, que o confunde com Zeus 

(Bac.I,15-9) e revela, assim, a identificação entre o filho e o pai. Sobressai em tal 

identificação o poder de referência de Zeus entre os homens. Poder esse que influencia os 

deuses a encontrarem virtudes até na vingativa Hera, sua esposa, a quem honram como ao 

próprio Zeus (Jun.5). Esse poder do líder campeia entre os homens na terra, de modo que 

Apolo faz uso dele ao se mostrar aos marinheiros cretenses: Sou o filho de Zeus, Apolo glorio-

me de ser (Ap.480). Esse modo de se apresentar mostra a admiração e estima do filho pelo 

pai, como a sua identificação com ele, pois antes de ser Apolo, ele é filho de Zeus, ou seja, é 

um ser que traz em si seu líder, e refaz os traços do caráter seu. Assim, face a face com os 

cretenses, agiu ele como o pai, e os convence com a tática da coalizão, para lhes persuadir em 

sua meta, que é da vontade de Zeus (Ap.433): em troca da ajuda, terão eles vida privilegiada, 

pois livres das humanas preocupações (Ap.526-36). 

Em ambos hinos, Zeus apóia Dioniso, como apóia Apolo. Entretanto, há no hino a 

Apolo referência à igualdade que o une ao filho seu com Leto, pois no momento em que ele 

acede, vez primeira, à reunião olímpica, levantam-se todos os deuses, e Zeus o saúda, dando-

lhe o néctar (Ap.10). É comum no Olimpo os deuses se elevarem na saudação a Zeus (Il. 

1,533-5), porém, aqui levantam-se para receber Apolo, e só voltam a sentar-se quando Zeus 

dá a bebida que integra o filho na organização olímpia.  

Há, nos hinos homéricos, entre Zeus e Febo, uma correlação imitativa: os oráculos de 

Apolo são de Zeus (Merc.471-2; Ap.287-9); o canto teogônico das Musas, que é para Zeus 

(Teog.36 e Ap.189-93), é o canto de Hermes, para Apolo (Merc.426-8); Zeus estabelece a 

multiplicidade e Apolo, na dança circular (Ap.196-206), a congrega em torno de um eixo 

comum; e pai e filho zelam pela aplicação da justiça entre os homens (Vest.II,1). Tal ocorre 

                                                           
167 O esplendor da constelação do leão anunciava a chegada do verão e, com ele, as cheias do Nilo, cujas águas ricas em material orgânico 
tornavam férteis as terras às suas margens, e atraíam os leões sedentos do deserto. A coincidência entre as estrelas leoninas, as cheias, que 
garantiam boas colheitas, e os leões produziu na mentalidade egípcia, e dela para muitas outras culturas agrícolas, a imagem sombria e ctônia 
desse animal. 
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porque Apolo representa a ambiência de Zeus; alimentado por Têmis (Ap.124), recebeu dela 

as credenciais para vigiar a aplicação da justiça e da ordem, conforme a exposição em favor 

disso ao se tratar, no capítulo precedente, da sexta hierogamia de Zeus. 

Apolo é complementação do pai, por isso, a alegria dele em recebê-lo, e confirmar-lhe 

a imortalidade na oferta do néctar, que reforça, na presença dos olímpios, os traços maiores do 

filho: a de ser arqueiro e a de ser lirodo; símbolos do poder que tem Febo para ritmar a dança 

do universo, o que faz dele sócio íntimo e co-líder de Zeus. Associados, Zeus, detentor do 

poder de informação, divide com Apolo os dados vitais, e o controle sobre sua distribuição 

aos outros. Pelo acesso a essas coisas de importância extrema, quer Hermes que Apolo as 

divida com ele, mas Febo, digno da confiança que o papel lhe impõe, mantém-se fiel a Zeus 

(Merc.539-40). 

Para manter o clima de fidelidade mútua, Zeus abre fórum para que as dificuldades 

interpessoais possam, com prontidão, ser resolvidas, a fim de evitar a inutilização dos 

trabalhos. Com esse fim promove, diariamente, a reunião auroral em seu palácio, para onde 

vão Hermes e Apolo em discórdia declarada (Merc323-97). Ali, são recebidos com lisura pelo 

líder, que é o mediador do conflito funcional entre os dois. 

Chegando ali, colocam-se os dois, com gesto de suplicante, aos joelhos de Zeus, 

símbolos da sua responsabilidade de ouvir atentamente e observar os gestos dos implicados na 

discórdia, para lhes conhecer melhor as carências, os sentimentos e as intenções (Merc.328). 

Nesse momento, Zeus se vê entre dois extremos: um filho é completamente distinto do outro 

(Merc.315-22). Volta-se, então, para Apolo e lhe pergunta em três versos; em um verso 

pergunta, em dois comenta: “Febo, de onde trazes esta hilária presa,/ uma criança recém 

nascida que tem talhe de arauto?/ É precioso este negócio que veio à reunião dos deuses”. 

No ato da pergunta, Zeus comenta sobre a aparência de Hermes, (tem ele talhe de arauto), e, 

em seguida, fora já do âmbito da pergunta, faz um comentário sobre a essência de Hermes, 

trata-se de uma coisa, χρηµα, um negócio. Com tais observações, encoraja o líder a 

discussão. Passa a palavra, então, para o filho mais velho, que conta, em vinte e sete versos, as 

ações de Hermes, como se o tivesse seguido, tal a riqueza das suas deduções esclarecidas 

(Merc.334-60). Nem bem Apolo acaba de falar, Hermes o interrompe, pois o relato já por 

certo havia chegado ao berço, local do encontro de ambos, e começa, então, a contar as coisas 

na visão pessoal (Merc.362-88). Apolo nem sequer falara da fortuna na casa do menino, o que 
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eleva seu caráter, pois se envolve só com o que lhe dizia respeito. Já manhoso, eloqüente, 

Hermes fala verdades com mentiras misturadas: tudo o que ele diz que Apolo fez é verdade, 

mas o que diz sobre si mesmo, é mentira (Merc.363-88). Parece uma estratégia para confundir 

e enganar Zeus.  
A postura de Zeus, atentando em Hermes e nele vendo os talentos que Apolo não vira; 

a maneira de conduzir o encontro, passando primeiro a palavra para o filho mais velho, não 

sem antes elevar o filho mais novo para equilíbrio de ambos; a atenção com que ouve e aceita 

a versão de cada um, censura evitando e embaraço para os dois; e o bom humor contra o 

ambiente pesado, descarregando a tensão e criando um clima de emoção propícia à 

conciliação dos irmãos, revela que ele não usa, nesse momento, seu poder de posição, mas sua 

habilidade facilitadora, que encoraja os dois a buscar uma consciência similar do problema e 

motivação para resolvê-lo (Merc.330-390). 

Assim, Zeus, procurando sentimentos que apelassem para essa emoção e o júbilo de 

ambos, ordena que ambos, desarmados do individualismo e com ânimos voltados a um 

propósito comunitário, procurassem, e Hermes mostrasse onde havia escondido as vacas. O 

gesto de aprovação com a cabeça encoraja-os a encontrar caminho melhor à cessação de 

hostilidade e à solução perfeita do problema para ambos (Merc.391-6). Apelando a que se 

desarmassem, e buscassem inocência de espírito, o Cronida, nos dois filhos, estimula o valor 

da amizade para as boas relações divinas (Merc.506-7). Tal ação de Zeus compatibiliza-se 

com sua personalidade socializante. 

Nesse percurso, Apolo, alargando as referências, e alegre do elogio de Zeus a tal 

infante, dá-se conta, pela ouvida cítara, que Hermes agregaria valor às suas próprias 

competências e propõe por isso um acordo: as cinqüenta cabeças mais os inúmeros dons pela 

lira e a arte de tocá-la (Merc.436-62); Hermes aceita, mas, quer também os oráculos de Zeus 

(Merc.463-502); Apolo faz contra lance: ninguém conhecerá, exceto ele, o que Zeus trama. 

No lugar dessas informações, deu, a Hermes as Trias, predição pelas pedrinhas (Merc.533-

64). E o acordo é firmado entre os dois, que ao Olimpo retornam, amigos e felizes, para 

informar ao pai, que com isto rejubila (Merc. 504-7). 

O acordo favorecido por Zeus, que em ganhos resultou para os dois, mostra que a sua 

liderança integra de fato a diversidade empreendedora, que não mutila as naturezas, talentos, 
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interesses, e desejos divinos, mas ao contrário os respeita; e os assim abraça em sua tática de 

implementar o desempenho das equipes divinas. 
A diversidade que eleva a vida dos deuses tem residência no Olimpo, e Apolo e 

Hermes são testemunhas disso nos hinos homéricos; resolveram ambos a divergência com 

juramentos mútuos de se respeitarem (Merc.518-527), ainda que a competição prossiga sendo 

a marca de suas naturezas: o primeiro é deus da verdade, que age com a luz da manhã 

(Merc.184-6, 314-322), o outro é deus do engano, que age na escuridão da noite 

(Merc.99,383-4). Febo, alimentado pela mentora de Zeus, abandonando depressa as fraldas, 

define a cítara e o arco como seus (Ap. 124-35). Hermes nasce desejoso do cheiro das carnes 

sacrificais (Merc. 64, 130-3), e para isso o berço abandona e atrás das vacas de Apolo ele 

corre, trampolim para a sua entrada no reino imortal (Merc.22). Nutrido por Têmis, Febo é 

deus de maturidade elevada, parecendo não ter tido infância. Já Hermes, amadrinhado por 

Memória (Merc.430-1), é o antípoda de Apolo, não cresce no hino, tem sua infância plena, 

cheia de traquinagens, e mostra-se, aparentemente, imaturo. 

É curioso que irmãos tão diversos, tão logo nascidos, dirijam-se um para o privilégio 

do outro. Parece denotar isso que, em suas essências, têm os deuses gregos a urgência da 

complementaridade, que se satisfaz quando se agrupam nas equipes, que os unificam e 

completam168. Neste sentido, a completitude que Zeus lhes deu ao libertá-los de Crono 

efetiva-se na partilha, que os faz agir em plena comunidade. 

Tal interação, encorajada pelo líder, promove um clima de aprovação à expressão dos 

sentimentos e das idéias. Os deuses, cada qual com sua natureza, comunicam-se uns com os 

outros abertamente. Mesmo Hera, na presença de todos reunidos (Ap.310), e inclusive o 

marido, a quem ela se dirige (Ap.322), fala das mazelas da vida privada, e conta, para todos, 

como lançou Hefesto, seu filho, no mar (Ap.311-318). 

Esse clima existe porque Zeus, como mostra o episódio entre Apolo e Hermes, 

estimula o mútuo respeito. Parecem seguir os deuses uma pauta social olímpia, que prescreve 

o modo pelo qual uns se devem comportar com os outros. Hera fala abertamente do marido 

que a desonra, descreve suas ações, e dele não recebe censura nenhuma, pois, como um igual, 

ele aceita os sentimentos dela. Afrodite, ao contrário, parece haver infringido essa pauta, e 

Zeus, então, transforma o erro dela numa ocasião de reprimenda e mudança (Ven.252-3). 

                                                           
168 Esse é o fenomêno da intersubjetividade de que nos fala Schelling. Filosofia da Arte. Segunda Seção. 
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Não fossem as três virgens, Atena, Ártemis e Héstia, Afrodite seria a líder universal, 

pois nada teria escapado a sua influência. Nem mesmo Zeus, que costuma segui-la em seus 

encantos, estaria isento. Graças às três, entretanto, o seu poder foi limitado, de modo que ela 

não pode se bravatear de pôr o jugo em todo mundo. Mas, é público, entre os deuses, que seu 

potencial de influência é irresistível. Mesmo a ciumenta Hera, quando lhe foi solicitar um 

obséquio, reconhece-o, dizendo: “Dá-me o desejo e o feitiço com que sempre domaste ... os 

deuses ... e os homens” (Il.14,198-9). Vivem os deuses temerosos por tal influência (Ven.248-

50).  

O líder, pela cognição que possui, pensa criticamente e antevê que ela, sendo instável e 

não tendo bom entendimento de sua força, poderia, mais tarde, abusar desse poder e chacotear 

os divinos, dizendo que as uniões que patrocina frutificam com o nascimento de filhos que 

morrem (Ven.48-52), em razão disso, decide intervir para solucionar de vez esse problema 

(Ven.45-52). 

Mas, o que fazer? Deveria chamá-la e ordenar-lhe não mais sujeitasse as divindades ao 

poder dessa de influência? Ou proibi-la de uma vez de afetar os comportamentos divinos para 

a seguir zombá-los? Certamente, comportando-se de um ou de outro modo, poria em risco o 

sábio líder o âmbito de poder que por si patrocina. Se resolvesse ele demovê-la mediante uma 

conversa, um diálogo, poderia ela enganá-lo com as suas artimanhas (Ven.36-9,56-90,108-

43), assim como ocorreu a Hera que o trapaceara, quando, com as armas de Afrodite, 

despertou-lhe o desejo e o fez esquecer o amparo que ele devia aos troianos em campo de 

guerra (Il.14,190-360).  

Conhecendo bem a filha, identificou o caminho que naquela situação faria com que ela 

se impusesse mais comedimento. Resolveu puni-la. Usa seu poder coercivo, que a faz sentir-

se humilhada perante os deuses (Ven.247-8), e os homens (Ven.281-90). O pai fá-la provar da 

mesma droga com que embriagava ela as divindades: lança-lhe no ânimo o desejo pelo mortal 

Anquises (Ven.53). 

Motivando-a, o líder a influencia a ir, por si mesma, na direção do resultado 

pretendido. Motivada, ela não desconhece a força que a mobiliza, e diz a Anquises que uma 

necessidade grande, vigorosa, a estimulava a procurá-lo (Ven.131). 

Tendo Zeus evitado qualquer defesa por parte dela acertou plenamente no estilo que 

teria a situação, pois, tão logo deu-se ela conta da conseqüência disso (ter um mortal no 
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ventre, Ven.195), disse não mais ousaria falar disso entre imortais (Ven. 252-5). Tal 

pronunciamento garante que a filha há mudado; estava certo o líder ao julgar que ela viria, um 

dia, a se vangloriar do poderio que tinha, pois ela própria o confirma, reconhecendo seu erro 

em conceber Enéias (Ven.198,248-55). 

Pelas armas da deusa Sorridente, Zeus criativo, surpreendeu-a e garantiu sua decisão. 

Afrodite, por sua vez, no âmago sentiu a dor daqueles a quem ela subjugava (Ven.199). Não 

só isso, Afrodite, escarmentada, multiplica a ação paterna ameaçando o filho Anquises com o 

raio de Zeus, caso se vangloriasse de se haver unido a ela. (Ven. 281-8). Tal agressividade 

com que ela se impõe a Anquises diz respeito à força de Zeus contra inimigos, Titãs e Tifeu, 

forma de dominação que o líder não utiliza com ela, pois não pretende apoucá-la em seu 

poder tornado, por sinal, mais forte ao fazê-la saber de sua própria força. 
Assim como Afrodite influenciada foi por Zeus, Zeus o foi por Deméter, a quem 

também influenciou, revelando a sua liderança como processo de mão dupla. Nenhum dos 

poemas da hínica homérica permite conhecer, de uma só vez, a variação dos estilos de Zeus 

liderar quanto o Hino a Deméter. Identifica-se, no poema, que uma ativa seguidora como 

Terra-mãe é capaz de mostrar sua influencia sobre o líder. Neste sentido, os imortais, no 

relacionamento com Zeus, manifestam suas críticas, e se o dissenso é favorável aos trabalhos 

divinos e ao compartilhamento dos valores olímpios não é encarado como deslealdade e 

desacato. 

Como a terra tudo produzia por si mesma (Trab.110-20), Deméter, no reinado de 

Crono seu pai, tinha a sua função inibida. Nessa ordem antiga vinculava-se Deméter à geração 

das divindades telúricas, encarnando figuras maternais ligadas à terra, dotadas de leis e 

valores próprios. Bondosa e benéfica aos que lhe fossem fiéis, tornava-se temível para quem a 

desdenhasse, assumindo a natureza severa de Deméter Erínia, que fazia pagar com a última 

gota de sangue aquele que a desrespeitasse em seus direitos. 

Uma das leis mais sagradas da cosmovisão da qual Deméter participa diz respeito aos 

direitos de sangue, pelos quais pais e filhos se unem. Guardiã da semente, sentia-se 

visceralmente unida à filha, que, recolhida em seu útero regenerava-se ao contato com 

energias telúricas, e voltava para vida nova e fecunda. Assim, uma necessitava da energia da 

outra, para a subsistência e preservação de ambas. 
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Na passagem da terceira fase do devir dos deuses169, por intervenção de Zeus, o 

homem deixa de nascer e viver à sombra de imortais e passa a ser anthropos, o homo, o 

humus, o barro, descendente da argilosa Pandora. Ao novo homem couberia ganhar a vida 

com o suor do trabalho. Nesse momento em que a natureza passa de bruta a cultivada, 

Deméter é desposada por Zeus, que, conhecendo a origem dos nutrientes da vida, sabiamente 

casou-se com ela para incorporar em seu domínio a força fecundante e produtora de alimento. 

Dessa união, nasceu Perséfone, que, o pai, escondido da mãe, decidiu dar como esposa ao 

Hades (Cer.3), a fim de que o novo casal pudesse nutrir o novo homem. 

Com essa decisão se criaria o impasse: Agrada ao irmão, dando-lhe Perséfone, Zeus 

desagrada à esposa, tirando-lhe a filha. O líder precisa prosseguir em suas mudanças 

planejadas. Para tanto, Zeus, Terra e Edoneu formam uma equipe, onde o líder divide sua 

decisão com a Terra, que faz nascer o narciso que Perséfone colheria, se Edoneu, instigado 

por Zeus (Cer.32), não a raptasse (Cer.3-19). Harmônicos em suas ações, fazem perfeito o 

plano de Zeus, mas desrespeitam os valores maternais de Deméter, que revelando seu modo 

de ser ativo, abandona o Olimpo (Cer.90-4), vem para a terra e desestabiliza a liderança dele.  

Enquanto Deméter externava seu pensamento repudiando a coerção de Zeus e Hades 

(Cer.95-304), Zeus mantinha-se à margem e nada fazia para aplacar-lhe a cólera. Quando ela 

porém põe seus próprios poderes a serviço de sua vingança, Zeus sem pestanejar agiu 

(Cer.305-33). 

Tornando a terra estéril, Deméter põe em risco a estabilidade social, porque homem 

sem alimento fica indócil; ela ameaça também a sobrevivência da humanidade, que não vive 

sem alimento; ela desestabiliza a liderança de Zeus, porque exterminados os mortais, quem 

celebraria os deuses, quem lhes ofereceria hinos, sacrifícios, quem precisaria, por fim, dos 

deuses (Cer.310-2)? 

Atento ao ato extremo Zeus compreende que Deméter não é Hera, e não podia fazer 

com aquela o que com esta já fizera dizendo-lhe que se abandonasse o Olimpo pouca conta 

faria (Il. 8,470-83). Reconheceu Zeus a competência de Deméter e, usando seu poder de 

posição, mandou Íris chamá-la de volta. A mensageira, cumprindo ordens, imediatamente, 

chega no templo e diz: “Deméter, chama-te Zeus pai que conhece o imperecível para ires 

junto a grei dos deuses sempre vivos. Vamos, que não fique sem cumprimento minha palavra 

                                                           
169 A 1ª fase: Caos, Terra, Tártaro e Eros;  2ª: soberania do Céu;  3ª: mando de Crono; 4ª: liderança de Zeus. 
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que vem de Zeus”. (Cer. 313-23). Diante de mais essa demonstração de autocracia, que a 

chamou para voltar como se não a tivesse ofendido em seus valores, Deméter não se abala e 

mantém-se ali mesmo onde estava, nenhuma resposta dando à comunicação unilateral de 

Zeus, depreciando-lhe a liderança e minando-lhe a autoridade (Cer.324). 

Decididamente, Zeus fracassa ao fazer uso, primeiro, do seu poder de coerção ao 

raptar-lhe a filha, e, depois, do seu poder de posição, enviando-lhe Íris, para influenciar 

Deméter, que sempre fora devotada mãe, empenhada em ajudar os homens com seus dons. 

Deméter não sabe os motivos de Zeus para tirar-lhe a jovem. Diferentemente de Hera e de 

Afrodite, que se valem de subterfúgios, a Terra-mãe agindo vinha com a ternura e a 

naturalidade de sempre, não havendo, pois, de parte dela, algum motivo para punição. 

Diante do silêncio de Deméter, Zeus, transige e resolve obter o que quer por 

persuasão. Impeliu, então, um a um, aos divinais para reconvocá-la e oferecer-lhe dons 

inúmeros (Cer.325-8). Ao tentar compensá-la pela perdida filha, usa um recurso já testado 

que dera certo com o pai de Ganimedes. Conta-se que havendo Zeus levado o jovem, aflito, o 

pai deste lamentava sem cessar a perda do menino. Compadecido então Zeus como 

compensação lhe enviou cavalos rápidos, condutores de imortais, e a Hermes ordenou que 

dissesse ao pai que Ganimedes imortal seria e sem velhice como os deuses. Ao receber os 

dons e ouvir o aviso, o pai nunca mais se lamentou e alegre faz-se conduzir pelos cavalos 

velozes (Ven. 202-17).  

Embora eficaz com o troiano, tal modo de persuadir mostrou-se impróprio com 

Deméter, que ainda mais irritada ficou, ao constatar que o esposo havia julgado que ela se 

deixaria convencer pelo ir e vir dos deuses a lhe fazer propostas de uma troca da filha por 

presentes. Mandou dizer que ao Olimpo jamais iria subir, e jamais faria fruto frutificar se a 

filha não visse (Cer.329-33).  

A tática de persuasão de Zeus para fazer Deméter retornar para o Olimpo está 

diretamente relacionada com o traço altamente cognitivo de Zeus. Se não consegue 

influenciá-la, é pelo descompasso entre seus argumentos e a necessidade dela. Adotara ele 

uma tática em desacordo com os valores da Mãe. Ele quer persuadi-la com argumentos 

racionais, quando deveria apelar para as emoções de mãe. Zeus, que com total eficácia vinha 

agindo na condução dos liderados, não tenha, talvez, percebido que no caso de Terra-mãe não 

havia atinado com o caráter e estilo mais próprios para ela. 
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Deuses não levam recado de Zeus, essa função é de Íris, de Hermes, e os que vieram 

ter com Terra-mãe não lhe levaram recado, mas, compartilharam com ela os seus âmbitos de 

poderio, porque de todos a existência estava ameaçada. Essa tática de Zeus visivelmente põe a 

descoberto a afiliação que liga um deus ao outro, e revela que o poder deles se implica em tal 

intersubjetividade170, sem a qual seus âmbitos de atuação não formariam um todo. 

Por que adotar Zeus comportamentos tão contrários à natureza de Deméter? Agir 

sorrateiramente estava harmônico com o desajuste de Afrodite, tanto é assim que o estilo 

usado pelo Pai foi eficaz, e, ela mudaria o comportamento. O mesmo em relação ao pai de 

Ganimedes, agraciado com tamanhos dons. Mas, com a Terra-mãe esses estilos não 

combinam! O que de errado tinha feito mãe Deméter? Dava de comer aos que não 

trabalhavam? Fora informada por Zeus de que seus planos para nós humanos tinham de ser 

outros? Por que parece, não. Zeus deveria ter-lhe comunicado claramente suas expectativas 

em relação à nova função dela, esclarecendo sua esfera de autoridade e responsabilidade, a 

fim de evitar dúvidas, ambigüidades, incertezas. 

No ir e vir dos deuses as posições entre Zeus e Deméter se equilibraram, e à medida 

que as ofertas deles para ela se avolumavam, a influência dela sobre Zeus crescia, de modo 

que no jogo de forças decorrentes, Zeus, líder eficaz que era, percebeu que, para tirar o 

melhor de Terra-mãe, devia colaborar para a resolução desta última. Com essa intenção, 

enviou Hermes para persuadir Hades a reconduzir Perséfone de volta para a mãe (Cer.334-

85). Sendo Hermes o deus da eloqüência, a persuasão que Zeus determinou fazer, para mudar 

a decisão de Hades, diz respeito ao seu âmbito de poder. Zeus pedira que Hermes persuadisse 

ao Hades com as palavras que as deusas Musas colocam na boca do aedo e do rei para 

encantar e convencer ouvintes (Mus.5). 

Zeus determina que a menina volte, mas não quer deixar aborrecido o irmão como 

deixou a esposa, por isso resolve influenciá-lo, não com presentes, mas com a força da 

palavra. Assim, à força inicial de Hades, raptando Perséfone, contrapõem-se a força do 

diálogo. Esse modo de influenciar o irmão mostra que Zeus, movido pela decisão extrema de 

Deméter de manter o solo endurecido, descobriu onde falhara, e isso foi de importância para 

se identificar em que área devia concentrar suas atenções. 

                                                           
170 Segundo Schelling, o universo não está em nenhuma forma particular, precisamente porque está em todas, da 
mesma maneira que está em todas porque não está em nenhuma particular (parag.25). Filosofia da Arte. 
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Quando pensa Zeus em mudar o paradigma de Deméter devia usar sua vocação para o 

sentido, para iluminar-lhe o propósito da mudança e como essa iria afetá-la, pois a mudança 

afetaria valores, valores criam, em quem os recebeu pela partilha universal, o desejo de seguir 

sendo eternamente o princípio de seu ser e sua fortuna. Com sua palavra, Zeus teria inspirado 

nela uma visão de futuro atrativa, o que a convenceria de que o antigo modo de fazer as coisas 

já não era mais real. Neste sentido, logo que chegara o momento da filha se casar, deveria 

com a Mãe ter discutido a mudança para a nova ordem, e esta, por ter ajudado a decidir sobre 

o futuro da filha e o dela mesma, não teria resistido, pelo contrário, se envolveria em tal 

mudança, que iria habilitá-la a trabalhar em equipes, buscando conhecer melhor a natureza 

mal-entendida de Hades (Cer.82-7). Aliás, ao trocar a exuberância da aparência divina pelo 

negrume da aparência humana (Cer.94,182-3), ela demonstra ser capaz de enfrentar situações 

novas e assumir atribuições condizentes com a escura natureza de Hades. Seu relato, para as 

filhas de Celeu, (Cer.119-32) evidencia o quanto ela reprova a coerção em favor das brandas 

palavras do diálogo. Dós, evidenciando grande habilidade retórica, conta o que lhe ocorreu 

em linguagem ornamental, com duas histórias simultâneas, e mostra afinidades com as deusas 

Musas e, portanto, com as palavras que envolvem o ouvinte e o persuadem por sua beleza  

Antes de rever Perséfone, Deméter age dominada pelo maternal instinto, mas, no 

momento em que a reencontra põe limite a esse impulso natural, raciocina e, mostrando-se 

habilidosa para tais novas negociações, deixa então de pensar em si mesma e se abre para a 

coletividade (Cer.385-403). Interessada em pôr de acordo as partes envolvidas, colabora então 

Deméter para que todos ganhem-ganhem (Cer.392-403). 

Ao rever Perséfone, talvez tenha a mãe compreendido que a jovem já não era a mesma 

que baixara ao Hades, e que ela própria já não era a primitiva mãe. Sua mudança de atitude, 

além de influenciada pela mudança de Zeus, se deva, talvez e sobretudo, ao episódio da 

rainha, que lhe ampliou os horizontes, quando viu que a limitação de Metaneira impediu que o 

filho dela se transformasse para uma existência plena (Cer.242-62). Originalmente ligada às 

divindades telúricas, desprovida ainda da honra de sua participação na nova ordem, Deméter 

havia tomado como injúria a união da filha com o rei das trevas. No entanto, conscientizada 

de que estava agora agindo como a obstinada Metaneira, impedindo a filha de ter a sua timé 

(honra) no reino de Zeus, encontra o termo conciliador das quatro partes desse impasse, 

porque os quatro ganharão: Perséfone permanecerá com o esposo por um terço do tempo, e 
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assumirá a sua timé; Edoneu terá maior poderio com uma divindade olímpica em seu reinado 

e junto a si; Deméter terá a filha por dois terços do tempo, assegurando o direito materno, e, 

como produto da dicotomia em seus afetos ela terá seus privilégios aumentados, responsável 

que vai ser pela renovação periódica da Natureza e do Homem; e Zeus, por causa dessas 

providências, terá concretizado seu plano. 

Acedendo que essa é a melhor solução, Zeus envia Réia, mãe de ambos, símbolo do 

valor maternal, para ir buscar Deméter, garantir-lhe o realinhamento das honras, e dizer-lhe 

que concordou plenamente com a solução que ela expusera (Cer. 441-8). Réia reproduz 

palavras do filho, e pede que a filha obedeça e faça o fruto crescer de novo na terra (Cer. 449-

69). Deméter, segura e entusiasmada com a mãe e a filha, obedece e volta para a assembléia 

olímpica para participar do banquete vespertino, que renova as energias e faz todos os 

ressentimentos se esquecerem (Cer.470-86). Com o acordo, Zeus delega, à Deméter, a 

responsabilidade das decisões sobre seu âmbito de poder, e ela, assumindo novos privilégios 

sela a aliança firmada em seu casamento com ele, confirmando assim a supremacia da ordem 

atual do mundo (Cer.485-9). 

Os diversos modos que Zeus adota para influenciar a Terra-mãe, no grande hino a 

Deméter, evidenciam a sua flexibilidade para mudar comportamentos. A forma de Zeus 

liderar Deméter no início do hino opõe-se a si mesmo quando o poema culmina. Zeus salta de 

um estilo a outro: coercitivo, autocrático, persuasivo, compartilhante, até que, finalmente, 

delega autonomia e representatividade à Terra-mãe, quando, então, juntos com Hades e 

Perséfone nova equipe divina ensejam, responsável por plenificar as fases das sementes de 

todos os seres que morrem na terra.  

Entre a primeira posição e a última, Zeus e Deméter mudaram. Mudaram pela mágica 

da intersubjetividade171, Deméter aprende a conciliar a sua razão de ser aos objetivos últimos 

de Zeus, e este aprendeu a conciliar sua natureza à natureza de Deméter, e assim, ambos 

aprendem uma vez mais que tudo afinal vem a ser Um. 

Os estilos de liderança de Zeus nos hinos homéricos são ricos de variações, e como 

estas variações, como se viu, ampliam as possibilidades do ser sem lhe mudar contudo a 

unitária natureza, não se pode rotulá-lo autocrático porque dá a palavra final e decide sem 

                                                           
171 Uma vez que o Absoluto é posto com limitação em cada figura divina, os traços que faltam nelas fazem com 
que elas tenham urgência de se complementarm entrelaçando-se umas com as outras. E, assim, formam um 
mundo entre si, onde tudo é determinado reciprocamente, é um todo orgânico, uma totalidade. 
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perguntar; porque usa palavras que encantam ou presentes que persuadem, porque aquiesce às 

ações divinas; porque lhes amplia o horizonte; porque empolga e inspira aos seguidores o 

entusiasmo da mudança; porque coloca em cada ser a responsabilidade por melhor 

desempenho e competência. Contudo, pode-se afirmar que Zeus é forte e firme, e, se 

necessário é até mesmo cruel, como fora com Deméter, ao lhe tirar a filha. Zeus é suma 

potência divina porque passa a sua essência aos seguidores, e os retempera com seu raio que é 

o signo do certo. 

Ainda que não se possa imputar ao Cronida um estilo único de comando nos hinos 

homéricos, constata-se, ao analisar o aspecto lingüístico das circunstâncias em que ele age, 

que ele nunca dá ordem direta. Não há uma forma completa de comunicação de Zeus através 

do diálogo com as potências divinas, pois todas as suas prescrições são pronunciadas por 

discurso indireto. Suas decisões e determinações são feitas por meio de verbos causativos, ou 

seja, Zeus é sujeito de uma oração que dá causa para a ação de outros. Zeus é um sujeito 

gramatical que motiva uma ação da ação, sem nunca realizá-la por si mesmo.  

No hino a Deméter, o verbo de causação explícita não é fazer, mas mandar. Manda 

Íris a chamar Deméter, manda, depois, os deuses a chamá-la e lhe fazerem oferendas, manda, 

em seguida, Hermes persuadir Hades, e, finalmente, manda Réia para selar o acordo e trazer 

de volta a Terra-mãe para a morada olímpia (Cer.314,326-8,335-9,441-7). Mesmo a passagem 

inicial, em que Zeus abre espaço para a instalação do conflito entre o casal, é marcada por 

uma causação implícita: o verbo dar. Pelo aspecto lingüístico, fica evidente que Zeus causou 

o rapto da filha para mudar-lhe o estado de solteira para casada (Cer.3), haja vista que os 

verbos causativos nem sempre culminam só com ação de outrem, mas também com a sua 

mudança de estado ou estatuto. 

No hino a Hermes, a causação é ordenar (Merc.391), o pai ordena que os dois irmãos 

resolvam a situação conflituosa, e, os motiva à ação, que dará no apaziguamento deles, e, 

principalmente na fortificação de ambos.  

No hino a Afrodite, o verbo que exprime a ação realizada por Zeus e que causou, na 

Sorridente, a necessidade de se unir ao mortal Anquises é lançar (Ven. 53). Zeus lançou-lhe o 

desejo e criou nela a motivação para agir e mudar o seu modo de ser e de encarar o mundo. 

Os verbos causativos nos hinos homéricos, chamados neste estudo de motores, 

exprimem a idéia de que Zeus nunca realiza algo por si próprio, mas, provoca, incita, causa as 
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ações dos deuses, seus seguidores. A idéia expressa por tais verbos concilia-se com o 

comportamento de delegação de Zeus. Desse modo, ainda que não se possa imputar um único 

estilo de liderança a Zeus nos hinos, pode-se afirmar que, em sua essência, Zeus é delegador 

do Uno, porque, tanto comportamental quanto lingüisticamente, incita os seguidores para agir 

em nome seu e em nome Dele, Zeus. 

As duas primeiras obras para organizar o mundo, apresentadas no capítulo anterior 

ressaltam que Zeus, em sua essência, é promotor da liberdade, pois como já se viu, libertou 

ele os deuses e os homens do ventre de Crono e lhes deu a consciência de si mesmos.  

Na medida em que passa a sua própria essência para os seres divinos, fazendo-os 

líderes de si mesmos, Zeus jamais cerceia-lhes a razão, o desejo de liberdade e o gosto pela 

independência, porque sabe que todo tipo de cerceamento cria fantoches, e fantoches não 

possuem nem o pensamento crítico e nem a energia vital para participarem ativamente dos 

complexos trabalhos que lhes caberão no mundo. 

Concluído o exame do conteúdo acerca da liderança de Zeus nos hinos homéricos, 

passemos, então, para a etapa derradeira da aplicação do método, apresentando uma descrição 

do significado desse fenômeno. 

Zeus é o líder desencadeador das maiores mudanças realizadas no mundo. Quando 

termina as seis obras, chega, com êxito, a tarefa de haver criado nova diacosmese172, 

institucionalizada, fortificada e amplamente aceita pela partilha do poder entre seus pares, 

quando cada um se ajusta a essa visão de mundo e se compromete, não só a preservá-la, mas 

sobretudo sê-la. 

Tal compartilhamento deixa manifesto que a liderança aí não é uma estrada de mão 

única, mas funda-se na alta eficácia dos seus seguidores, que ocupam o papel de líderes. 

Reunidos em equipes interdependentes, compartilham a responsabilidade da liderança e a 

autonomia para decidirem em suas esferas de atuação. Por isso, o potencial para o conflito 

entre eles é alto, e, além disso, como o poder é distribuído igualmente entre todos (Teog.74), o 

poder central de Zeus se esconde, tal como diz Heráclito: “a Natureza ama esconder-se” 

(D.123), requerendo que ele use tipos de poder para inspirá-los. Tais fatores tornam a 

cooperação entre os seres divinos crescentemente dependente de uma cultura vigorosa com 

                                                           
172 Ordem. 
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crenças e valores compartilhados, e forte comprometimento com a razão de ser da nova 

organização divina.  

Longividente, Zeus, no centro da nova visão de mundo, colocou sua missão, que 

prescreve o propósito geral da atual forma de organização, delineando o guia de princípios e o 

padrão ético pelo qual todos em qualquer circunstância se conduzirão. Cabe a Zeus zelar por 

ela e influenciar os imortais para realizá-la. Não fosse esta liderança central, as equipes se 

poderiam desagregar, alienando-se em objetivos não afiliados a esta nova visão, e tudo 

voltaria de novo ao caos. Dai a importância da fixação de um princípio para o qual todas as 

ações convergirão, de modo articulado.  

Sendo a organização divina a soma das transações individuais, se a atuação individual 

tiver pouca aderência ao eidos fundamental, a do grupo também terá, de modo que Zeus 

monitora ambos porque só ele tem a visão do todo. Ele é o responsável por proporcionar a 

mais efetiva liderança a cada divindade e por vincular os objetivos de cada uma aos 

propósitos da organização. Sendo o melhor (Jup.1), influencia os deuses a fazerem o melhor, 

intervindo, sempre que necessário, para maximizar-lhes as forças e minimizar-lhes as 

fraquezas, de modo que o resultado seja a otimização dos afazeres. 

Assim, o êxito da sua liderança repousa na harmonia entre: seus traços de 

personalidade, que lhe facilitam a eficácia porque são compatíveis com a sua função gerencial 

de exercer influência; seu comportamento, que baseado em seus traços de personalidade é 

variado e ajustável à exigência da situação; e a situação que pode ser traduzida como o grau 

de alinhamento entre o comportamento da divindade com os propósitos do universo. Essa é, 

portanto, a variável circunstancial que determina o comportamento de Zeus, conforme revelou 

o exame comparativo do conteúdo da sua liderança nos hinos homéricos. 

Se os comportamentos das divindades estiverem alinhados com as metas do universo, 

Zeus não interfere, pois sua vontade, concilia-se com a dos liderados, que o seguem 

voluntariamente com entusiasmo e dedicação. O fato dele não interferir não significa que 

esteja alheio ao que estão fazendo as divindades; responsável e atento, Zeus as acompanha 

sempre, para certificar-se de que nunca percam o foco na missão. Se há o alinhamento, Zeus 

usa o estilo da delegação e desempenha um papel de líder facilitador, cujo trabalho é criar um 

ambiente de apoio, ajudar nas demandas interpessoais, e desenvolver os deuses, alargando-
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lhes seus pontos de vista. Esse estilo de liderança, presente na maior parte dos hinos, produz a 

falsa impressão de que ninguém lidera o universo, e, ele funcione por si mesmo. 

Porém, ao menor sinal da perda de pontaria para os seus desígnios, que são os 

propósitos do universo, ele muda de estilo e reage prontamente recompondo a medida de 

moderação necessária para o ajuste, a fim de ajudar as equipes, ou a divindade em desajuste, a 

se conectarem de novo com a missão, como mostram suas ações no hino a Deméter. Ali, é 

possível identificar a habilidade de Zeus em mudar de estilo, para influenciar a deusa Mãe na 

direção dos propósitos do universo e demovê-la da decisão de pôr fim a sua ordem, ou então 

de escravizar-se numa atuação ou trabalho ou compromisso que venham a representar por fim 

algum alvo superior à própria divindade173. 

O sentido da liderança de Zeus consiste, então, em assegurar que os seres divinos 

cumpram a missão que compartilharam na partilha: manter a ordem e a justiça no mundo, 

razão de ser dos deuses e da liderança de Zeus, comemorada no Hino a Zeus, que o consagra 

relacionando-o com Thêmis, sua conselheira, que ocupa o centro da totalidade cósmica, e 

fundamenta o triunfo da sua liderança. 

 

                                                           
173 Ao demover Deméter de sua intenção de continuar sofrendo, Zeus impôs um limite ao princípio do infinito que seus 
mistérios apresentam. Do contrário, ela, como Prometeu, se representaria como um ser que suportaria, em sua pessoa, todos 
os tormentos da espécie humana. Prometeu acorrentado foi limitado de sua infinitude, pois como Deméter apresenta um sinal 
de vida do cristinianismo no paganismo grego. 
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6 Capítulo V – Por que os deuses obedecem? 

Na quarta fase do devir dos deuses, Zeus, é estimulado por seus seguidores a ocupar o 

poder e a ser o líder deles, e, desde então, ele os conduz para o cumprimento da missão 

comum de manter a ordem e a justiça no mundo, a despeito da contínua mudança de todas as 

coisas. Mostra-se Zeus um líder por quem os deuses agem com devotamento. Mesmo 

Posidão, que o contesta, diz que jamais lutaria contra ele, ainda que todos os deuses lhe 

fossem contrários (Il.8,209-11). Pelo modo como a ele reagem as divindades, salta à vista que 

o têm por líder excepcional, a quem obedecem com um respeito e temor que nada tem de 

covarde ou conciliador (Cer.460). 

Analisando, nos hinos homéricos, a capacidade de Zeus obter e manter em alto grau o 

comprometimento dos imortais para atingirem os desígnios do universo, que são sempre 

desígnios em ação e reação, constata-se que a qualidade dele para eles não é devida tanto ao 

posto, nem à autoridade conquistada pelas obras realizadas, mas se deve, sobretudo, ao que 

faz dele um diferente e um igual por todos respeitado.  

Nada melhor para descrever a natureza do laço que liga Zeus aos deuses do que deixar 

que eles próprios falem de seu líder. Por tais palavras constata-se que há princípios 

fundamentais permeando o relacionamento entre eles. Um exemplo do tipo de vínculo que 

une Zeus aos deuses é dado por Íris. Ao buscar Deméter, exilada em seu templo, a mensageira 

procura persuadi-la a voltar para o Olimpo dizendo que Zeus é o pai que sabe o imperecível 

(Cer.321). Tal declaração ressalta que, aos olhos de Íris, as ações de Zeus ainda que permeiem 

coisas perecíveis ou mudáveis pertencem por si mesmas ao âmbito do que não se corrompe, 

de modo que o líder, ao tirar a filha de Deméter, não age sobre o efêmero, o transitório, porém 

alicerçado em suas eternas cogitações, e, sendo assim, dar a menina ao rei do Hades não é 

uma fútil atitude, mas uma urgência das idéias transcendentes, fonte determinante de todas as 

decisões que Zeus toma, e que, por isso, mais cedo ou mais tarde serão vistas em sua 

intemporal justiça. 

O adjetivo imperecível qualifica os conhecimentos e os desígnios de Zeus (Ven.43), e 

também nomeia os deuses (Merc.326), mostrando que essas três dimensões, conhecimento, 

desígnio e deuses, têm a mesma origem e estão associadas ao mundo da imortalidade, alheio 

aos sensíveis interesses. Tal concepção harmoniza-se com a noção platônica de ser Zeus que 
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funda todos os seres. Desse modo, está explícito nas palavras persuasivas de Íris, que Deméter 

deve acreditar que a ação de Zeus não é vã, mas necessária. 

Um outro termo que marca a medida da relação de Zeus com os deuses é longividente 

(Cer.3,334,441,460; Ap.339; Merc.540; Jup.2,4). Réia aconselha Deméter a obedecer a Zeus 

que vê longe (Cer.460-8). Hera pede aos Titãs um filho forte como Zeus, esse que longe vê 

(Ap.339). Tal vocábulo, associado por Hera à força do marido, põe em relevo uma 

característica importante de Zeus, e, por isso, mencionada duas vezes no pequeno hino 

dirigido a ele: sua visão de longo alcance, indicando que o resultado da sua ação não visa 

apenas ao presente, mas visa ao sempre. Ser longividente harmoniza-se pois com a condição 

de seus desígnios, que são imperecíveis. 

Justiça é outro nome que une Zeus aos deuses nas rapsódias homéricas. Hermes, 

conduzido para o julgamento, refere-se a Zeus como distribuidor da justiça (Merc.312, 324). 

Alguns versos à frente, Hermes imputa como justos os dons que Zeus concede para Apolo 

(Merc.470). Assim, diferente de Crono, que praticava a não-justiça, desconsiderando os 

filhos, Zeus funda a sua liderança na justiça e faz a divisão das honras, mantendo inclusive 

privilégios antigos de forças titânicas que se mantiveram neutras no conflito dos deuses, como 

Hécate e Oceano. Distribuidor da justiça, promove Zeus a paz entre imortais, desestimulando 

neles qualquer possibilidade de censura a suas ações ou de revolta contra ele, que pusessem 

em perigo os próprios deuses, e os fizesse decair de seu estatuto e sua condição. 

Sábio é assim que Afrodite e Hermes se referem ao pai (Ven.202, Merc.469). Afrodite, 

falando da aparência dos troianos, conta para Anquises que o sábio Zeus raptara Ganimedes 

por sua beleza. Hermes diz para Apolo haver esse recebido com justiça dons brilhantes do 

sapiente Zeus. Tornou-se Zeus o metíeta, “sábio, sapiente”, quando engole Metis, sua esposa, 

que lhe inculcou dentro a sabedoria absoluta. Isso revela que ele possui uma ardilosa 

presciência capaz para todos acontecimentos de modo a não ser surpreendido nem 

desorientado por coisa nenhuma: antecipadamente ele desfaz os planos de qualquer que tente 

surpreendê-lo ou derrotá-lo. Pela importância desse atributo na determinação da maneira de 

ser de Zeus, esse é um dos epítetos que mais lhe é conferido nos hinos homéricos 

(Ap.204,344; Merc.469,506; Ven.202; Bac.III,7; Min.I 4,16; Vest. II,5).  

O exame desses atributos, pronunciados por seus próprios seguidores, responde à 

indagação que dá nome a este capítulo: os deuses obedecem a Zeus por ser ele absolutamente 
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sábio, justo, e porque enxerga longe, faz projetos não deterioráveis com firmeza de 

propósitos. Tais termos remetem a duas ordens de características: uma, que engloba os 

vocábulos justiça e sábio, diz respeito ao modo dele ser, a outra, que circunscreve os termos 

desígnios imperecíveis e longividente, faz menção a sua razão de ser no mundo. 

O modo de ser de Zeus, demonstrado em suas ações, é guiado pelos princípios que 

sustentam sua missão no mundo. Tais princípios, traduzidos em crenças e valores, 

amplamente compartilhados pela organização olímpia, formam a cultura forte que Zeus 

implanta, a partir do momento em que descentraliza o poder. Com esse ato, que dá autonomia 

para os deuses pensarem criticamente e agirem, Zeus exprime a crença que tem na iniciativa 

individual e na responsabilidade compartilhada. Tal crença repousa num valor que lhe é 

central, manifestado já nas suas duas primeiras obras organizadoras174 do novo mundo: a 

liberdade. A postura libertadora de Zeus desdobra-se em seus outros posicionamentos, todos 

fundamentais para a propiciação da disposição dos deuses em obedecê-lo, ou, dito de outro 

modo, todos voltados para a celebração do compromisso dos seres imortais com as múltiplas 

dimensões do universo.  

Norteado pelo valor da liberdade, instigou Hades a raptar Perséfone, a fim de 

proporcionar à filha a possibilidade de vir a ser outra voluntariamente. E esta possibilidade, 

que dá os encantos da narrativa mítica, é no tempo de Zeus um dever ser da maior 

objetividade175. Junto da mãe, sem correr perigo, e inconsciente de si, a menina era um ser 

acidental, que, como todo acidental, poderia ser de uma outra forma. Sendo Perséfone 

acidental, era também um ser ambíguo: era e não era o que era. Embora fosse a pura 

Perséfone, possuía dentro de si o poder de ser outra, voluntariamente. Ignorante de toda 

diferença, feliz vivia sob a mãe, sem nada haver feito para conquistar a bem-aventurança que 

gozava. Em dois erros incorria Coré, ser um ser acidental ambíguo e gozar da divina bem-

aventurança. Ambas, ambigüidade e felicidade sem empenho, careciam ser resolvidas porque 

a filha da Noite não aceita e se lança contra todos aqueles que gozam da boa sorte sem 

merecido empenho. Nemesis176, que não tolera o acidental, faz que tudo no universo deva ser 

distinto, decidido, claro e manifesto. 

                                                           
174 Primeiro libertou os deuses, depois libertou os homens (Teog.495-590). 
175 Porque no mundo da fantasia não há limite para a imaginação. Na imaginação todo o possível é real, e, desse 
modo, não há limitação possível para o relacionamento entre os deuses. 
176 A indignação que a injustiça causa. 
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Conhecedor da força destruidora de Nemesis, que castiga todos os crimes contra a 

ordem, e que abate, como fazem as Erínias, toda a desmesura, e a felicidade sem mérito é uma 

delas, Zeus tramou por fim o rapto da filha. E com essa decisão, deu-lhe a possibilidade de 

deixar de ser o que era por acidente. Entretanto, a possibilidade por si mesma é estéril, nada 

gera, se a vontade não se lança num projeto. Nesse sentido, Perséfone, norteada pela 

possibilidade que o pai lhe deu, age de vontade própria e deixa de ser pura indiferença. E, 

assim, aceita, voluntariamente, o grão de romã que Hades lhe oferecia. Esse, cumpliciado com 

Zeus, cria as condições para que a jovem, por si própria, a senhora se tornasse de si mesma, a 

senhora do reino dos mortos (Cer. 372).  

Possibilitando que Perséfone deixasse de ser o que era e não era, Zeus não age para ser 

a filha o contrário do que era, mas, para que, refutando o que era e não era, se tornasse livre, 

consciente e com vontade própria. Assim, Perséfone, ao comer o grãozinho de romã, 

concretiza a sua união com o senhor dos mortos (Cer.372,413). 

Reafirmando sua crença na liberdade, ao dividir as honras, Zeus deixa livres os deuses 

para escolher os dons que bem quisessem, como fizeram Atena, Ártemis e Héstia, que 

escolheram ser para sempre virgens, e Zeus lhes fixa os privilégios (Ven.7-32). Ora, atribuir a 

cada deus a responsabilidade por fazer o que lhe dá prazer, e que, portanto, o motiva, e ainda 

considerar o privilégio de um deus tão importante quanto o de outra divindade, é fonte 

importante para compartilhar o governo do universo. E é isso que os torna tão belos. São tão 

poderosos, mas obedecem cada um a sua tarefa177. 

A partilha, por outro lado, na medida em que estrutura a ação de cada divindade, fá-las 

saber do sentido e do fim de suas existências, de modo que não obedecem a Zeus por lhe 

prestarem vassalagem, ou por se submeterem servilmente à sua vontade, mas porque elas são 

cada qual a sua parte, elas se constituem enfim do que recebem para se ampliar, e, sendo 

assim, estão entusiasmadas com os desígnios do universo, e fazem deles os seus propósitos 

únicos. Mostram os hinos homéricos que toda vez que um imortal não faz dos planos de Zeus 

os seus próprios desígnios, coloca-se fora da ordem vigente: Deméter, reagindo ao modo pelo 

qual Zeus a tratara, fez se conduzir por seus desvelos próprios, em nada maternais, e semeou a 

seca na terra (Cer.453). Estes propósitos da Terra-mãe são contrários aos planos de Zeus, e, 

como conseqüência desequilibra-se a vida terrena (Cer.451-3). Já os desígnios e as ações de 

                                                           
177 A tarefa de cada deus é prescrita por sua natureza; e eles não conhecem outra lei senão a lei de sua natureza. Cada qual obedece a sua 
natureza, agindo livremente no interior de sua limitação. 
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Apolo e Ártemis são harmônicos com os planos de Zeus (Ap.253,293,484,Dian.II,20). 

Enquanto as intenções de Hermes (Merc.456) não convergissem com Apolo, este ameaçava 

remetê-lo para o Tártaro (Merc.255-6,374), mas aplanados em sua índole, tornaram-se 

amigos, mediante jura de fidelidade (Merc.514-26). Hera, distanciando-se de Zeus, age pelas 

próprias intenções, concebe e deu à luz a um monstro malfeitor dos homens (Ap.345-356). 

Aurora, apaixonada, pediu a imortalidade para o jovem Títono, irmão de Príamo, mas 

esqueceu-se de pedir-lhe a juventude eterna. Zeus realizou-lhe o desejo. Mas, quando o 

troiano se fez velho, caquético mesmo, pareceu-lhe melhor trancafiá-lo no quarto (Ven.235). 

Por que Zeus longividente não deu a Títono a imperecível beleza dos deuses? Pelo mesmo 

motivo que pôs fim às atitudes de Asclépio, que, extrapolando a sofrósina, andava 

concedendo a imortalidade aos pacientes. Como não faz parte dos planos de Zeus tornar os 

homens imortais, Títono deve com razão ficar sem força, encarquilhado, ciciar como cigarra 

ressecada (Ven.237-8). 

A idéia parece clara, sempre que uma divindade distancia os seus planos da vontade de 

Zeus, há uma ruptura na harmonia cósmica, resultando em aspectos desfavoráveis para os 

mortais. Essa ruptura, entretanto, não é o mundo de mal178, como se vê nos dualismos 

orientais. Ela é, ao contrário, o âmbito do exercício de Zeus, que sempre atento coloca um 

paradeiro à desmesura dos divinos. O Hino a Deméter celebra, em sua parte final, o 

compartilhamento de propósitos entre o pai e a mãe de Perséfone, onde Zeus, colaborando, 

mostra-se sensível às reivindicações da Terra-mãe e, com tal prova de reconhecimento 

resgata-lhe a confiança e consegue que ela restaure a ordem na terra.  

Neste sentido, a igualdade na partilha das honras (Teog.74) pressupõe também a 

compartição de intenções, condição imprescindível para a completa harmonia do universo 

(Cer.10, Ap.132, Merc.538, Ven.23, 43). Tal compartilhamento de intenções integra as ações 

dos deuses, que integrados, agem orientados por uma mesma direção, sem brechas para 

dissidências, o que favorece a edificação de fortes vínculos de comprometimento entre si. 

A partilha constitui um momento de suma importância na configuração dos deuses, 

porque abre a possibilidade deles exercerem seus poderes, realizarem seus trabalhos 

                                                           
178 Como se vê no mito cristão da revolta e expulsão de Lúcifer do Céu. A anjo foge do âmbito do exercício de Deus, e abre a possibilidade 
da criação de dois princípios: o Bem e o Mal misturados nas coisas terrenas. Isso porque, para os orientais, o universo é intuído como um 
mundo moral, diferente, portanto, da intuição grega, que o intuía como natureza constantemente desvelada. 
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desafiantes e criativos e se reunirem em equipes, por isso, ela é muitas vezes comemorada nos 

hinos (Merc.428-30;Cer.86;Ven.I,2,8-32,37;II,2;Fau.6,7;Net.4). 

Ao partilhar, ao mesmo tempo em que organiza os deuses, definindo o que se quer de 

cada um e co-responsável pelo universo, Zeus demonstra possuir qualidades que lhes são 

marcantes. A primeira é a autoconfiança. Sem a confiança em si, não se diferenciaria de 

Crono, seu pai, pois não teria a coragem de correr o risco de ser superado pelos imortais, ao 

compartilhar com eles o poder. Uma coisa é liderar seres alienados, títeres, como fazia Crono, 

outra, bem mais difícil, é dirigir divindades que têm consciência crítica, e que, sobretudo, são 

méthexis dele mesmo, e fazem parte portanto de sua autoconsciência, cujos comportamentos 

conflitivos ele tem de resolver, como em Hermes (Merc.18). Não obstante, é tão seguro de si 

que divide seus planos com Apolo (Merc.537-8). Nem Céu, nem Crono, que exerceram o 

liderar do ocultamento, jamais dividiram, com os filhos, seus planos, sendo, no entanto, 

superados por estes: Céu por Crono, e Crono por Zeus. Zeus, porém, não só dá liberdade, 

como divide com o dileto filho o conhecer de todos seus desígnios (Merc.537-8). Respaldado 

pelo conhecimento dos planos do pai, Apolo, leal, orquestra a música que sustém em 

movimento harmonioso os deuses. Por isso, Apolo assusta aos demais deuses ao lhes ser 

apresentado com seu arco-sua flecha. Essa figura poética no início do Hino a Apolo, é correta 

do peso desse deus na alma de Zeus.  

Essa mesma autoconfiança o faz acreditar que todas as divindades são capazes de se 

tornarem plenas e se realizarem em seus âmbitos de ação, de poder e de participação em Zeus. 

Tal crença o impede de ser centralizador e o estimula a delegar, estilo que promove a 

liberdade dos divinos, e desencadeia neles o ímpeto de exercer com plenitude suas naturezas 

divinais, a fim de não se macular a confiança neles depositada pelo líder. Em razão disso, 

nenhuma divindade na hínica homérica, exceto Deméter, enquanto irada contra Zeus, deixa de 

realizar as suas funções sob nenhuma vigilância. O cumprimento dos deuses influencia Zeus a 

lhes reiterar o apoio e delegar-lhes, e eles a tudo correspondem, de modo que tal sincronia 

gera entre os divinos influência boa e recíproca. 

Um segundo atributo, firmemente respaldado pelo ato da partilha, e que faz de Zeus 

um líder obedecido por todos os deuses é sua capacidade de educá-los, alargando os 

horizontes dos que carecem de um ajuste em relação ao modo pelo qual interpretam os 

múltiplos acontecimentos, sem perigo possível de se entregarem ao não-ser. Quando vê o 
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mundo sob forma estranha, como Apolo vira o roubo das vacas, o deus é incapaz de canalizar 

a sua energia para ajudar a ordenação divina, e é por isso que Zeus o ajuda, a fim possa o deus 

melhor chegar à plenitude de si mesmo. Assim, os hinos comemoram as mudanças de 

Hermes, Apolo, Afrodite, Deméter e Perséfone depois de ampliados seus horizontes e 

passaram a se assessorar mutuamente por grupos ou equipes, com missões cada vez mais 

expansivas e plenas (Merc.507; Ven.252;Cer.485). 

Educador, Zeus lhes ensina a desprezar os preconceitos, fazendo-lhes acreditar na 

precisão de um por outro, fosse o outro desprezado, como Hades (Cer.83-7), ou de moral 

duvidosa, como Hermes (Ap.336-60). O pai ensina-lhes que nenhuma divindade é inferior ou 

superior a outra, pois todas são igualmente importantes e necessárias no Universo, uma vez 

que um ser divino só ganha seu significado na medida em que é correlacionado com os 

demais de sua equipe, de modo que a plenitude aqui também quer dizer totalidade179. Nesse 

papel de educador, Zeus revela um outro valor, compartilhado por todos seus seguidores: a 

igualdade que torna indistinto o limite de atuação dos deuses, fundindo-nos, é verdade, numa 

só essência, mas especializando-os em todo tipo de conjunto e apreciação do mundo, e a tal 

ponto que nada afinado será imoral, exceto o desprezo dos deuses ou aos deuses180. 

Zeus também vive aprendendo e renovando-se. Os hinos homéricos sinalizam que são 

múltiplas as vias pelas quais isto se desenvolve. Uma delas é o cantar das Musas, espécie de 

função fática181 universal e momento em que se volta às origens e os valores transcendentais 

solidificam-se (Ap.187-206, Merc.428-30). Outra, é pelo contato permanente com os deuses, 

que exigem de Zeus os variados poderes para influenciá-los, e estilos múltiplos para se 

conduzirem, conforme se viu em As ações dos deuses e a liderança de Zeus. Uma outra 

maneira de Zeus desenvolver-se refere-se à experiência de gerar em sua coxa Dioniso, e em 

sua cabeça Atena e assim pari-los (Bac.6, Min.4-5), segundo alguns, uivando pelas dores do 

parto da menina, que nasce completamente armada. Zeus atualiza, ainda, sua méthexis em 

cada amorosa experiência com mortais, ao metamorfozear-se na conquista, prazer fogoso e 

procriativo. Vigoroso, inúmeros são seus desejos e múltiplas suas metamorfoses, ora em 

                                                           
179 Porque sendo pura limitação, um deus pressupõe outro deus, e o outro, outro, e, assim, formam um mundo 
entre si, onde tudo é determinado reciprocamente, é um todo orgânico, uma totalidade. 
180 Porque a imoralidade pertence ao mundo das coisas relativas, no Absoluto não há imoralidade ou moralidade, 
por isso, os deuses são bem-aventurados. 
181 Centrada no canal de comunicação, como uma fala encantatória a manter vínculo permanente entre o emissor 
e o receptor, entre as Musas e os deuses. 
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cisne, para desfrutar de Leda e gerar Helena e Pólux (Diosc.I,II); ora, em tempestade, para 

arrebatar Ganimedes (Ven.202-8); ora, em Anfitrião, para conhecer Alcmena e assim gerar a 

Héracles (Herc.3). Em cada união com mortal, Zeus manifesta natureza ímpar, já em seus 

esponsais sagrados, absorve natureza única de cada deusa, como se viu em As bases do poder 

de Zeus. 

Zeus revigora-se, também, na exultação da prole, e Pã e Apolo são o paradigma desse 

fenômeno nos hinos. Quando Febo nasce, Zeus o saúda e faz ser ele o primeiro a se assentar 

entre imortais (Ap. 9-12, Merc. 468), mas, quando nasce Pã ele é que se assenta ao lado de 

Zeus (Fau.44-6). Zeus, altivo genitor, recebe os filhos em seu peito e em seu solar olímpio, 

como únicos e favoritos. Semelhante a pai de primogênito, Zeus exultante divide com os 

imortais a sua emoção ante o iminente nascer de Héracles (Il.19,100-4). A mesma emoção 

experimenta ao ver Atena (Min.16), Apolo e Hermes (Ap.204-6; Merc. 330). Tal maneira 

refulgente de receber um herdeiro aponta para a celestialidade múltipla de seu ânimo, e para a 

integração que ele promove toda vez que um imortal adentra pela primeira vez na equipe dos 

olímpios.  

Ao obter sua parte (Fau.6-7), Pã, que não participa da partilha hesiódica (Teog.885), 

desvela que Zeus assume feição nova toda vez que um novo ser se integra ao grupo. Mesmo 

tendo aparência fora dos padrões luminosos do Olimpo, Pã, que fez a própria mãe fugir ao vê-

lo entre homem e animal (Fau.38-9), é acolhido pelo avô, que se atualiza diante do seu 

descendente. Zeus se transforma porque seu poder se torna mais sólido à medida que é 

renovado pela força da natureza recém introduzida e é compartilhado com igualdade entre os 

imortais, ocasião em que todos passam a contar com novas possibilidades para a circulação 

das energias. Neste sentido, a integração da potência de Pã, no Olimpo, renova a natureza de 

todos à proporção que lhes alegra o thumós, “animo”, (Fau.45-6), região a partir de onde se 

originam as suas ações. A chegada de Pã no Olimpo põe novo ânimo nas fontes de ação dos 

deuses, e revigora a qualidade dos vínculos de comprometimento de todos com Zeus. E a crer 

no que escreve o grande Roland Barthes é a partir de Pã que os homens percebem que no 

mundo, finalmente, havia um sentido182. 

A terceira qualidade, vinda da partilha, e que faz de Zeus um líder marcante e 

angariador da obediência é a consideração que ele tem pelos deuses, o que se desdobra na 

                                                           
182 Onde os opostos convivem em harmonia, como deveriam conviver as sociedades. 
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consideração que os deuses têm por ele. Zeus considera-os na medida em que confia neles, 

respeita-os e lhes reconhece as contribuições. A primeira prova de confiança neles é tê-los 

libertado de Crono para uma existência em que deixaram de ser manipulados e se tornaram 

autônomos. Sem poder, contudo, conquanto libertados, não teriam condições de agir, e, para 

supri-los do essencial, partilhou Zeus com eles os poderes, que os tornaram sujeitos de suas 

ocupações, e responsáveis por se auto-dirigirem. Mas isto não é coisa que não vem apenas de 

um corpo de regras, nem de uma autoridade antecipada. Isto na verdade vem do amor, que é 

uma ocorrência incondicional do âmbito do ser183. 

Devido à confiança plena que Zeus deposita nos imortais, eles, nos hinos homéricos, 

agem e cumprem seu papel neste universo, com potencial que não se apreende nas escolas, o 

que dá a falsa impressão que a ordem funcione por si mesma. Competentes, confiantes, 

motivados, os seguidores são a razão de Zeus. Por isso, a relação dele com eles é o exercício 

da crença mútua de que cada um fará o que deverá fazer-se para assegurar o cumprir-se da 

missão por todos tempos, de modo que, respaldados pela confiança de Zeus, jamais 

confundem liberdade e quebra de hierarquia, para que assim todo universo – e os homens 

inclusive – não a possam confundir por própria conta. Mesmo Hermes que, bem humorado, se 

aproxima de Zeus fazendo-o gargalhar, não desobedece ao pai, e faz aquilo que ele espera que 

ele faça (Merc.507). Apesar de embusteiro, o deus não confunde informalidade com quebra 

de respeito a Zeus. 

A crença que Zeus tem nos deuses multiplica-se por meio da reprodução na confiança 

que uma potência divina deposita na outra, criando liames profundos de relacionamentos, 

condição básica para que cada membro da equipe atinja seu propósito individual e coletivo. A 

confiança mútua faz Héstia e Hermes serem amigos verdadeiros (Vest.I,9), o que os leva a 

colaborarem um com o outro, como parceiros, na organização do espaço: Héstia representa o 

centro fixo a partir do qual as direções de mobilidade de Hermes se orientam. 

Umas das vias pelas quais Zeus solidifica a relação de confiança entre as divindades 

todas é a comunicação que se estabelece nas assembléias que ele patrocina. São duas as 

categorias de reuniões dos deuses no Olimpo, uma ocorre pela manhã, ao surgir da Aurora 

(Merc.326,332), e a outra, ao entardecer (Cer.92,484, Ap.187). Os hinos testemunham que os 

problemas surgidos entre as divindades são tratados na assembléia auroral, pois é nessa 

                                                           
183 É o amor que une Zeus às deusas, e às mortais, para gerar um ser dependente que permanece absoluto em si.  
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reunião realizada nas primeiras horas da manhã, quando os deuses acabam de se levantar e, 

portanto, estão renovados pelo doce sono, que Hermes e Apolo, na frente de todos, acusam-se 

e defendem-se, e, ao final, recebem o veredicto de Zeus (Merc.322-96). Deve ser nessa 

mesma reunião matinal que a ciumenta Hera faz acusações contra Zeus, por ter ele parido 

Atena sozinho (Ap.310-30). Mas, a compaternização é imperiosa. 

Imperiosa porque se Zeus não tivesse trazido Atena para dentro de si, e a unido 

inteiramente consigo, o filho que Métis trazia no seio, dominaria os deuses, e uma ordem 

outra prevaleceria; uma ordem, quiçá, supra-sensível. Atena é tudo o que a forma (no sentido 

platônico, ou seja, cada uma das realidades transcendentais que traz em si a essência dos 

objetos concretos, captáveis só pelo intelecto) tem de elevado e poderoso, de artístico e de 

destruidor. Sendo forma, separada da matéria, ela é fria, de coração sem mel, e não conhece a 

fraqueza. Por isso, Atena é a mestra da arte, mas, ao mesmo tempo, é a destruidora de cidades. 

Como forma absoluta, ela é unificante: é a deusa dos filósofos, dos artistas e dos guerreiros. 

Na imagem de Atena, todos os opostos de reduzem a um. Ela é a sabedoria  imutável, sempre 

igual, invariável. 

Hera recebeu de Zeus o poder puro, mas não a sabedoria sublime, por isso, odeia tudo 

o que é divino pela forma, pela Idéia, e, daí, seu ódio contra Apolo. Quando Zeus concebeu 

Atena, Hera concebeu Hefesto, que manipula o fogo, e faz obras cheias de sentido, como as 

casas em que moram os homens, mas em tais obras não há a sabedoria de Atena. Hefesto é só 

o braço que empunha o martelo. Ele é só a forma terrena de arte, enquanto que Palas é a 

forma celeste. 

Mas, na ordem instituída por Zeus, sabendo ele que os imortais têm vitalidade intensa, 

que gera neles a diversidade de motivos e as divergências em suas relações internas, porque 

um não quer ficar atrás do outro, todo dia, ao anoitecer, com alegria os reúne em sua casa, e 

ali, na frente dele, eles põem fim aos insultos e desavenças e passam a crer de novo uns nos 

outros ao som da lira de Apolo e do cantar das Musas, dançando, em círculo, a dança 

sedutora, e ingerindo o néctar vermelho vertido por Ganimedes de sua cratera dourada 

(Ven.202-6). Este espaço indiferente quanto ao sim e quanto ao não, esta embriaguez sonora 

do universo é a plenitude da sublime indiferença, é a poesia, portanto, como queria Schelling. 

Quanto ao sim e quanto ao não, indiferente, porque, nesse mundo divino, todos os 

opostos estão desenvolvidos até a absolutez. Só no mundo inferior, a forma se revolta contra a 
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forma, o particular contra o particular. No mundo superior, a absolutez é a plenitude da 

sublime indiferença, porque quanto mais uma divindade se aproxima do absoluto, mais ela 

compreende em si as outras potências, e mais perfeita e absoluta é, de modo que essa 

embriaguez sonora do universo, que reúne os deuses numa totalidade, é o universo da 

fantasia, que cria um mundo próprio para os deuses, que subsistem por si mesmos, e é 

totalmente separado do mundo real. É o mundo da poesia, que é o mundo da arte. 

É desse encontro sonoro (Merc.325) que Deméter, irada contra Zeus dele se afasta, 

mas volta para com ele se reconciliar (Cer.92,484). A esse banquete vespertino Apolo vai, a 

fim de dirigi-lo e agradar os pais e demais deuses (Ap.187-206). Tangendo as cordas de sua 

lira cava, ou de seu arco sonoro (nós diríamos berimbau), Febo intimida (Ap.1-4) e alegra os 

deuses pondo fim às turbulências, a restaurar toda harmonia  

Enquanto Apolo toca a lira na festa crepuscular, Hermes dança brincando (Ap.182-

200). Agora, por ação de Zeus, são dois amigos, embora outrora discordassem de modo a 

desafiar a ordem (Merc.255). Divergiram, naquela ocasião, a ponto de Apolo querer lançar 

Hermes ao fundo Tártaro (Merc. 256-9), lugar em que na clausura estão os deuses desordeiros 

(Titãs e Tifeu) que arrastaram a ordem e a liderança de Zeus. Esses, no Tártaro, não 

compartilham dos valores e das crenças, e vínculos não têm com Zeus, cuja relação com eles 

é orientada só para o cumprimento do papel deles no cosmo, em que prosseguem operantes 

(Ap.335-6). Tal relação não dispõe de confiança e de lealdade, e, por isso, e para influenciá-

los, Zeus utiliza seu poder mantendo-os presos; e longe estão do grupo olímpio, e dos 

vínculos sociais com Zeus, e da confiança mútua, da lealdade e da influência reciproca. São a 

natureza historicamente desqualificada e ensimesmada para sempre. Os olímpios, pela 

identidade de princípios com Zeus, têm grande acesso ao líder, e recebe dele encorajamento, 

reconhecimento e respeito. 

A Ordem que a liderança de Zeus mantém certifica-se pela pluralidade de deuses 

agindo simultaneamente, o que pressupõe limites para as ações livres dos deuses. Como 

atuam eles em equipes, a fim de que todos possam se desempenhar em suas ocupações é 

imprescindível que se respeitem reciprocamente. O respeito é, pois, uma condição 

indispensável para que cada deus possa existir, e desempenhar a função que lhe cabe com 

total entrosamento com as divindades parceiras de sua equipe. É devido a tal respeito, que 

Aurora, Sol e Lua se revezam com perfeito encadeamento. Aurora, descerrando as pálpebras 
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do dia, abre as portas do céu para que o carro do Sol transite; esse, durante o dia, atravessa a 

abóbada e, ao anoitecer, repousa, enquanto a diva Lua corre o firmamento em seu carro 

puxado dos cavalos de belas crinas, conforme os hinos homéricos Merc.184-5, Sol,1,6,7, Lua 

1,7. 

Zeus é o fundamento do respeito que um ser divino deve ter pelo outro, pois apoiado 

nos conselhos de Têmis, sua mentora (Jup.3), que é a própria Ordem que rege o universo, o 

movimento dos astros, os períodos das estações e dos anos, sabe que sem o respeito ao âmbito 

de poder do outro tudo retornaria ao caos; respeita por isso da mesma forma todos os imortais 

que compartilham com ele o governar do cosmo, independentemente de sua natureza e 

função.  

A consideração que tem Zeus pelos deuses é tal que nenhuma divindade há entre ele e 

eles. Essa estrutura enxuta de comando e controle, que não prevê nenhum chefe entre o líder 

do topo e as equipes que se auto-dirigem, denota que todas têm a mesma prioridade e 

importância para o líder, que se mantém, hierarquicamente, muito próximo delas, como 

parceiro. A proximidade hierárquica com Zeus desdobra-se numa aproximação física, a tal 

ponto que Apolo vai da terra para o Olimpo rápido como o pensamento (Ap.186-7). A 

proximidade com o líder cria uma informalidade que favorece a harmonia e encoraja as 

divindades, porque, de um lado, todas, a qualquer momento, podem ir falar com Zeus, para 

resolver suas divergências, como fazem Apolo e Hermes (Merc.322), e, de outro lado, 

favorece que Zeus identifique os desacertos e aja para lhes fixar limites, como faz com 

Afrodite (Ven.45-53). Tal acessibilidade não é confundida com desrespeito, haja vista que os 

imortais jamais desobedecem a uma ordem de Zeus (Cer.466, Merc.395, Bac.III,7), e se 

mantêm pontuais na realização de suas ocupações. 

Estas ocupações são reconhecidas como dons (Cer.102,147,216,327,492;Ap.190, 

Merc.442,462,470) por homens e deuses. Esse modo particular de Zeus e os demais deuses 

encararem a parte de cada um, dá maior significado ao âmbito de poder de cada divindade, e 

gera maior compromisso com as questões da organização olímpia, pois enxergar como dádiva 

a responsabilidade que lhes estão assinaladas, faz minimizar o peso dos obstáculos e tornar os 

caminhos que conduzem à plenificação de seus seres livres de entraves, o que os entusiasma e 

fortalece o compromisso assumido na partilha, e sobretudo lhes dá o perfil ideal da graça e da 



Capítulo V – Por que os deuses obedecem? 

242 

poesia pois todos também pelejam para se realizarem como irrepetíveis seres, como formas de 

deslumbre musical e poético. 

Em pólo oposto, os homens, incapazes de encontrarem solução, vivem do que lhes dão 

os deuses184 (Cer.147,216, Ap.190-3,532-3; Ter.6). Essa impotência põe em relevo a 

supremacia divina, a quem estão destinados unicamente bens, enquanto que à condição 

humana fadados estão os males. A bem-aventurança é dádiva dos imortais comprometidos 

com Zeus, e é tal compromisso que lhes confere a imortalidade plena e livre. Na sociedade 

divina, a necessidade de os deuses terem seus dons prestigiados é fundamental, porque um 

deus não aceita ter menos importância que o outro (Cer. 82-7, Ven.29,247-55, Merc.167-81, 

Jun.5, Vest.1-2). 

Para satisfazer às necessidades de reconhecimento dos deuses, e inclusive o dele 

próprio, porque todos gostam de ser apreciados quando realizam um trabalho que beneficia 

outros, Zeus secretamente uniu-se a Maia, que gerou Hermes, criador da lira para celebrar 

ações imorredouras, dizendo como cada nume nasceu e obteve a sua parte na distribuição dos 

dons (Merc.426-33). Mais tarde, Hermes trocou a lira cantante pelas vacas de Apolo. Esse, 

então, substitui sua antiga flauta, e agregou na lira que canta os dons das deusas Musas, que 

ornamentaram e imortalizaram o canto teogônico, um hino que desvela o sentido profundo de 

tudo o que existe no cosmo, e enaltece a plenitude da beleza conquistada pelos olímpios 

(Ap.187-90; Merc.443-6,450-2). Imortalizando as obras que edificaram o mundo, Hermes, 

Apolo e as Musas tornam-nas perfeitas. Em retribuição, os imortais, prestigiados pelo canto, 

solidificam seus vínculos de responsabilidade com Zeus, e desta vez apaixonados da 

beleza185. 

Tal canto divino faz conservar na memória dos homens o que nele se narra, e eles, 

impotentes para se eximirem dos males, alegram seus espíritos e se revigoram contemplando 

a ação dos deuses (Merc.486). Ouvindo esse canto, adquirem consciência de que são os 

imortais que os favorecem com seus inúmeros dons e que os consolam. Por isso, nós os 

amamos e lhes prestamos homenagens compondo-lhes hinos comemorativos, ou falando 

deles, em sinal de reconhecimento.  

                                                           
184 O sentimento existencial grego de uma constante presença divina em todos os aspectos da vida humana é freqüente na 
Ilíada: 1, 18; 2,372; 3,164; 7,101; 9,49 e 136; 16,688; 17,99 e 514; 20,435; 22,297, e, na Odisséia: 1, 17 e 267; 4,12; 7, 
214; 8,579; 11,139; 12,190; 13,317; 14,65 e 444; 16,211; 17,119, 218 e 399; 19,485 e 592; 20,344; 21, 279. 
185 Os deuses são duplamente belos: são belos quando são celebrados como particulares, porque, embora particulares, trazem 
em si o Absoluto; e são belos ao serem celebrados na totalidade, porque nela atingem a beleza sublime. 
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Zeus, conforme denuncia o hino a Dioniso, compartilha com os homens a estrutura de 

recompensa aos deuses (Bac.III,2). Para homenagear Baco, instituíram os homens o trieteris 

(Bac.III,4). Para celebrar Deméter e sua filha Perséfone, fundaram os Mistérios de Elêusis, 

quando grande multidão afluía de Atenas a Eleusina, a fim de agradecer às deusas pelas 

graças (Cer.191-211). Apolo faz referência à oferenda, sob a forma de libação, que os mortais 

lhes fazem (Ap.498,512). 

Assim, Zeus obtém o compromisso e o entusiasmo de seus seguidores não 

propriamente pela posição que ocupa, mas, pela maneira de ser, guiada por princípios que as 

civilizações de alguma forma abraçam, como a liberdade, a igualdade, a confiança, o respeito 

e o reconhecimento. 

Zeus também representa um κτηµα εις αει186 , “bem para sempre”, um cabedal 

histórico e político, que num momento se converte em sincronia e ordem do mundo. Ele e 

seus parceiros erradicaram a desordem caótica, mediante os combates travados contra rivais e 

contra monstros, de onde sua supremacia emerge e definitivamente se assegura, sem que nada 

pudesse pô-la em discussão. A derrota dos Titãs e de Tifeu constituem episódios da 

organização do mundo em que a vitória de Zeus foi simultaneamente conquistada e a 

ordenação do mundo firmada.  

A Titanomaquia, batalha em que as gerações rivais dos Titãs e dos Olímpios se 

enfrentaram, evoca o retorno do universo a um estado de indistinção e desordem tal que as 

potências primordiais, que se haviam separado, fundem-se novamente, e tudo retorna ao 

informe primitivo (Merc.428-30; Teog.617-721). A vitória das forças aliadas, nessa batalha, 

recoloca tudo no lugar, e os Titãs aprisionados são no Tártaro. O triunfo de Zeus e aliados não 

é só um modo de vencer o adversário Crono, seu pai, é também maneira de os deuses juntos 

recriarem o mundo e refazerem esse mundo a partir de um Caos, onde nada era visível, onde 

tudo era desordem, tal como da entropia louca e sem sentido fez-se o verbo187. 

Suplantado o caos, Zeus teve ainda de enfrentar Tifeu (Teog.820-80), encarnação das 

forças da confusão e desordem, significando, novamente, o retorno ao informe, ao caos. 

Somente com a fulminação de Tifeu, o mundo é definitivamente pacificado, ocasião em que 

Zeus é eleito líder por seus pares e uma ordem estável e justa é fundada com a repartição, 

entre os deuses, dos encargos e dos privilégios (Teog.884-5). 
                                                           
186 Tucídides, A guerra do Peloponeso, 1,22. 
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Assim, o universo hierarquizado, ordenado, justo e estável é edificado pelo confronto 

de forças, relações de vínculos de dominação e submissão, e coalizões. A ordem não surge 

como conseqüência do jogo de elementos que constituem o universo, mas, é instituída 

dramaticamente pela iniciativa de um agente único e privilegiado: Zeus, um ser racional que, 

ouvindo os sábios conselhos da velhíssima Terra, sua avó, conhecedora dos segredos do 

destino, traz, para lutar do lado dos olímpios, antigos deuses Titãs dotados do mesmo impulso 

dos inimigos. Tendo a seu lado a força bruta e irracional dos inimigos, os olímpios, liderados 

por Zeus, vencem e subjugam as fúrias desordeiras e selvagens. 

Norteado pelo seu forte senso de ordem e de justiça, Zeus institui uma forma de 

liderança comedida e equilibrada, razão pela qual, ao menor sinal de desordem, intervém com 

a balança da justiça (Merc.324), para fazer do desequilíbrio uma oportunidade de mudança na 

natureza das divindades envolvidas na desarmonia. Nessas circunstâncias, a estratégia de Zeus 

consiste em agregar outros dons, outras responsabilidades aos envolvidos na instabilidade, 

como a enriquecer-lhes as ocupações melhor aproveitasse os talentos de cada um, fazendo-os 

evoluir, de modo a torná-los mais comprometidos com a sua legislação transcendental e 

também intersubjetiva. 

Nessa direção, a discordância entre Apolo e Hermes faz o percurso da desordem para a 

ordem e, concomitantemente, os dois irmãos mudam mediante a incorporação de privilégios 

um do outro. Assim, primeiro Apolo, por causa das vacas, ameaça Hermes de que os dois hão 

de discordar como não convém à ordem (Merc.255), depois, Hermes, no canto teogônico, diz 

tudo como convém à ordem (Merc.433). Entre a primeira e a segunda ordem, há a 

interferência de Zeus, ordenando que os irmãos se desarmassem e procurassem as vacas 

(Merc.391-4). Obedecendo ao pai, os dois ficam amigos. Em troca da lira, Hermes ganhou de 

Apolo a imortalidade e se torna responsável por inúmeras dimensões do mundo. Apolo, tendo 

ganho a lira e o canto de Hermes, passa a ser responsável pelo ritmo do universo. Assim, a 

resolução da injustiça entre os dois irmãos passa pelo ordenamento do cosmo, ocasião em que 

os dois recebem novas obrigações em seus papéis divinos (Merc.425-78). O mesmo 

procedimento Zeus praticou com Deméter; depois de resolverem o problema com eqüidade, 

para todas as partes envolvidas, Deméter, Perséfone, Hades e o próprio Zeus passam a ter 

outras responsabilidades sob seus domínios de atuação (Cer.313-403). 

                                                                                                                                                                                     
187 Entropia louca porque fora da razão, mas dentro da fantasia. 
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Desse modo, a ordem e a justiça de Zeus andam juntas, uma fundida à outra, como as 

faces de uma mesma moeda. É assim porque ambas constituem a missão de Zeus na atual fase 

do mundo a manifestar o seu sentido. Isto envolve a própria totalidade concreta aqui e agora e 

por todo o sempre de modo que a eficácia de Zeus não é a das coisas ou compromissos que 

passam, pois estas coisas são finitas e o âmbito da ação de Zeus é transcendental e eterno, 

porque eterna é a agitação que ele preside. Por sua grande percepção, ou sua sabedoria 

absoluta, o sapiente Zeus sabe que Réia lhe deu vida e o resguardou do ventre paterno para 

transformar o mundo, tirando-o do caos em que se encontrava, e conservá-lo na Ordem, 

traduzida pelo triunfo da Eqüidade, da Justiça e da Paz. O fato de se deixar conduzir pela sua 

razão de ser, revela a segunda característica que faz de Zeus um líder respeitado pelos seres 

divinos. A firmeza com que decide e age sempre por sua missão, demonstra, para os imortais, 

que ele conhece e produz o seu sentido, o que lhes dá a segurança para obedecê-lo sem 

reservas. 

Como tem claro o seu sentido, Zeus jamais titubeia ante atos que deve praticar para 

cumprir a sua razão de ser, mas seu titubear faz parte de seu modo de criar e de constituir-nos 

Por evidenciarem o vigor com que ele se deixa nortear por seu universal propósito, consistem 

os hinos homéricos em testemunhos importantes de como Zeus lidera. Ali, quando agem os 

deuses afinados à missão, ele não interfere, usa o estilo da delegação e desempenha o papel de 

facilitador, mas ao menor turvar-se da missão, ele determina os deuses a mudar o que estão 

sendo em favor do eterno ser que eles são sempre. 
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7 Conclusão 

No capítulo inicial, Os Hinos Homéricos, foram tratados os temas e fornecidos vários 

dados desses poemas da gênese do mundo, que Hesíodo celebriza na Teogonia, e Hermes 

celebra em seu canto. 

A Tradução da hínica está no segundo capítulo, de onde se colhem os dados que 

abriram à análise das narrativas míticas que, por sua vez, desvelam a vivência de Zeus como 

uma liderança. 

Dentre estas, algumas são vivências do objeto188. Chamadas “intencionais”, são 

consciência de algo com que se tem uma relação intencional. Aplicando a redução 

fenomenológica189 à vivência intencional chega-se, de acordo com Husserl, por um lado, a 

captar a consciência como puro centro da intencionalidade (a intencionalidade é a 

particularidade fundamental e geral que a consciência tem de ser consciência de alguma coisa, 

e de conter, em seu cogito, seu cogitatum), ao qual é dado esse objeto intencional, e, por 

outro, chega-se a um objeto que, depois de reduzido, não tem outra existência senão a de ser 

dado intencional deste sujeito. Resulta que o sujeito é essencialmente referido ao objeto, e 

este ao sujeito. E assim é a liderança de Zeus. Essencialmente ele nos aparece referido à 

liderança, tal como esta é essencialmente referida a Zeus, de modo que o mundo das coisas 

transcendentes ou não depende da consciência atual de Zeus, que se manifesta em sua 

liderança, o que concorda com Torrano ao dizer que o mundo de quem as Musas falam, 

mostra, em todos os sentidos, o sentido de Zeus (O sentido de Zeus, p.36). 

Sentido da consciência pura de Zeus, à qual se chega pelo conceito da 

intencionalidade, também chamada νοος, “espírito ou pensamento”, e que dá integridade a 

todo o existir, razão pela qual no Olimpo as Musas o alegram (Teog.37). Hesíodo e Homero 

chamam-na de o “sentido de Zeus”, e Platão a chama de a “forma do bem”, que, conquanto 

não seja a essência, muito acima dela está em dignidade e poder. Dá ela o sentido da liderança 

de Zeus, que influencia os deuses a realizarem os seus desígnios, conforme se viu no capítulo 

As ações dos deuses e a liderança de Zeus nos hinos homéricos. 

Essa consciência, que não admite a unicidade egoísta, funda a multiplicidade de 

deuses para agirem simultaneamente, cada qual com sua consciência respeitando o outro, e 

quando tal limite não se dá, o conflito declarado instala-se, e, para o bem geral da ordem 
                                                           
188 Cf. Husserl, Meditações Cartesianas. Introdução à Fenomenologia, Segunda Meditação. 
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olímpia é bem depressa resolvido. Tal organização, defensora da crítica e do atuar ativo de 

seus membros mostra o engano daqueles que inspirados no quadro da aristocracia micênica 

julgam Zeus senhor feudal. Não se podem contestar pontos em comum, e, talvez, o mais 

expressivo deles sejam as relações de convívio, de quase parentesco, espécie de família 

imensa e bem organizada com quem se comparte o alimento, e que administra a zona de 

influência do suserano. Não obstante, a grande diferença entre uma e outra sociedade é que 

Zeus eleito fora para o poder, ao passo que os senhores feudais, que constituíam núcleos de 

autoridade, tinham integrada a seu patrimônio uma parcela do poder público que seus 

ancestrais haviam recebido por delegação real. Desse modo, a distinção fundamental, que tira 

de Zeus o rótulo de senhor feudal, está diretamente ligada ao ponto de onde o poder emana. O 

poder de Zeus vem dos liderados, que o elegeram, e o poder feudal provém do liderante. A 

partir de tal divergência muitas outras se oferecem. 

Diferente do suserano, Zeus não exerce controle absoluto sobre os seguidores, como se 

viu em Por que os deuses obedecem?, porque estes são motivados por seu próprio 

desempenho cósmico, e pelos princípios de liberdade, confiança, respeito e igualdade que os 

encorajam a compartilhar com Zeus a missão que lhes couber no mundo. Desse modo, 

divindade nenhuma precisa de permissão do pai para qualquer atuação de sua esfera, ao passo 

que os vassalos juravam submissão ao seu senhor, demonstrando a condição de passividade, 

dependência, e ausência de pensamento crítico que comprovasse alguma liberdade. 

Também não se vê entre Zeus e os deuses a hierarquia feudal, com os direitos 

nitidamente delimitados para uns e extremos privilégios para outros. No Olimpo, entre Zeus e 

os deuses não há posição de comando intermediando; ali, os privilégios são divididos 

igualmente e nenhuma divindade é mais importante que outra, todas são imprescindíveis para 

o pleno sentido de Zeus. 

Assim, há mais divergências do que concordâncias entre uma forma e a outra, de 

modo que a liderança de Zeus não parece encarnar o espírito da liderança feudal. Essa fama 

não corresponde com as seis obras que Zeus realizara junto de seus seguidores, para 

implantar-se uma nova visão de mundo, ocasião em que estimula cada divindade a deixar de 

ser o que acidentalmente vinha a ser e escolher o que a vontade lhe determinasse; uma 

                                                                                                                                                                                     
189 Ou seja, reduzir o fenômeno a sua vivência, suspendendo qualquer conceito ou teoria sobre ele. 
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vontade que pressupõe escolha e decisão, submetida, portanto, à consciência crítica, que não 

dá espaço para o ser acidental.  

Estando o mundo livre das forças opressoras da ordem, como se viu em As bases do 

poder de Zeus, é Zeus então quem esse mundo lidera e seu liderar compartilha com a 

multiplicidade de deuses, sendo essa a condição da ordem e da justiça do mundo, essenciais 

para a manutenção da existência humana e para a vida em geral. 
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