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RESUMO

REGO, J. Alosis/persis: a poética do saque e destruição de cidades na épica homérica. Tese

(Doutorado)  Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas  da  Universidade  de  São

Paulo, 2020.

Embora trate-se de um tema verificado em poesia épica grega arcaica, o saque de cidades,

salvo raríssimas exceções, não recebeu a mesma atenção dos demais. Em geral os poucos

estudos realizados sobre o tema se concentraram em narrativas acerca da destruição da

cidade de Troia e, ao mesmo tempo, o referencial teórico e os procedimentos medológicos

da chamada Teoria Oral ainda não foram utilizados para este tema de forma abrangente. É

justamente esta lacuna que o este trabalho procura preencher, rastreando as características

elementares e reconstruindo o quadro tradicional de referências do saque e destruição de

cidades.

Palavras-Chave: Homero; Épica Grega Arcaica; Saque e Destruição de Cidades. 



ABSTRACT

REGO, J.  Alosis/Persis: The Poetics of City-sacking in the Homeric Epics. Tese (Doutorado)

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2020.

Although it is a well-known theme in ancient greek epic, city-sacking, with rare exceptions,

has not been studied comprehensively as the others. So far, research has sought exclusively

to examine stories about the fall of the city of Troy, whilst the theoretical approach and the

methodological procedures of the so-called Oral Theory have not yet been fully applied to

this theme. It is precisely this gap that this work seeks to fill by compiling the elementary

characteristics and  reconstructing the framework of tradicional references of City-sacking in

the Homeric epics.

Keywords: Homer; Ancient Greek Epic; Sacking of Cities. 
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1 INTRODUÇÃO

Uma característica inconfundível  da cidade homérica são as suas muralhas.  Muito

embora os detalhes da sua construção não tenham deixado senão rastros, sabe-se que eram

edificadas em pedra (τεῖχος λάϊνον Ilíada 12. 177-178) ou madeira (φιτρῶν καὶ λάον Ilíada

12. 29; 21. 314) e que no topo poderiam ser construidos parapeitos (ἔπαλξις Ilíada 12. 381)

ou ameias (κρήδεμνον Ilíada 16. 100) e às vezes inclusive uma paliçada (σκόλοψ Odisseia 7.

45). Dentre os seus epítetos recorrentes, encontramos os adjetivos "longas" (μακρά Ilíada 4.

34), "altas" (πτόλιν αἰπύς τε τεῖχος Ilíada 6. 327; 11. 181; ὑψηλός 16. 397), "grandes" (μέγα

Ilíada 7. 463; 12. 12), no entanto, soldados conseguem escalá-las com facilidade e saltar para

o outro lado em segurança (por exemplo, 9. 589). Presume-se, então que, ou bem a sua

construção era concebida como que em patamares, ou não eram efetivamente tão altas. Em

contrapartida, como indicam os epítetos "fortes" (ἄρειον  Ilíada 4. 407), "bem construídas"

(ἐΰδμητον Ilíada 12. 36) esta forma de fortificação era excepcionalmente compacta e podia

com tranquilidade alojar pelos seus adarves um número considerável de pessoas (Ilíada 3.

149-153; 18. 514). 

O sistema de muralhas compreendia portões (πύλαι Ilíada 2. 809; 7. 438) equipados

com enormes portas de madeira (σανίδες Ilíada 9. 583; 12. 121) que podiam ser trancadas.

Geralmente, quanto maior é a cidade, maior o seu número de portas. A cidade de Troia tinha

duas: as Portas Esqueias (Σκαίαι πύλαι Ilíada 3. 145) e as Portas Dardânias (Δαρδάνιαι πύλαι

22. 413); Tebas, cujo traçado urbano tinha a forma de diamante, ostentava sete (ἑπτάπυλος

Ilíada 4. 406; Odisseia 11. 263) e a Tebas do Egito, uma extraordinária centena (ἑκατόμπυλοι

Ilíada 9. 381). Semelhantes estruturas eram também extremamente espaçosas, dado que, no

decorrer de um ataque inimigo, eram capazes de acomodar muita gente preocupada no topo

(Ilíada 3. 149-153).

Não são apenas as grandes cidades que se cercam de muralhas. Na perifeira de Troia,

por exemplo, as presumivelmente pequenas Lirnesso, Tebas-sob-Placo, ambas capturadas e

destruídas por Aquiles, também possuíam seu sistema de muralhas e seus "altos portões"

(τείχεα, εὐτείχεα, ὑψίπυλον  Ilíada  2. 691;16. 57; 6. 416; 20. 191). Isso vale também para
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outras cidades no continente heleno, como Cálidon e Plêuron na Etólia (Ilíada 13. 217) e a

obscura  Feia na  Arcádia (Ilíada  7.  135).  Estas  muralhas  quase sempre recebem menção,

sempre no contexto de batalha, quando são sitiadas ou quando são destruídas. Nos demais

contextos, a sua existência é presumida. Quando os Feácios foram forçados a abandonar

HIpéria, devido ao vandalismo e pilhagens constantes promovidos pelos ciclopes, o primeiro

ato oficial do rei Nausítoo ao chegar à ilha de Esquéria é construir ao redor de sua cidade as

indispensáveis muralhas: "em torno da cidade construíra um muro", ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε

πόλει (Odisseia 6. 9). Ainda na Odisseia encontramos a ideia de que desprovida de muralhas

nenhuma cidade conseguiria sobreviver: Anfíon e Zeto fundam a cidade e "as muralhas lhe

puseram, visto que sem elas não podiam/ viver na ampla Tebas poderosos embora fossem",

πύργωσάν τ', ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ' ἐδύναντο/ ναιέμεν εὐρύχορον Θήβην, κρατερώ περ

ἐόντε (Odisseia 11. 264-265). Na Ilíada semelhante edificação é o último recurso de tropas

em debandada: "mantende nas mãos os portões abertos até que as hostes/ espavoridas

entrem na cidade",  πεπταμένας  ἐν  χερσὶ  πύλας  ἔχετ'  εἰς  ὅ  κε  λαοὶ/  ἔλθωσι  προτὶ  ἄστυ

πεφυζότες ... (Ilíada 21. 531); e a ausência delas é motivo de enorme preocupação: "[vocês

pensam] que existe alguma forte muralha que aos soldados afasta a desgraça?", ἦέ τι τεῖχος

ἄρειον, ὅ κ' ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι; (Ilíada 15. 736).

No interior da cidade homérica encontramos outras edificações características, como

casas, praças e templos. Encontramos amiúde nos poemas menções à existência de estradas

(ἀγυιαί  Odisseia 2. 388) frequentemente para estabelecer relações temporais na narrativa,

com o uso da expressão formular (11x) "o sol pôs-se e [e as sombras cobriram as estradas]",

δύσετό τ' ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (por exemplo, Odisseia 2. 388; 3. 487; 3. 497; 11.

12, 15. 185). No caso das cidades de Atenas e Micenas, suas ruas são "amplas" (εὐρυάγυια

Odisseia 7. 80;  Ilíada 4. 52). Em Troia, além de "amplas" (Ilíada 2. 141), as ruas recebem o

epíteto "bem construídas" (εὐκτιμέναι Ilíada 6. 391); isso sugere que fossem pavimentadas.

Presume-se também que ao seu redor aglomeravam-se casas, talvez em número elevado,

muito provavelmente de forma compacta. Outra característica conspícua é a presença de

uma praça pública ou mercado (ἀγορή, sobretudo Odisseia 2. 1 ss., 8. 4-45). A praça pode ser

de terra batida ou receber pavimentação: "a ágora é feita de blocos de pedras encastoados

uns aos  outros",  ῥυτοῖσιν  λάεσσι  κατωρυχέεσσ'  ἀραρυῖα (Odisseia 6.  267);  e  ter  pedras
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polidas de mármore organizadas em círculo para servir de assento aos líderes (Ilíada 2. 99;

18. 503-505; Odisseia 8. 7; 8. 16). Enquanto nas cidades de Troia e Pilos a praça fica diante da

porta da casa dos líderes (Ilíada 7. 345; 2. 788;  Odisseia 3. 407), em Esquéria e Ítaca, eles

precisam caminhar um pouco pela cidade para chegar até ela (Odisseia 8. 4-5; 7. 43-44; 6.

262-266; 2. 10-11; 17. 61-85).

Nas proximidades encontram-se os templos e altares dos deuses. Não são muitas as

referências aos templos encontradas nos poemas: A Ilíada menciona o templo de Atena na

cidadela de Troia (νηὸν Ἀθηναίης Ilíada 6. 88, 269, 297) e na cidade de Atenas (Ilíada 2. 549)

e o templo de Apolo em Troia (Ilíada 5. 446, 7. 83). Além de mencionar o templo de Atena

em Atenas (Odisseia 7. 81), a  Odisseia faz referência ao templo de Poseidon em Esquéria

(Odisseia 6. 10). O templo de Atena em Troia é notável por sua estátua impressionante que,

presumivelmente, mostrava a deusa sentada (θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν, "que deponha

esta veste no joelho de Atena" Ilíada 6. 92). O templo de Atena em Atenas é descrito como

"opulento" (ἐν πίονι νηῷ Ilíada 2. 549). Costuma-se oferecer aos deuses ouro, as armas e a

armadura de inimigos derrotados, vestimentas ricamente coloridas, e pendurar  semelhantes

presentes nas paredes dos templos (Ilíada 7. 82-83; 6. 90-92).

A construção e manutenção de muralhas e fortificações, fontes e lavatórios públicos,

altares e templos, praças públicas e estradas sugerem uma comunidade bem organizada, viva

e rica. Todos os dias os homens se reúnem na praça pública. Eles chegam logo pela manhã,

carregando as suas lanças e espadas, às vezes na companhia de seus cães, tal como Telêmaco

(Odisseia 2. 11). Eles se sentam em grupos ou ficam de pé, negociando transações comerciais

e informando-se das novidades. Se alguém retorna de uma viagem, logo se torna o foco das

atenções e as pessoas se reúnem em magotes à sua volta (Odisseia 17. 65-70). Depois disso,

eles retornam para casa para tomar uma refeição e cumprir com as obrigações cotidianas,

mas podem retornar à praça mais uma vez no fim do dia para jogar conversa fora. Todavia, as

mulheres não frequentam a praça pública, mas esbarram-se pelas ruas (Ilíada 20. 251-255) e,

certamente, têm tempo para conversas nas fontes e nos lavatórios públicos. Não é estranho,

portanto, que o homem homérico sinta grande afeição por sua cidade natal, que a chame de

"pátria" (πατρίδος αἴης Ilíada 16. 538) e lamente viver (τήλοθι πάτρης Ilíada 1. 29), e mais

ainda morrer, afastado dela: "assim estava destinado que longe dos familiares e da pátria/
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saciásseis com vossa gordura os rápidos cães de Troia!", ὣς ἄρ' ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ

πατρίδος αἴης/ ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ (Ilíada 11. 817-818). Para ele, "ver

subir o fumo de sua terra" (Odisseia 1. 58-59) é a melhor coisa de todas (Odisseia 9. 25-36).

Contudo, para citar um verso proverbial encontrado nos poemas homéricos: "o ferro

atrai o homem", αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος (Odisseia 19.13) e a paisagem descrita

acima está sempre sob a ameaça da guerra, do saque e arrasamento. Na Ilíada as referências

são numerosas e detalhadas. Aquiles, por exemplo, se vangloria de ter saqueado vinte e três

cidades ao todo: "doze cidades de homens eu destruí com as minhas naus;/ por terra afirmo

que saqueei onze na terra fértil de Troia", δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ' ἀνθρώπων/

πεζὸς δ' ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον (Ilíada 9. 328-329). Algumas dessas o poema

menciona pelo nome: Tebas-sob-Placo, Lirnesso, Pédaso, Lesbos, Esquiro e Tênedo, enquanto

as outras permanecem na obscuridade. Ao lado de Aquiles, só Héracles pode se gabar de ter

destruído "cidades", empregando o plural: "[depois de saquear] muitas cidades de guerreiros

criados por Zeus", πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν (Ilíada 2. 660). Em outro trecho

do poema, Tlepólemo narra a tomada de Troia por Héracles: "saqueou a cidade de Ílion", Ἰλίο

ἐξαλάπαξε πόλιν (Ilíada 5. 642); e com forças muito mais reduzidas do que as do exército de

Agamêmnon: "só com seis naus e menor número de homens", ἑξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι

παυροτέροισιν (Ilíada 5. 649). Estênelo e Diomedes enaltecem a sua façanha de saque e de

destruição  em  termos  semelhantes:  "conquistamos  a  sede  da  heptápila  Tebas/  quando

ambos juntamos uma hoste menor sob uma muralha mais forte", ἡμεῖς καὶ  Θήβης ἕδος

εἵλομεν ἑπταπύλοιο/ παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ' ὑπὸ τεῖχος ἄρειον (Ilíada 4. 406-407). Para

o sitiador a destruição de uma cidade parece ser sempre motivo de orgulho.

Na Odisseia, claro, Odisseu é que se gaba de arrasamentos semelhantes: "saqueamos

a cidade dos Cícones", Κικόνων ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες (Odisseia 9. 165). Em um trecho do

poema, ele pede a um aedo para contar a história do cerco da cidade dos troianos, graças ao

seu artifício do cavalo, "que o divino [Odisseu] levou para a acrópole pelo dolo/ depois de o

ter enchido com os homens que saquearam Ílion",  ὅν ποτ' ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος

Ὀδυσσεὺς/ ἀνδρῶν ἐμπλήσας οἵ ῥ' Ἴλιον ἐξαλάπαξαν (Odisseia 8. 494-495). Laerte, o pai de

Odisseu, também relembra, em certa altura da Odisseia, os seus dias de eversor de cidades e

muito nostalgicamente sonha ter outra vez a força de juventude, "quando conquistei Néricon
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a bem construída cidade", οἷος Νήρικον εἷλον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον (Odisseia 24. 377). A

arte verbal homérica inclusive dispõe de uma palavra, um epíteto, para descrever os agentes

da destruição: πτολίπορθος, saqueador, eversor ou arrasador de cidades, formado a partir da

palavra πτόλις "cidade" e do verbo πορθέω "destruir". Além de Otrinteu e Oileu, este epíteto

é empregado quase unicamente para descrever Odisseu, Aquiles, Ares, o deus da carnificina,

e Ênio, a deusa do dissenso (Ilíada 5. 333; 15. 77; 20. 152; Odisseia 22. 283).

Quando um narrador-personagem ou o narrador homérico recorda uma das histórias

de cerco de cidades, muito frequentemente o foco narrativo se volta para o butim de guerra,

sobretudo quando se narra sob a perspectiva do sitiante. Geralmente os despojos se dividem

em duas categorias: as "riquezas entesouráveis" κειμήλια (utensílios, armas, roupas e metais

preciosos) e as mulheres cativas. Eles são levados para o acampamento e, depois, divididos

entre o exército, às vezes as cativas são escolhidas a dedo pelo soldado, às vezes a escolha é,

possivelmente, pública. Em relação aos saques de Tebas-sob-Placo, Lirnesso, Pédaso, Lesbos,

Esquiro e Tênedo, a Ilíada menciona a conquista de uma lira ricamente decorada (φόρμιγγι

λιγείῃ/ καλῇ δαιδαλέῃ... "uma lira de límpido som/ bela e bem trabalhada... 9. 186-187); um

lingote de metal (σόλον αὐτοχόωνον 23. 826); mulheres cativas (ληϊάδας δὲ γυναῖκας... ἦγον

"levei as mulheres como cativas" 20. 191); Criseida (Χρυσηΐδα καλλιπάρηον 1. 368); Briseida

de lindo cabelo (Βρισηΐδος ἠϋκόμοιο 2. 689); Ífis de bela cintura (Ἶφις ἐΰζωνος 9. 667); bem

como Hecameda de belas tranças (ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη 11. 624). Lesbos, onde as mulheres

eram reconhecidas pela beleza e havia inclusive concursos, está particularmente associada às

cativas de guerra. Nela capturou-se Diomeda de lindo rosto (Διομήδη καλλιπάρηος 9. 665) e

outras. Agamêmnon escolhe sete dessas mulheres para presentear Aquiles, não só por causa

da sua bela aparência, sempre enfatizada pelo epíteto, mas também porque eram "mulheres

peritas em trabalhos irrepreensíveis" (γυναῖκας ἀμύμονα ἔργ' εἰδυίας 9. 128). 

Odisseu menciona os dois componentes básicos dos espólios de guerra homéricos na

sua narrativa da destruição de Ismaro: "da cidade levei as mulheres e muitos tesouros, que

dividimos", ἐκ πόλιος δ' ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες/ δασσάμεθ' (Odisseia 9. 41-

42). Por vezes, os saqueadores estabelecem relações afetivas com as cativas de guerra. Note-

se, por exemplo, a sucinta narrativa embutida acerca da genealogia de Tlepólemo. Héracles,

depois de conquistar Éfire, leva Astioqueia como cativa ("fora trazida de Éfire de junto do rio
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Seleis", τὴν ἄγετ' ἐξ Ἐφύρης ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος Ilíada 2. 659). Astioqueia, cujo nome

sugere relação com a aristocracia, concebe Tlepólemo. Existem evidências de que essa forma

de micronarrativa, em que saqueadores se apaixonam por cativas e cativas por saqueadores,

poderia ser desenvolvida em um núcleo narrativo próprio, como o poema perdido Saque de

Ecália (ver também schol. bT ad Ilíada 6. 35 = 214 Merkelbach-West = 292 Most). De maneira

semelhante, o relacionamento entre Aquiles e Briseida também é um dos motores da Ilíada.

Dentre os despojos amealhados por Aquiles nas conquistas na Tróade acha-se ainda o

irrepreensível Pédaso, um cavalo (Ilíada 16. 150). Todavia, a presença do cavalo, assim como,

às vezes, de outros animais de rebanho, pode ser atribuída às razias de gado, uma forma de

combate não-convencional, repentina e isolada da batalha campal e da subsequente tomada

de uma cidade.

Embora os despojos sejam mencionados muito frequentemente, ficará claro que não

são uma unidade obrigatória, indispensável, nestas narrativas. Pelo contrário, a menção aos

espólios de guerra, em termos da arte verbal homérica, constitui uma ferramenta narrativa

adaptável. Esta ferramenta é singularmente produtiva quando o narrador precisa apresentar

algum objeto especial ou deseja enfatizá-lo. Desta maneira, pode acontecer de um apetrecho

importante,  como os saqueados jarros de vinho ismárico, apareça muito repentinamente

saído do meio de despojos: "tínhamos suficiente porque cada tripulação ficara/  com muitos

jarros quando saqueamos a cidade dos Cícones", ἀλλ' ἐνέην, πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν

ἕκαστοι/ ἠφύσαμεν Κικόνων ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες (9. 164-165). A narrativa de saque de

cidades e descrição do butim é certamente parte integrante da arte homérica de amplificatio

e está por detrás de outras estratégias narratológicas. 

Estas narrativas também fazem referência ocasionalmente aos campeões e protetores

da cidade, bem como aos soberanos, membros da aristocracia. Em um determinado excerto

da Ilíada, ouvimos falar que os irmãos lanceiros Mines e Epístrofo combateram na defesa da

cidade de Lirnesso: "quando destruiu Lirnesso e as muralhas de Tebas/ tendo derrubado os

lanceiros Mines e Epístrofo",  Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης/ κὰδ δὲ Μύνητ'

ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους (2. 691-692). Às vezes o campeão da cidade calha de

ser também o soberano, tal como Eécion, soberano de Tebas-sob-Placo. Nestes versos isso é

impossível entrever: "Fomos para Tebas, a sagrada cidade de Eécion/ saqueamo-la e de lá

6/160



trouxemos os despojos" ᾠχόμεθ' ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος/ τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ

ἤγομεν ἐνθάδε πάντα (1. 365-366). No entanto, resulta claro, de outros versos, que lutou em

campo de batalha ou sob as muralhas na proteção da sua cidade: "arrasou a cidadela bem

habitada dos Cilícios/ Tebas de altos portões. Assassinou Eécion, porém não/ o despojou de

suas armas em respeito ao seu epírito", ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάωσαν/ Θήβην

ὑψίπυλον, κατὰ δ' ἔκτανεν Ἠετίωνα,/ οὐδὲ μιν έξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ (Ilíada

6. 415-416). Fenômeno similar acontece em Ilíada 19. 296 em que Mines, o lanceiro, parece

apenas soberano de Lirnesso: "[Aquiles] destruiu a cidade do divino Mines", πέρσεν δὲ πόλιν

θείοιο Μύνητος (19. 296). Ainda nesta mesma passagem inferimos um determinado padrão,

segundo o qual Mines seria, presumivelmente, marido de Briseida. Reconhecer semelhante

padrão suscita perguntas sobre personagens que não são descritos com detalhe e sugerem

interpretações: seria Briseida uma princesa? 

Embora seja raro nas analepses de saque de cidades, um narrador-personagem ou o

narrador homérico pode mencionar as vítimas humanas. Odisseu sobre Ismaro: "aí saqueei a

cidade e chacinei os homens", ἔνθα δ' ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ' αὐτούς (Odisseia 9. 40).

A carnificina pode também ganhar contornos poéticos, como em um discurso de Tlepólemo

tencionando a olhos vistos a depreciação de Sarpédon: "[Héracles] saqueou a cidade de Ílion

e causou desolação nas suas ruas", Ἰλίο ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' ἀγυιάς (Ilíada 5. 641). A

segunda parte deste hexâmetro pode também ser traduzida literalmente por "tornou as suas

ruas viúvas", χήρωσε δ' ἀγυιάς. Fazer menção a perda de vidas humanas, no enquadramento

do tema de captura e destruição de cidades, parece mais natural nos discursos lutuosos de

lamento. Andrômaca lamenta a morte de membros de sua família e escravidão na captura e

destruição da cidade de Tebas-sob-Placo: "meu pai foi morto pelo divino Aquiles", ἤτοι γὰρ

πατέρ' ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς (Ilíada 6. 415). Briseida também faz refêrencia à morte

do marido e três irmãos por ocasião do cerco de Lirnesso. Os detalhes da carnificina podem

de quando em quando ser arrepiantes: "vi [meu marido] à frente da cidade [rasgado em

pedaços] pelo bronze afiado", εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ (Ilíada 19. 285).

Essas descrições cumprem a função básica de provocar pathos e devem ser comparadas às

sintéticas anedotas biográficas que costumam acompanhar alguns heróis caídos na Ilíada.  

Não encontramos descrição detalhada do saque e do que ocorre com as vítimas nem
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mesmo no coração da Odisseia, na canção que narra o estratagema do cavalo de madeira. O

narrador sumariza a famosa história como se fosse outro episódio de emboscada astuciosa e

de excelência guerreira na vida de Odisseu. Talvez procurando evitar ferir susceptibilidades

ou sob as amarras de alguma forma de decoro poético, a referência às atitudes das tropas no

interior da cidade ou ao destino das vítimas, sempre toma uma forma oblíqua, indireta, por

meio de símiles, prolepses, contrafactuais, exortações, lamentos, sempre indiretamente.

No episódio do cavalo de madeira, por exemplo, Odisseu é comparado a uma escrava,

uma cativa de guerra recém-capturada. Este é um dos símiles mais extraordinários e tocantes

da poesia grega arcaica. Ele reformula uma ideia que mecionamos anteriormente, a imagem

da esposa que testemunha a morte do marido em combate desde a cidade: "vi [meu marido]

à frente da cidade [rasgado em pedaços] pelo bronze afiado" εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον

ὀξέϊ χαλκῷ (Ilíada 19. 285). Este trecho é uma verdadeira joia narrativa da Odisseia. Ο símile

compara o choro de Odisseu, a reação do herói ao ouvir a história da destruição de Troia, ao

choro da esposa que vê o marido morrer na defesa de sua cidade e é levada pelo vencedor

como cativa de guerra. O símile, de um certo modo, dá sequência à narrativa do saque de

Troia e, embora procure descrever o significado da morte dos protetores da cidade na figura

do marido para a comunidade como um todo, concentra a sua força no destino das mulheres

e das crianças e na reversão dos papéis do vencedor e do vencido, do homem e da mulher,

do sitiante e do sitiado.

A referência ao destino dos derrotados por meio de prolepses é uma necessidade na

Ilíada, uma vez que a matéria do poema não é a destruição da cidade troiana. No entanto, o

narrador se esforça para incluir as imagens aterradoras do saque em desejos de destruição

externado pelos aqueus e nas projeções de um futuro sem Heitor nos lamentos de Príamo e

de Andrômaca. Príamo, por exemplo, lamentando a morte dos filhos e a escravização das

filhas e noras, imagina  "[tálamos dizimados] e crianças inocentes.../ ...atiradas ao chão em

aterradora chacina" καὶ θαλάμους κεραϊζομένους, καὶ νήπια τέκνα/ βαλλόμενα ποτὶ γαίῃ ἐν

αἰνῇ δηϊοτῆτι  (Ilíada 22.  63).  Para Andrômaca,  o futuro de Troia,  sem Heitor,  também é

amaldiçoado. Ela teme a rotina de trabalhos humilhantes a que mulheres e crianças serão

submetidas, como escravas, sob o olhar severo do seu senhor (Ilíada 24. 728-734). A morte

do seu filho Astíanax também a aterroriza: "[um aqueu] pegará em ti pela mão e te lançará
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da muralha, morte desgraçada" ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεθρον (Ilíada 24.

734-735). 

Estas imagens são semelhantes às prefigurações, geralmente alimentadas pelo desejo

de vingança, que os aqueus às vezes externam. Agamêmnon, com sua habitual brutalidade,

comanda: "que nenhum [troiano] fuja da íngreme desgraça/ às nossas mãos, nem mesmo o

rapaz que se encontre ainda/ no ventre da mãe...", τῶν μή τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον/

χεῖράς θ' ἡμετέρας, μηδ' ὅν τινα γαστέρι μήτηρ/ κοῦρον ἐόντα φέροι (Ilíada 6. 57-59). Estes

versos não somente revelam o capricho pela destruição na forma monstruosa do infanticídio,

como também apresentam o destino da população masculina troiana. Agamêmnon esclarece

este ponto um verso depois, quando diz "que de Ílion/ sejam todos eliminados, sem rastro

nem lamento!", ἀλλ' ἅμα πάντες/ Ἰλίου ἐξαπολοίατ' ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι (Ilíada 6. 59-60).

O futuro que Agamêmnon imagina para mulheres e crianças é o mesmo futuro temido por

Andrômaca: "[dos troianos] comerão decerto os abutres as tenras carnes;/ pela nossa parte,

levaremos as esposas... e as crianças/ pequenas nas naus...", τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρόα

γῦπες ἔδονται/ ἡμεῖς δ' αὖτ' ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα/ ἄξομεν ἐν νήεσσιν ( Ilíada 4.

237-239). Isso aproxima o lamento de Andrômaca à exortação de batalha de Agamêmnon e

revela a noção homérica de que uma ação que implica em "glória" (κλέος) para um, acarreta

"sofrimento" (πένθος) para o outro. Encontramos, ainda, em uma das exortações de Nestor

como que um convite, único na Ilíada, ao estupro: "por conseguinte, que ninguém se apresse

a regressar para casa/ antes que ao lado da mulher de algum troiano tenha dormido" ( Ilíada

2. 354-355)

Mas como chegamos a situações tão extremas? Aristóteles (Poética 8) já observara há

muito tempo que qualquer poema épico é esculpido a partir de um todo teoricamente maior

que organiza a ação narrativa, estrutura o enredo do poema e o move linearmente. Na Ilíada

este movimento é em direção à morte de Heitor, à morte de Aquiles e à destruição de Troia.

Ao lado deste movimento sequencial encontramos alusões a episódios na tradição de poesia

épica que ocorrem antes dos eventos narrados no poema e a episódios que ocorrerão depois

destes eventos. Ao mesmo tempo que a Ilíada apresenta uma narrativa limitada no tempo e

no espaço (cinquenta e um dias na planície troiana), o poema passa a impressão de que está

narrando todos os eventos da guerra (dez anos de combate). Em virtude dessa característica
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podemos estabelecer, ainda que de forma incompleta, as unidades básicas de expressão que

constituem o padrão de enredo de um relato de guerra que culmina no arrasamento de uma

cidade.

A Ilíada, por exemplo, faz referência aos motivos que provocam os homens homéricos

a decidir pela alternativa extrema da guerra. A Segunda Guerra de Troia eclode por causa da

quebra das regras de hospitalidade e do rapto de Helena. O próprio Páris Alexandre explica a

causa nestes termos: "[depois de o raptar] naveguei nas naus preparadas para o alto mar",

ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι (Ilíada 3. 444). As mulheres também estão por trás

do confronto entre os lápitas e os centauros. O centauro Eurítion teria bebido vinho demais

no casamento de Pirítoo, de forma que "enlouqueceu e praticou atos terríveis", μαινόμενος

κάκ' ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο (Odisseia 21. 298). A Odisseia e a Ilíada não esclarecem o

que seriam semelhantes "atos terríveis", entretanto outras fontes mencionam a violação das

regras de hospitalidade na forma de assédio sexual contra as mulheres que estavam na festa.

A Primeira Guerra de Troia, por sua vez, além do tratamento desrespeitoso de um hóspede,

Héracles, envolve também a quebra de promessas. Um herói troiano, todavia, reduz a causa

que leva à destruição à loucura do rei Laomedonte: "[Héracles] arrasou a sacra Ílion/ devido

aos desvarios… [de] Laomedonte", κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν/ ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ

Λαομέδοντος (Ilíada 5. 648-649). A Ilíada também não demonstra interesse em esclarecer no

pormenor o processo que ocasionou a Primeira e Segunda Guerra de Tebas. Precisamos, por

isso, recorrer a outras tradições de poesia épica. O poema cíclico da Tebaida apresenta como

causa a desavença entre os irmãos Etéocles e Polinices, que disputam a herança e o trono do

rei Édipo (frag. 2 Torres-Guerra = 2 West; Trabalhos & Dias 163). A expedição contra a cidade

fracassa e os descendentes dos guerreiros derrotados, os epígonos, marcham uma segunda

vez contra Tebas, com vistas a tirar vingança, e a reduzem a cinzas (Ilíada 2. 504). Por último,

a guerra entre os pílios e os seus vizinhos epeios tem como causa uma razia de gado; conta

Nestor que "quando surgiu o conflito entre os epeios e o nosso povo/ por causa do roubo de

gado", ὡς ὁπότ' Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη, ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ' ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα

(Ilíada 11. 671-672). Em retaliação, os epeios atacam Pilos: "em roda [da cidade] acamparam,

ávidos de a arrasarem...", τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι μεμαῶτες (Ilíada 11. 713).

Estes conflitos, iniciados como questões de caráter privado, rápido assumem grandes
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proporções: a parte ultrajada detona um sistema de alianças para arregimentar um exército.

Tideu e Polinices, nas vésperas da Primeira Guerra de Troia, viajam até Micenas para recrutar

soldados, como conta Agamêmnon: "uma vez [Tideu] veio até Micenas, mas não com intento

belicoso/ ... para juntar um exército", ἤτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας/ ξεῖνος

ἅμ' ἀντιθέῳ Πολυνείκεϊ λαὸν ἀγείρων (Ilíada 4. 376-377). Odisseu e Nestor viajam por toda

a Grécia "para reunir a hoste em toda a terra da Acaia provedora de dons", λαὸν ἀγείροντες

κατ' Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν (Ilíada 11. 765-770). Em geral os aliados rápido engrossam os

renques do exército, porém temos notícia de alistamentos espinhosos, como o de Odisseu:

"Levou-nos um mês para atravessar o vasto mar, depois que/ com dificuldade convencemos

[Odisseu],  saqueador  de  cidades",  μηνὶ  δ'  ἄρ'  οὔλῳ  πάντα  περήσαμεν  εὐρέα  πόντον/

σπουδῇ παρπεπιθόντες Ὀδυσσῆα πτολίπορθον (Odisseia 24. 114-119). Em outras tradições

de poesia épica, como na Cípria, Odisseu pretende-se louco para escapar à convocação (arg.

119-121 Severyns; Apolodoro, Biblioteca 3.7). Em um fragmento muito controverso da Cípria,

Aquiles é disfarçado de mulher para tentar pôr-se a salvo (frag. 19 West = 4 Davies). Também

encontramos no poema uma menção às consequências de uma recusa: "por isso evitara… o

duro tributo dos Aqueus", τώ ῥ' ἅμα τ' ἀργαλέην θωὴν ἀλέεινεν Ἀχαιῶν (Ilíada 13. 669).

Não só os homens participam do processo de recrutamento de exércitos de aliados. A

deusa Hera, por exemplo, indignada com uma sugestão capciosa de Zeus, responde: "como

queres tu tornar... vão .../ o muito suor que suei, meus cavalos exaustos, quando/ chamava o

povo para trazer a desgraça para Príamo e seus filhos?", πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ'

ἀτέλεστον/ ἱδρῶ θ' ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι/ λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ

τοῖό τε παισίν (Ilíada 4. 26-28). Ignoramos se Hera convocava essas tropas sob algum disfarce

ou se acompanhava em viagem algum herói favorito, como a deusa Atena acompanha Tideu

na embaixada enviada a Tebas (Ilíada 4. 370-418). 

Existem evidências de que antes da reunião do exército em local pré-determinado, a

narrativa poderia apresentar uma cena de despedida entre os soldados e seus pais. Em certa

altura da Ilíada, por exemplo, Fênix lembra o discurso de Peleu para Aquiles antes da partida:

"ó amigo! Foi a ti que teu pai Peleu deu [esta tarefa]/ naquele dia em que te mandou da Ftia

a Agamêmnon", ὦ πέπον ἦ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς/ ἤματι τῷ ὅτε σ' ἐκ Φθίης

Ἀγαμέμνονι πέμπε (Ilíada 9. 252-253). Presume-se que um fragmento da Tebaida representa
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um discurso de despedida do guerreiro Anfiarau para o seu filho pequeno, Anfíloco: "preste

atenção no polvo, meu filho.../ e adapte-se a quem encontrar no caminho", πουλύποδός μοι

τέκνον ἔχων νόον.../ τοῖσιν έφαρμόζειν, τῶν κεν κατὰ δῆμον ἵκηαι (frag. 8* West = 3 Davies).

Apesar dessas evidências, é impossível comprovar que esta forma de discurso integrava uma

cena-padrão de despedida.

Depois da partida, os diferentes batalhões reúnem-se em local pré-determinado para

juntar suas forças ou pode haver simplesmente uma estada ou bivaque nas circunvizinhanças

da cidade sob ataque. Na Ilíada, a frota aqueia reúne-se primeiro em Áulis antes de navegar

para Troia, como Odisseu nos informa: "as naus dos aqueus/ se reuniram em Áulis, trazendo

desgraças a Príamo e aos troianos",  ὅτ' ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν/ ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ

καὶ Τρωσὶ φέρουσαι (Ilíada 2. 303-304). Na Cípria o exército é detido por algum tempo em

Áulis por Ártemis (arg. 135-142 Severyns). Na  Ilíada o  Catálogo das Naus, claramente, faz

parte dos primeiros estágios da Guerra de Troia, mas é incluído na história da ira de Aquiles

por efeito da convenção pars pro toto épica. O testemunho de Apolodoro acerca da Tebaida

também apresenta um padrão narrativo semelhante: o exército argivo instala acampamento

no território de Nemeia em busca de água (Apolodoro, Biblioteca 3.6.4). Nas duas narrativas

o exército recebe portentos divinos que são interpretados favorável ou desfavoravelmente.

Na Ilíada uma serpente devora o pardal e suas crias, o que o vidente Calcas interpreta como

um sinal de que Troia será destruída no décimo ano (2. 326-329). Na Tebaida uma serpente

mata um bebê, o que o vidente Anfiarau interpreta negativamente, um sinal de que a cidade

de Tebas não será destruída (Apolodoro, Biblioteca 3.6.4).

Quando finalmente o exército se encontra acampado diante da cidade a ser atacada,

a narrativa pode apresentar pelo menos três componentes antes dos enfrentamentos: uma

missão diplomática, a τειχοσκοπία "vista desde as muralhas" e um combate singular entre os

campeões do exército e da cidade ou entre os principais interessados. Na Ilíada encontra-se

duas referências a missões diplomáticas, ambas em narrativas do tipo embutida (embbeded

narrative). Um ancião troiano diz ter recebido Odisseu e Menelau em seu palácio: "uma vez

aqui veio o divino [Odisseu], numa embaixada/ por causa de ti com Menelau", ἤδη γὰρ καὶ

δεῦρό ποτ'ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς/ σεῦ ἕνεκ' ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ (Ilíada 3. 205-

206). O ancião descreve a aparência física dos embaixadores e comenta o seu talento para a
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oratória. Em outro trecho do mesmo poema é o herói Tideu que enceta negociações com os

tebanos:  "foi  aí  que  os  aqueus  mandaram  Tideu  numa [missão  diplomática]",  ἔνθ'  αὖτ'

ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί (Ilíada 4. 384). Há nestas narrativas uma certa insistência

na maneira como os embaixadores usam a linguagem: "[Tideu] levou uma palavra suave aos

Cádmios", αὐτὰρ ὃ  μειλίχιον μῦθον φέρε Καδμείοισι (Ilíada 10. 284-290). O ancião nota

sobre Odisseu: "mas  quando do peito emitia sua  voz poderosa...  então outro mortal não

havia que rivalizasse com [Odisseu]",  ἀλλ' ὅτε δὴ ὄπα τε  μεγάλην ἐκ στήθεος ἵει … οὐκ ἂν

ἔπειτ' Ὀδυσῆΐΐ̈ γ' ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος (Ilíada 3. 220-224). O narrador, entretanto, nunca diz

palavra sobre os pontos e condições negociados em assembleia pública.

A τειχοσκοπία, "vista desde as muralhas", assim como o Catálogo das Naus, é outro

episódio que pertence aos primeiros dias de combate e não ao décimo ano. Neste passo da

Ilíada (3. 161-244) Helena identifica os comandantes do exército aqueu para Príamo e outros

anciãos dos troianos. Agamêmnon, Odisseu, Idomeneu e Ajáx recebem uma descrição da

perspectiva de Helena: "este é o enorme Ajax,  baluarte dos Aqueus", οὗτος δ'  Αἴας ἐστὶ

πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν (Ilíada 3. 229); "daquele lado está Idomeneu, como um deus entre

os Cretenses", Ἰδομενεὺς δ' ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς (Ilíada 3. 230). Assim alguns dos

principais comandantes são descritos pelo narrador. 

Dentre as ações preliminares de guerra encontra-se também o combate ritual. Trata-

se de uma μονομαχία  ou um "combate singular" em que dois oponentes se enfrentam de

acordo com regras previamente estabelecidas, enquanto o restante do exército assiste. O

combate pode envolver um campeão desafiante ou um campeão escolhido pelo exército por

meio de sorteio, como no duelo entre Ájax e Heitor (Ilíada 7. 37-312). Em outra passagem da

Ilíada, Páris Alexandre demonstra querer enfrentar Menelau em duelo nesses termos. Então,

Heitor anuncia aos exércitos o desafio e as condições para o combate (Ilíada 3. 67-382). Esta

cena encontra-se deslocada do começo da guerra para o décimo ano, como o Catálogo das

Naus e a "vista desde a muralha". Este duelo cerimonial ganha relevância por ser a última

oportunidade para que as partes interessadas resolvam a desavença sem a participação da

hoste. Todavia, esta forma de duelo pode ocorrer, teoricamente, em qualquer momento da

batalha.

Uma vez iniciada a batalha, as possibilidades narrativas são numerosas. A maioria das
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situações de combate ocorre em duelos, porém encontramos incursões noturnas (Ilíada 10),

emboscadas (Ilíada 24. 34-39),  aristeias  (Ilíada 11. 16-283) e  androktasiai (Ilíada 16. 284-

351),  troianos e aqueus batendo em retirada (Ilíada 14.  506-522;  Ilíada 8.  343-356);  são

muitas as alternativas.  Para os propósitos do presente trabalho,  o padrão narrativo mais

importante  é  a  τειχομαχία  ou "combate  pelas  muralhas".  Este  encontra-se  fortemente

relacionado ao saque e destruição de cidades. Tal como na Tebaida, os sete comandantes do

exército dos  argivos  se posicionam em correspondência às sete portas da cidade tebana

(Apolodoro, Biblioteca 3.7.6), também os troianos lançam mão desta manobra para atacar as

muralhas  dos  aqueus:  "e  organizados  em cinco grupos  seguiram os  seus  comandantes",

πένταχα κοσμηθέντες ἅμ' ἡγεμόνεσσιν ἕποντο (Ilíada 12. 87). O batalhão de Heitor ataca a

parte central das muralhas dos aqueus, enquanto os grupos liderados por Páris, Heleno e

Eneias vão para o lado esquerdo da muralha. O batalhão de Sarpédon ataca pela direita.

As investidas de Sarpédon atraem a atenção de Ájax, que abandona a sua posição no

centro para defender o local. Esse movimento permite que um ataque de Heitor seja bem-

sucedido. O troiano ergue uma pedra que "dois homens, os mais fortes da comunidade não a

levantariam",  τὸν δ' οὔ κε δύ' ἀνέρε δήμου ἀρίστω (Ilíada 12. 447-449). Ele a lança contra o

portão, que se arrebenta por completo: "Logo uns escalaram o muro/ e outros entraram pelo

portão bem construído/ os Dânaos fugiram..."  αὐτίκα δ'  οἳ  μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν,  οἳ  δὲ

κατ'αὐτὰς/ ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας, Δαναοὶ δ' ἐφόβηθεν (Ilíada 12. 470-471). Também, em

outra passagem, os arremessos e o estampido de pedras chocando contra as muralhas da

cidade anunciam grande perigo: "depressa em torno dos portões retumbava o estrondo/ das

muralhas ao serem alvejadas", τῶν δὲ τάχ' ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει/ πύργων

βαλλομένων (Ilíada 9. 573). Depois dos estrondos, a cidade de Cálidon é invadida e quase

saqueada pelos seus sitiantes. Em uma das narrativas do nosso corpus também encontramos

outra reviravolta surpreendente: uma cidade saqueada executa um contragolpe e expulsa os

saqueadores de suas terras (Odisseia 9. 39-66).

Porém, nem toda muralha pode ser destruída e nem toda guerra é vencida pela força

bruta, como a de Heitor ou de Aquiles (Ilíada 12. 447-449). Embora a "força" (βία) de Aquiles

cumpra, para a destruição de Troia, a importante função de eliminar o mais notável campeão

da cidade, Heitor, é pela "astúcia" (μῆτις) de Odisseu que o destino de Troia é levado a cabo.
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Embora as breves narrativas estudadas neste trabalho apresentem com alguma regularidade

o cerco de uma cidade em justaposição à morte do seu campeão, como se estabelecesse um

vínculo de causalidade,  a  morte de Heitor  não sela  completamente o destino troiano.  A

Ilíada omite a tradição mitológica da invencibilidade das muralhas troianas, como os poemas

homéricos costumam omitir propriedades mágicas e fantásticas de narrativas, personagens e

objetos em geral. Acolher essa mitologia significaria ainda reduzir a importância da morte de

Heitor, que o poema vincula diretamente à destruição de Troia, e a façanha do seu principal

herói, Aquiles. Porém, é possível entrever semelhante tradição nos poemas. A construção do

extraordinário sistema de muralhas da cidade troiana por Poseidon e Apolo é mencionada na

Ilíada (21. 442-460, só por Poseidon; em 7. 453 ambos a constroem). Diz Poseidon: "construí

para os troianos  a muralha em torno da cidade", ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι  τεῖχος ἔδειμα

(Ilíada 21. 446). 

A Odisseia menciona a fundação e a construção das fortificações da cidade de Tebas

pelos irmãos Anfíon e Zeto (11. 260-265). Embora este poema omita a engenharia fantástica

envolvida na construção das defesas da cidade, em muitas versões mitológicas, Anfíon ergue

as muralhas movendo as pedras com o som de sua lira, enquanto o irmão Zeto, pastoreia os

rebanhos. É possível que nestas narrativas, a obra da engenharia divina ou mágica, esteja por

detrás da noção de invencibilidade. Esses elementos, próprios do conto popular (folk tale),

podem explicar o motivo por que, ali onde as táticas do combate convencional fracassaram,

os aqueus são forçados a recorrer à astúcia e ao estratagema do cavalo de madeira . 

Os capítulos deste trabalho foram divididos em seções que correspondem a cada uma

das narrativas, ou melhor dizendo, micronarrativas, sobre saque de cidades encontradas em

épica homérica. No capítulo 2 abordamos a história da primeira conquista de Troia efetuada

por Héracles (Ilíada 5. 633-651); de Tebas pelos epígonos (Ilíada 4. 370-418:); do saque da

cidade de Ismaro por Odisseu (Odisseia  9. 39-66) e de Néricon pelo jovem Laerte (Odisseia

24. 376-382). Tais micronarrativas apresentam com regularidade um roteiro de atividades de

guerra: a movimentação do exército sitiante rumo a cidade; a destruição, conquista ou saque

daquela comunidade mediante o emprego de vocabulário característico; o transporte dos

despojos de guerra e a partilha subsequente entre as tropas do exército. Em se tratando dos

despojos, geralmente o foco da narrativa se concentra sobre as mulheres cativas, mas parece
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não existir uma regra, tanto que muitas das narrativas nem sequer as mencionam. Às vezes

toca-se no auxílio prestado pelos deuses no saque da cidade, às vezes nas vítimas masculinas

do combate. Em uma determinada ocasião a população sitiada, mesmo após ter a sua cidade

completamente conquistada, logra reverter a situação e põe em fuga os seus sitiantes. 

Os contextos em que as narrativas deste capítulo ocorrem são variados: a tomada de

Ismaro por Odisseu faz parte de uma longa seção narrativa em que o personagem assume as

funções de narrador; a menção à destruição de Néricon faz parte de um desejo irrealizável,

que retoma uma façanha do passado de Laerte. A primeira conquista de Troia é citada em

um formato característico de discurso de guerra: a provocação. Tlepólemo acusa Sarpédon

de não estar a altura dos seus ancestrais, citando como exemplo uma façanha de Héracles,

muito mais bem sucedido no exercício da guerra. Esse também é o contexto em que aparece

a referência à destruição de Tebas pelos epígonos. Em resposta ao discurso de reprovação do

comandante Agamêmnon, Estênelo apresenta a destruição da cidade de Tebas, façanha que

os ancestrais dele e de Diomedes jamais foram capazes de levar a cabo. A repetição do tema

do choque de gerações, presente em duas das narrativas estudadas, deu ensejo à discussão

acerca da glória (κλέος) dos heróis de gerações passadas e dos heróis da nova geração que

lutavam na planície troiana. Além de verificarmos uma rivalidade entre formas diferentes de

glória intergeracional, observamos que esta rivalidade também deve se estender para formas

diferentes de poesia épica.

Abordamos, no Capítulo 3, as narrativas da tomada de Tebas-sob-Placo (Ilíada 1. 366-

369; 9. 185-191; 16. 148-154; 23. 826-829); o arrasamento das cidades de Lirnesso e Pédaso

(Ilíada  2. 681-694; 19. 56-62; 20.79-98 e 176-194); das ilhas de Lesbos e Esquiro ( Ilíada  9.

128-130 e 665-669 ); e de Tênedo (Ilíada 11. 624-62), todas pelas mãos de Aquiles. Ao longo

dessas seções verificamos a repetição do mesmo roteiro de atividades observado no Capítulo

2: a movimentação das tropas em direção à cidade, a conquista, a breve referência às vítimas

masculinas e ao auxílio de uma divindade, o transporte e a divisão dos despojos. No entanto,

encontramos outros elementos constitutivos do tema, tais como a referência a um indivíduo

que é importante para a comunidade. Essa referência pode ocorrer de modo notadamente

sintético, como, por exemplo, "cidade de Eécion", πόλιν Ἠετίωνος (Ilíada 9. 188) ou pode ser

mais longamente desenvolvida,  como a menção aos guerreiros caídos Mines e Epístrofo:
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"tendo derrubado os lanceiros Mines e Epístrofo", κὰδ δὲ Μύνητ' ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον

ἐγχεσιμώρους (Ilíada 2. 692). Tais elementos são amiúde extremamente breves e no mais

das vezes não há como determinar se o indivíduo mencionado é o soberano da cidade ou o

seu campeão e defensor mais importante. Além dessas unidades, a tomada das cidades de

Tebas-sob-Placo, Lirnesso e Pédaso têm em comum o fato de estarem ligadas à emboscada e

à "razia de gado", uma forma de ação de combate não-convencional que frequentemente

aparece sobreposta às narrativas de saque e destruição de cidades. Mas o elemento que une

todas as narrativas desta divisão é insistência constante no butim de guerra. Tebas-sob-Placo,

Lirnesso e Pédaso rendem ao "eversor de cidades" pelo menos uma lira de prata, um cavalo,

um lingote de metal e cativas, dentre elas as notáveis Criseida e Briseida. As ilhas de Lesbos,

Esquiro e Tênedo também rendem outras mais.

Os contextos em que as narrativas ocorrem são menos variados do que os do capítulo

anterior. As tomadas de Tebas-sob-Placo, Lirnesso e Pédaso são mencionadas em discursos

de Eneias e Aquiles antes de um combate. Porém, o arrasamento dessas cidades, bem como

as capturas das ilhas de Lesbos, Esquiro e Tênedo, é mais constantemente registrado por

meio da inserção de uma oração subordinada relativa ou temporal, que alude à procedência

ou origem de um determinado objeto ou de uma certa mulher cativa amealhados na guerra.

O Capítulo 4 estuda a narrativa do saque de Troia por meio do estratagema do cavalo

de madeira (Odisseia 8. 487-535), a quase tomada da cidade de Cálidon (Ilíada 9. 524-604), a

descrição do cerco da cidade retratada no escudo de Aquiles (Ilíada 18. 508-540:) e, por fim,

retornamos a Tebas-sob-Placo, porém da perspectiva dos derrotados (Ilíada 6.405-434). Tal

como esperaríamos, essas passagens apresentam pontos de contato com os relatos de saque

estudados nos capítulos anteriores: a movimentação das tropas, a utilização de vocabulário

especializado nas descrições de arrasamento, o embate com o campeão da cidade na forma

de duelo, o ajuda de um deus, menções aos despojos de guerra, sobreposição das formas

convencionais de combate à emboscada (às vezes na forma da razia de gado). No entanto, foi

possível detectar outros elementos constitutivos do tema do presente trabalho. A história do

saque de Troia acrescenta o elemento da divisão das tropas durante o ataque; o bloqueio da

cidade de Cálidon envolve, em especial, unidades relacionadas ao "combate pelas muralhas",

a τειχομαχία, como a grande ameaça do fogo e da pedra. Ao mesmo tempo, estas passagens
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apresentam uma ênfase na representação das vítimas da guerra, velhos, mulheres e crianças,

cujo destino de morte e servidão é aludido em diferentes contextos mediante um símile, um

discurso, e expressões formulares bem estabelecidas.

Quanto aos contextos, o saque de Troia é narrado em uma canção; o baldado intento

de conquistar Cálidon é contado em um paradeigma; o cerco da cidade no escudo faz parte

de uma longa passagem descritiva, em que prevalece a linguagem do símile; e, finalmente, o

relato da destruição de Tebas-sob-Placo encontra-se em um discurso híbrido, que combina as

características do discurso de censura ou reprovação e do lamento fúnebre.

Ao longo desta tese, usamos amplamente as excelentes traduções da Ilíada (2013) e

da Odisseia (2011) realizadas por Frederico Lourenço. Quando achamos por bem introduzir

alguma modificação pontual, indicamos marcando-as por colchetes. As traduções de outros

autores, bem como as minhas, encontram-se patenteadas nas notas de rodapé.

Nas variações sobre o mesmo tema apresentadas acima é possível observar padrões;

ideias e linguagem se organizam como em um sistema poético. Esta tese reconhece esse fato

como sendo uma consequência das condições de composição da poesia  épica arcaica.  A

postura teórica e metodológica que este trabalho defende e adota se encontra sintetizada

nesta passagem do livro de A. LORD:

"ao estudar os padrões e os sistemas de narrativas orais
em  versos,  estamos  na  realidade  examinando  a  'gramática'
desta poesia, uma gramática como que sobreposta à gramática
da língua em questão. Ou, para utilizar uma metáfora diferente,
encontramos uma gramática especial no bojo da gramática da
língua, que é necessária à versificação. As fórmulas são frases,
orações e sentenças desta gramática poética especializada. O
falante desta língua, depois de tê-la dominado, não precisa se
virar mais mecanicamente com ela do que nós precisamos ao
empregá-la na fala cotidiana".

Quando falamos uma língua, a nossa língua nativa, não
reproduzimos as palavras e frases que memorizamos de forma
consciente; antes as palavras e frases surgem do uso rotineiro.
Isso é verdade para o cantor de contos que trabalha com a sua
gramática especializada. Ele não "memoriza" fórmulas,  como
nós também não "memorizamos" a língua quando crianças. Ele
as aprende ao escutá-las nos contos de outros cantores e, por
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conta do uso rotineiro, elas também se tornam parte do seu
repertório de contos. A memorização é um ato consciente de
apropriação de alguma coisa, enquanto que a repetição é algo
considerado fixo e algo de que não se apropria. O aprendizado
de  uma  língua  poética  oral  segue  os  mesmos  princípios  do
aprendizado da própria língua, não mediante a esquematização
consciente de elementos gramáticais elementares mas por meio
do método natural e oral. 

"In studying the patterns and systems of oral narrative
verse we are in reality observing the “grammar” of the poetry, a
grammar  superimposed  as  it  were,  on  the  grammar  of  the
language concerned. Or, to alter the image, we find a special
grammar within the grammar of the language, necessitated by
the  versification.  The  formulas  are  phrases  and  clauses  and
sentences  of  this  specialized poetic  grammar.  The speaker  of
this  language,  once  he  has  mastered  it,  does  not  move  any
more mechanically within it than we do in ordinary speech".

"When we speak a language, our native language, we
do  not  repeat  words  and  phrases  that  we  have  memorized
consciously, but the words and sentences emerge from habitual
usage.  This  is  true  of  the  singer  of  tales  working  in  his
specialized  grammar.  He  does  not  “memorize”  formulas,  any
more  than  we  as  children  “memorize”  language.  He  learns
them by hearing them in other singers’ songs, and by habitual
usage they become part of his singing as well. Memorization is
a conscious act of making one’s own, and repeating, something
that one regards as fixed and not one’s own. The learning of an
oral poetic language follows the same principles as the learning
of  language  itself,  not  by  the  conscious  schematization  of
elementary grammars but by the  natural oral method". (1)

O presente trabalho concorda com a observação de LORD (1960) de que os poemas

homéricos exibem um sistema poético que pode ser entendido como uma língua; todavia,

uma língua especial própria para a composição (e usufruição) de poesia épica. Por essa razão

será possível encontrar em muitas de suas páginas menções a "expressão formular", "cena-

padrão" ou "cena-típica", "tema", "padrões de narrativa" ou "padrões narrativos" e, às vezes,

"padrão de enredo" ou "enredo-padrão". Cada um desses termos foram desenvolvidos pela

crítica oralista de poesia homérica para descrever as "unidades de significação" desta língua

1 LORD (1960, pp. 35-36).
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poética especial de que fala o estudioso americano. Eles descrevem partes que compõem o

sistema poético em diferentes níveis dos textos que chegaram até nós. O padrão de enredo,

por exemplo, é uma estrutura que norteia a organização narrativa do poema como um todo.

O padrão narrativo, por sua vez, organiza narrativas menores. A cena-padrão ou cena típica é

outro princípio organizador de narrativas, mas desta vez de ações geralmente cotidianas e

repetidas como, por exemplo, vestir uma armadura, uma viagem por mar, a prece a um deus

e assim por diante. As expressões formulares são encontradas no nível do verso. Consistem

em palavras repetidas parcial ou integralmente, que ocorrem dentro de um mesmo contexto.

A significação dessas fórmulas ou expressões formulares frequentemente extrapolam o seu

sentido literal.

No entanto, não se procurou aqui nesta tese definir de forma estanque e monolítica

nenhum desses termos e conceitos, com o entendimento de que isso poderia mais enredar

do que esclarecer. A fórmula, por exemplo, a primeira unidade de significação examinada por

oralistas, ainda hoje é um problema teórico. Embora a communis opinio esteja certa sobre a

sua importância e utilidade na composição e recepção dos poemas pelo público, seria errado

afirmar que existe um consenso sobre a sua definição e a forma como é utilizada. Assim, por

esse motivo, empregamos os fundamentos teóricos da teoria oralista sem fundamentalismo.

Para nós, mais importante são os pressupostos metodológicos, que devem nortear a leitura

de textos tradicionais de natureza oral. 

Neste sentido é importante dizer que entendemos o "tema", unidade de significação

sob estudo neste trabalho, na esteira de VIEIRA (2016), que cita a definição de NÜNLIST e DE

JONG encontrada no volume das prolegomena aos comentários da Basileia sobre a Ilíada:

Tema: sequências de eventos recorrentes que são menos
claramente estruturados e menos formulares na fraseologia do
que a cena-padrão, e.g. súplicas, cenas de combate e matança,
intervenção  de  um  deus,  reconhecimento  …  Na  literatura
acadêmica germânica em especial, mas também na anglófona,
existe, como resultado, sobreposição com o termo 'motiv/motif'
que é com muita frequência utilizado como sinônimo de 'tema'.
No presente contexto, motif indica unidades narrativas breves e
recorrentes que perpassam gêneros diferentes (i.e. aqueles que
tem pouca relação com a épica homérica, e.g. o companheiro
fiel, força vs. inteligência) e rendem, portanto, uma sequência

20/160



gradual (com limites fluidos): motivo/ tema /cena-padrão.

Theme:  recurrent  sequences  of  events  that  are  less
clearly structure and less formulaic in their wording than actual
type-scenes,  e.g.  supplication,  scenes  of  battle  and  killing,
intervention of a god, recognition … Especially in German, but
also in Anglophone scholarship, there is a resultant overlap with
the term 'motiv/motif' wich is often used as synonymous with
'theme'. In the present context 'motif' indicates short, recurrent
narrative units present across genres (i.e. those less clearly tied
to  Homeric  epic,  e.g  'the  loyal  follower',  'intelligence  vs.
strength') yielding an escalating sequence (with fluid borders):
'motif' – 'theme' – 'type-scene'. (2)

1.1   OS "CAMINHOS DA CANÇÃO" NA POESIA HOMÉRICA

Na tradição de poesia hexamétrica arcaica o tema da guerra é quase onipresente.

Quando os personagens desta tradição narrativa não estão efetivamente guerreando, eles

conversam sobre guerra e relembram muito alegremente os combates de que participaram;

mesmo quando o aedo arcaico não está contando uma história de guerra, ele pode reutilizar

e adaptar técnicas de composição tradicionais e próprias deste tema para narrar histórias

com pouca ou quase nenhuma relação com o assunto. O tema do polemos quase sempre se

encontra de uma forma ou de outra dentro do horizonte da poesia hexamétrica arcaica. Isso

acontece porque a guerra, assim como a captura e o saque de uma cidade, é concebida pela

tradição como uma façanha extraordinária (ἔργα) que confere glória (κλέος) ao herói que a

pratica (3). 

Necessitamos começar pelo começo e responder à pergunta mais fundamental: quais

são os recursos que o aedo emprega para instaurar semelhante narrativa? Do ponto de vista

da tradição oral, o leque de narrativas à disposição do aedo é expresso, no epos arcaico, por

um termo quase técnico que pode ser entendido como uma metáfora de viagem ou passeio:

a canção é um caminho (oἴμη) que o poeta percorre na companhia da sua audiência (4). De

2 NÜNLIST & DE JONG (2015, p. 175).
3 Ver FORD (1997, pp. 396-414).
4 Para reflexões sobre o significado deste termo, ver CHANTRAINE, DELG, p. 783; PAGLIARO (1953, pp. 34-40);

VAN GRONINGEN (1958, p. 76); DURANTE (1976, p. 176); LANATA (1963, p. 11); NAGY (1990, p. 28); FORD,
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acordo com essa noção grega de poesia, característica do Período Arcaico, o repertório de

"caminhos" ou "itinerários" do aedo é um produto da inspiração divina: "um deus me pôs no

espírito/ cantos de todos os gêneros", θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας/ παντοίας ἐνέφυσεν

(Odisseia 22. 347-348); ou,  "a [aedos]  ensinou a Musa o canto", οὕνεκ' ἄρα σφέας/ οἴμας

Μοῦσ' ἐδίδαξε (Odisseia 8. 480-481); mas também é resultado do esforço individual de cada

aedo como artífice da palavra: "sou autodidata" (αὐτοδίδακτος δ' εἰμί Odisseia 22. 347) (5).

Partindo da evidência interna encontrada nos poemas homéricos, é possível postular

que semelhantes "caminhos da canção" às vezes adquirem nomes, como se fossem títulos de

poemas. Um cantor como o personagem Fêmio da  Odisseia conheceria uma variedade de

caminhos diferentes, como por exemplo: "O destino funesto dos Argivos Dânaos e de Ílion",

Ἀργείων Δαναῶν ἠδ' Ἰλίου οἶτον (Odisseia  8. 578); "O estratagema do cavalo de madeira",

ἵππου κόσμον...  δουρατέου (Odisseia 8.  492-493);  "O retorno funesto dos Aqueus",  ὁ δ'

Ἀχαιῶν νόστον (Odisseia 1. 326-327); "A ira funesta de Aquiles", μῆνιν ... Πηληῑάδεω Ἀχιλῆος

/ οὐλομένην (Ilíada 1. 1-2); "O homem astuto que tanto vagueou", ἄνδρα ... πολύτροπον ὃς

μάλλα πολλὰ/ πλάγχθη (Odisseia 1. 1), entre outros.

Para CAMEROTTO (2009, pp. 21-36), os principais "argumentos de canto" ou "tramas

de canto" encontrados na poesia heroica podem ser arranjados em quatro grupos. O mais

conhecido e, provavelmente, o mais estudado é o tema da μῆνις ou χόλος "cólera". A cólera

é o tema anunciado da Ilíada na protasis do próprio poema: "a cólera funesta de Aquiles",

μῆνιν ... Πηληῑάδεω Ἀχιλῆος/ οὐλομένην (Ilíada 1. 1-2); pouco depois o tema é enquadrado

como uma desavença  (ἔρις) entre Aquiles e Agamêmnon: "se  desentenderam",  διαστήτην

ἐρίσαντε (Ilíada 1. 6); "provocou a desavença",  ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι (Ilíada 1. 8)  (6).  Há

uma série de termos para expressar a ira em Homero (7), porém nenhum deles parece deter

relevância tão grande quanto μῆνις  no léxico tradicional dos poemas. Já foi repetidamente

observado pelos comentadores que este termo é usado nas mais das vezes para expressar a

(1992, p. 42 n. 78); 1997 (p. 404); GIANNISI (2006, pp. 65-73); CAMEROTTO (2009, pp. 21-24).  
5 Ver MURRAY (1981) e, mais recentemente, MURRAY (2015) sobre o equilíbrio entre impulso divino e esforço

humano na concepção grega arcaica de criação poética. As traduções da Ilíada e da Odisseia são da autoria
de Frederico Lourenço.

6 Ver GRIFFIN & HAMMIOND (1982); REDFIELD  (1979); NOTOPOULOS (1964), BASSET (1923) sobre a protasis.
Ver também KIRK (1985, pp. 51-53); PULLEYN (2001, pp. 115-118).

7 WALSH (2005). IRSCHMER (1950) encontra pelo menos treze palavras para expressar semelhante emoção
nos poemas homéricos.
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raiva que um deus sente diante de transgressões humanas (8). Porém, esta palavra é usada

na Ilíada com vistas a dar magnitude à emoção e ao papel de Aquiles no épico, concentrando

deste modo a força do poema no personagem. Além disto, como já observado há muito por

NOTOPOULOS (1964, p. 32), existe uma relação muito íntima entre este tipo de emoção e o

herói épico de forma geral, como veremos adiante ao abordarmos o segundo "argumento de

canto" encontrado em poesia heroica. 

Já notamos que μῆνις costuma ser empregada para expressar a cólera de divindades

diante de transgressões humanas. É este pouco mais ou menos o cenário encontrado no

Hino Homérico a Deméter. A deusa sofre um ataque a sua honra (τιμή) e deambula pela terra

enlutada (9). É preciso que Zeus costure um acordo para que a deusa, que "mantém terrível

cólera", ἡ δ' ἀινὸν ἔχει χόλον (v. 355), finalmente "afaste a cólera e a raiva terrível contra os

deuses", χόλου καὶ μήνιος αἰνῆς/ ἀθανάτοις λήξειεν (vv. 351-352) . Como podemos observar

nos versos supracitados, é mais proeminente o termo χόλος. Porém, o argumento do χόλος é

afim ao da μῆνις, como é atestado na protasis alternativa da Ilíada indicada por Aristoxeno:

"como a cólera e a raiva apoderaram-se do filho de Peleu e do glorioso filho de Leto", ὅπως

δὴ μῆνίς τε χόλος θ' ἕλε Πηλείωνα/ Λητοῦς τ' ἀγλαὸν υἱόν (10).

O  tema da μῆνις ou χόλος por vezes aparece relacionado, tal como na Ilíada, ao tema

da desavença (νεῖκος ou ἔρις). Para usar uma definição de NAGY (2006, p. 87), o herói épico

é extraordinário, para o bem e para o mal. Ao mesmo tempo que realiza façanhas grandiosas

como os "trabalhos" (ἔργα) de Héracles, por vezes exibem condutas extremas e moralmente

reprováveis. O comportamento do herói resulta frequentemente em desavenças (νεῖκος), no

geral privadas, e não raro elas ganham tamanha proporção que afetam toda a comunidade.

A tradicionalidade dos poemas épicos costuma localizar tais desavenças em uma variedade

de situações. A maior parte delas tem lugar no contexto da divisão, seja a divisão da comida

por ocasião de um banquete ou a divisão dos despojos de guerra (δαιτὸς ἐΐσης Ilíada 2. 427-

431; cuja raiz está etimologicamente relacionada aos verbos δαίομαι, δαίνυμι, δαίζω, δαίω,

"partilhar", "dividir"). A desavença entre Etéocles e Polinices, por exemplo, tem como causa

a partilha da herança de Édipo e ocorre no contexto de um banquete (Cípria frag. 2 West = 2

8 Notavelmente, MUELLNER (2005). 
9 Sobre essa interpretação e outras relações com o enredo-padrão da Ilíada, ver NICKEL (2003). 
10 As traduções do Hino Homérico a Deméter e da protasis alternativa da Ilíada encontrada em Aristoxeno são

minhas.
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Davies; 3 West = 3 Davies).  Na Ilíada, a desavença resultante da incapacidade de curetes e

etólios chegarem a um acordo sobre a partilha dos despojos do javali de Cálidon acarreta

uma guerra (Ilíada 9. 547-548); a Odisseia também faz referência a um episódio de dissenso

entre Aquiles e Odisseu no contexto de um banquete (Odisseia 8. 75-76).

Encontramos no catálogo feito por GIRARD (1902, pp. 245-247) onze ocorrências de

dissenso entre heróis na tradição heróica: a desavença entre Filoctetes e os comandantes

dos Aqueus em Tênedo em virtude do ferimento provocado em Filoctetes por uma serpente,

como narrado na Cípria (arg. 125-128 Severyns) (11); a desavença entre Odisseu e Palamedes,

como narrado na Cípria (arg. 119-121 e 166 Severyns); o desentendimento entre Aquiles e

Agamêmnon acerca de Briseida (12), narrado ainda no começo da Ilíada: "se desentenderam",

διαστήτην ἐρίσαντε (Ilíada 1. 6), "provocou a desavença", ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι (Ilíada 1.

8); entre Odisseu e Tersites tal como narrado no segundo canto da  Ilíada; entre Aquiles e

Odisseu, o conteúdo da primeira canção do aedo Demódoco na corte de Alcínoo na ilha dos

Feácios: "a contenda entre Odisseu e Aquiles, filho de Peleu/ como outrora se injuriaram no

banquete divino", νεῖκος Ὀδυσσῆος καὶ Πηλεΐδες Ἀχιλῆος/ ὥς ποτε δηρίσαντο θεῶν ἐν δαιτὶ

θαλείῃ (Odisseia 8. 75-76) (13). O desentendimento entre Aquiles e Tersites em consequência

da paixão que Aquiles sentiu pela amazona Pentesileia, como narrado na Etiópida (arg. 178-

181 Severyns; é possível que haja uma alusão a este episódio em  Ilíada  2. 220-221)  (14); a

disputa entre Odisseu e Ájax, filho de Télamon, pelas armas de Aquiles, referida em Odisseia

11. 543-564,  Etiópida (arg. 201-203 Severyns) e na Pequena Ilíada (arg. 208-210 Severyns).

Neste episódio também podemos notar a sobreposição desses dois temas na pergunta que

Odisseu coloca para a alma de Ájax: estás disposto a esquecer "a raiva por causa das armas/

malditas... ?",  χόλου ἕνεκα τευχέων/ οὐλομένων  (Odisseia 11. 554-555); o dissenso entre

Odisseu e Ájax, filho de Oileu, que se instala por ocasião do estupro de Cassandra, narrado

em Pausânias (10.31.2) e cujo julgamento é mencionado no poema Saque de Ílion (arg. 261-

265 Severyns); entre Agamêmnon e Menelau, na narrativa de νόστος contada por Nestor no

terceiro canto da Odisseia. Por efeito de uma Atena furiosa (μήνιος ἐξ ὀλοῆς γλαθκώπιδος

11 Para uma tradução em português, ver GATTI (2012). 
12 Talvez tenha também existido outra narrativa de desavença entre Agamêmnon e Aquiles, relacionada a uma

estadia em Tênedo. ver. Cípria frag. 21 West e arg. 146-147 Severyns. 
13 Passagem bastante discutida na literatura: por exemplo, FINKELBERG (1987); NAGY (1979); BAKKER (2013),

pp. 42.-43.
14 Para um estudo detido deste episódio e sua relação com a Ilíada, ver o excelente artigo de MARKS (2005). 
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ὀβριμοπάτης Odisseia 3. 135), que levanta "conflito entre ambos filhos de Atreu",  ἡ τ' ἔριν

Ἀτρεῒδῃσι μετ'ἀμφοτέροισιν ἔθηκε (Odisseia 3.136), a assembleia dos Aqueus divide-se em

dois grupos antagônicos, um deles defendendo a permanência das tropas em Troia, o outro

defendendo a sua retirada e retorno imediato para casa. O grupo que deixa Troia ainda é

vítima de uma segunda desavença entre os pares: "mas Zeus não queria o nosso regresso/

deus  duro,  que  levantou  a  discórdia pela  segunda  vez",  Ζεὺς  δ'οὔ  πω  μήδετο  νόστον/

σχέτλιος, ὃς ῤ' ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπὶ δεύτερον αὖτις (Odisseia 3. 160-161).

Isso nos leva ao terceiro argumento, o  νόστος ou "retorno". Este tema encontra-se,

reconhecidamente, na protasis da Odisseia: "foram muitos no mar/ os sofrimentos por que

passou para salvar a vida/ para conseguir o retorno dos companheiros a suas casas", πολλὰ

δ' ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμὸν/ ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων

(Odisseia 1. 4-5); em outras palavras, o poema da Odisseia é uma narrativa construída sobre

o argumento do retorno. A narrativa de retorno da Odisseia, além disso, encerra dentro de si

mesma, mise em abîme, outras narrativas de retorno: Nestor (Odisseia 3. 100-328) começa a

sua narrativa em Troia, cronologicamente, para, depois, relatar os nostoi dos outros Aqueus

individualmente. Nestor narra o νόστος de Agamêmnon (Odisseia 3. 130-156, 193-198, 303-

310), de Odisseu (Odisseia 3. 153-164), bem como o de Menelau (Odisseia 3. 276-302, 311-

312). O conteúdo das histórias contadas por Nestor deve ser igual ao da canção de Fêmio em

Odisseia 1. 325-327, excetuando a parte que concerne Odisseu. Da mesma forma que Nestor,

Menelau também relata, na Odisseia, a sua história de retorno (Odisseia 4. 351-586); assim

também o próprio Odisseu procede em  Odisseia 9-12  (15),  onde  narrador e narrativa são

comparados ao cantor e à canção: "contaste a história com a perícia de um aedo", μῦθον δ'

ὠς ὅτ' ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλειξας (Odisseia 11. 368) (16). Por fim, encontramos o νόστος

como argumento de poemas épicos fora da tradição homérica, como registra o Suda: "e os

poetas que cantaram os retornos seguiram o mais de perto possível o modelo de Homero",

καὶ  οἱ  ποιηταὶ  οἱ  δὲ τοὺς νόστους ὑμνήσαντες ἕπονται  τῷ Ὁμήρῳ ἐς ὅσον εἰσὶ  δυνατοί

(WEST, 2003, p. 153). Temos também notícia de um poema em cinco livros ou cantos sobre o

mesmo tema, cuja composição é atribuída pela tradição ao poeta Ágias de Trezena (arg. 94.1

15 Sobre as narrativas de retorno na Odisseia, ver DE JONG (2001).
16 Ver MACKIE (1997, pp. 78-91); SCODEL (1998, pp. 171-194); MINCHIN (2001, pp. 205-224).
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B Severyns = Proclo, Crestomatia 277) (17).

As narrativas de retorno encontradas na Odisseia têm, logicamente, vinculação íntima

com as narrativas de captura de cidades, dado que o retorno dos Aqueus tem lugar após a

captura e saque da cidade troiana. É desta forma que a protasis da Odisseia encapsula o seu

tema principal, delimitando-o a partir da narrativa da Guerra de Troia: "depois que de Troia

destruiu a cidade...", ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε (Odisseia 1. 2). O narrador, então,

arremata: "foram muitos no mar/ os sofrimentos por que passou para salvar a vida/ para

conseguir  o retorno dos companheiros...",  πολλὰ δ' ὅ γ'  ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ

θυμὸν/  ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ  νόστον ἑταίρων  (Odisseia 1. 4-5).  A sobreposição dos

argumentos do retorno e da captura e destruição de cidades está explicitada no emprego dos

termos νόστος no quinto verso e ἔπερσε no segundo verso da Odisseia.

1.2   O VOCABULÁRIO DO SAQUE E DESTRUIÇÃO DE CIDADES

Embora CAMEROTTO (2009, pp. 27-28) empregue os termos ἅλωσις e πέρσις, captura

e destruição, para caracterizar o quarto e último dos principais "argumentos de canto" que

se podem encontrar na poesia heroica, eles não são tão produtivos na linguagem especial da

tradição hexamétrica arcaica como são μῆνις, χόλος, νεῖκος, ἔρις e νόστος. O autor italiano

procede dessa forma porque ἅλωσις e πέρσις foram legados pela tradição literária posterior.

Em uma busca pelo  Thesaurus Linguae Graecae  (TLG) descobrimos que a palavra  πέρσις  é

mencionada em literatura clássica apenas duas vezes no corpus simplificado da ferramenta,

ambas na Poética de Aristóteles, em referência ao Ἰλίου πέρσις ou Saque de Ílion (1456a16 e

1459b6). Depois, na Descrição da Grécia ou Viagem à Grécia de Pausânias, encontramos três

passagens em que há três menções a dois títulos de poemas: o Saque de Ílion de Lesques e o

Saque de Ílion de Estesícoro (10.25.5; 10.26.1; 10.27.2). Já o termo ἅλωσις, por outro lado, é

muito mais frequente. Pelas ocorrências atestadas no TLG, a palavra é usada para descrever a

tomada de cidade em Ésquilo (Sete contra Tebas 117-119; Agamêmnon 589), Tucídides (18),

Eurípides (Hécuba  1135;  Electra 1024), Sófocles (Traquínias 288,  Filoctetes 61), Xenofonte

17 Sobre este texto, que faz parte dos poemas do Ciclo Épico, ver DANEK (2015).
18 1.12.3; 1.23.5; 2.2.1; 3.51.1; 4.70.1; 4.107.3; 4.108.3; 4.109.1; 4.113.1; 4.116.2; 5.15.2; 7.24.2; 7.32.1.
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(Helênicas 2.3.9), Heródoto (19), Platão (Leis 685d1) e Demóstenes (Filípica 3.60.2). Por hábito

esses registros apresentam o termo  ἅλωσις seguido do nome da cidade (geralmente em

referência às edificações) ou do gentílico no genitivo, por exemplo: τὴν Ἀμφιπόλεως ἅλωσιν,

"a tomada de Anfípolis" (Tucídides, Guerra do Peloponeso, 4.108.3), Ἰλίου ἅλωσιν, "a tomada

de Troia" (1.12.3); ou ainda, τὴν Σαρδίων ἅλωσιν, "a captura de Sardes" (Heródoto, História,

1.91.11), τῇ Μιλήτου ἁλώσι, "a captura de Mileto" (6.21.8),  esta última expressão sendo

também o título de uma tragédia de Frínico.

Embora os  substantivos  ἅλωσις  e  πέρσις,  canonizados  como terminologia  técnica

pela literatura posterior, estejam ausentes dos poemas homéricos, os verbos  ἁλίσκομαι  e

πέρθω de que derivam são regularmente atestados na dicção épica e engendraram fórmulas

na linguagem tradicional dos poemas: por exemplo, na diérese A1: πέρσεται· ἦ γὰρ ὄλωλας

ἐπίσκοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν, "[a cidade de alto a baixo] terá sido arrasada..." (Ilíada 25. 729);

antes da cesura B1 ou pentemímera: ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάωσαν, "arrasou a

cidadela bem habitada dos Cilícios" (Ilíada 6. 415); antes da cesura B2 ou trocaica: μὴ Δαναοὶ

πέρσειαν ὑπὲρ μόρον ἤματι κείνῳ, "não fossem os Dânaos destruí-la..." (Ilíada 21.517); após

a cesura C1 ou heftemímera: εἰνάετες, δεκάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν, "no décimo ano,

a  saquearam..." (Odisseia 5. 107), τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν Πριάμου  πέρσαντες ἔβημεν, "e ao

décimo ano saqueamos a cidade de Príamo..." (Odisseia 14. 241). E ainda, iniciando o verso:

πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διῒ πατρί, "eu arrasei a cidade..." (Ilíada 20. 192); πέρσε

δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον· αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς, "e arrasou Lirnesso e Pédaso..." (Ilíada 20. 92);

πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν, "tendo saqueado muitas cidades de guerreiros..."

(Ilíada 2. 660); também περθόμεναί τε πόληες ἀϋτή τε πτόλεμοί τε, "cidades pilhadas, grita

e guerras" (Hino Homérico a Atena 3) (20). 

Este mesmo verbo também aparece nos poemas homéricos acompanhado de sufixos

que enfatizam a realização completa do processo (21):  διαπέρθω (13x), por exemplo, αὐτὰρ

ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν, "depois que saqueamos a alta cidadela de Príamo"

(Odisseia 3. 130);  ἐκπέρθω (16x), por exemplo,  Ἰλίου  ἐκπέρσαντες ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,

"tendo saqueado a cidade bem habitada de Ílio" (Ilíada 21. 433); na sua forma deverbativa

19 1.5.2; 1.91.11; 3.156.11; 6.21.8; 6.21.10; 6.135.10; 7.8.1; 7.20.1.
20 Minha Tradução.
21 Ver CHANTRAINE (1968, p. 886).
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πορθέω (4x), por exemplo, ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλιας καὶ τείχε' ἐπόρθουν, "desta maneira

que os antigos  destruíram cidades/ e muralhas" (Ilíada 4. 308); e acompanhada de sufixo

sublinhando a realização completa do processo, διαπορθέω (1x),  Λυρνησσὸν διαπορθήσας

καὶ τείχεα Θήβης, "quando  destruiu Lirnesso e as muralhas de Tebas" (Ilíada 2. 691).  Ao

mesmo grupo pertence o composto regressivo πτολίπορθος (19x), "eversor de cidades", um

epíteto geralmente encontrado na segunda metade do hexâmetro, nas mais das vezes em

companhia dos nomes de Aquiles, Odisseu e Ares. Há também uma contribuição do radical

para a onomástica em Ilíada 14. 115, produzindo o nome próprio e, claramente, nom parlant

Πορθεύς (Πορθάων), "Demolidor", ο bisavô de Tideu. Também em um fragmento do poema

cíclico tradicionalmente conhecido como  Saque de Ílion  (Ἰλίου πέρσις) lê-se o título:  Ἰλίου

πόρθησις, "a destruição de Ílion" (ver frag. 4 Bernabé = 1 Davies = 2 West). 

Enquanto πέρθω sempre é usado no mesmo contexto do arrasamento de cidades ou

de muralhas, o verbo ἁλίσκομαι tem na épica grega arcaica um leque semântico bem maior,

aparecendo em contextos diferentes, por exemplo: quando um soldado é "capturado" pela

morte: τῶ οὐκ οἶδ' εἴ κέν μ' ἀνέσει θεός ἦ κεν ἁλώω, "não sei se um deus me fará regressar

ou se morrerei..." (Odisseia 18. 265); quando é supreendido pelos inimigos: τὸ δὲ ῥίγιον αἴ

κεν ἁλώω, "pior seria se fosse pego sozinho" (Ilíada 11. 405); quando uma presa é capturada

por um predador: a pomba foge do falcão, οὐδ' ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν, "pois não

está fadado que seja apanhada" (Ilíada 21. 495); ou capturado em uma rede de caça: μή πως

ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγρου, "tomados pela trama de um fio..." (Ilíada 5. 487). Porém,

o verbo também aparece ligado a contextos de captura de cidades, como, exempli gratia, em

Odisseia 22. 230:  σῇ δ'  ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια, "graças ao teu conselho a

cidade de Príamo foi saqueada"; ou κήδε', ὅσ' ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ, "todos os

males/ que sovrevêm àqueles cuja cidade é tomada" (Ilíada 9. 592); também encontramos a

fórmula importante, que combina ἁλίσκομαι e πέρθω – de forma muito semelhante àquela

que combina μῆνίς e χόλος, como na protasis alternativa da Ilíada encontrada em Aristoxeno

μῆνίς τε χόλος θ' ἕλε Πηλείωνα, "a raiva e a cólera apoderaram-se do filho de Peleu" (22) –

depois da cesura B2 ou trocaica: χερσὶν ὑφ' ἡμετέρῃσιν  ἁλοῦσά τε περθομένη τε, "pelas

nossas mãos tomada e saqueada" (Ilíada 2. 374; 4. 291; 13. 816). 

22 Minha Tradução.
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ἑξαλαπάζω, "saquear, arrasar" é outro verbo que aparece ligado à captura e saque de

cidade. Suas ocorrências na poesia homérica são bastante regulares: o verbo nas mais das

vezes aparece no final do verso, no infinitivo: Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι, "arrasar Tróia de

belas muralhas" (Ilíada 8. 241; também 1. 129; 4. 40; 13. 813; Odisséia 3. 85); o verbo ainda

aparece no particípio aoristo, nesta mesma posição, no final do verso: ἔπλεεν Ἰλιόθεν Τρώων

πόλιν ἐξαλαπάξας, "navegou de Ílion, tendo saqueado a cidade dos Troianos" (Ilíada 14. 251;

também Odisseia 4. 176); ou, ainda, no indicativo e subjuntivo aoristo: ἀνδρῶν ἐμπλήσας οἵ

ῥ  Ἰλιον ἐξαλάπαξαν, "[após] encher [o cavalo de madeira] com os homens que saquearam

Ílion" (Odisseia 8. 495) e δείδω μὴ καὶ τεῖχος ὑπὲρ μόρον ἐξαλαπάξῃ, "receio que, além do

que está destinado, ele arrase a muralha" (Ilíada 20. 30) respectivamente. Nos raros trechos

em que o verbo aparece na primeira metade do hexâmetro, ele costuma ocupar o segundo

pé, precedido da palavra Ἰλίου. Assim aparece em Ilíada 8. 288 (=4. 33), no infinitivo aoristo:

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, "…arrasar a cidade bem construída de Ílion"; e no

indicativo aoristo: Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' ἀγυιάς, "saqueou a cidade de Ílion e

causou desolação nas suas ruas" (Ilíada 5. 642). Em uma passagem, Ilíada 13. 813, o verbo é

utilizado para descrever a destruição das naus dos Aqueus. Isso acontece porque os navios e

o acampamento Aqueu são entendidos como a cidade dos Aqueus.

 ὄλλυμι é mais um verbo empregado para descrever a destruição de uma cidade. Os

contextos em que o verbo aparece em épica homérica são, contudo, mais amplos, podendo

ele ser usado para descrever os atos de matar e morrer: κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν

ὄλοντο, "pereceram eles devido à sua própria loucura" (Ilíada 4. 409), ou também ὀλλύντων

τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ' αἵματι γαῖα, "… matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de

sangue" (Ilíada 4. 451); ou usado, na linguagem especial da épica homérica, para descrever a

destruição de alguma coisa, como, por exemplo, o θυμός "vida" de alguém: καί νύ κεν ἔνθ' ὁ

γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, "agora teria o ancião perdido a vida" (Ilíada 8. 90; também 1.

205, 8. 202, 8. 270, 8. 358); o φρήν literalmente "mente": ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας

ὤλεσαν αὐτοί, "não há dúvida de que os deuses te deram cabo da mente" (Ilíada 7. 360); o

ἧτορ "vida": μή πως  φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς, "para que não  percas a vida amada" (Ilíada 5.

250); ou ainda, ψυχή "vida" (Ilíada 13 .763), ὕπνος "sono" (Ilíada 10. 186), νόστος "retorno"

(Ilíada  9. 413),  κλέος "glória" (Ilíada 7. 91),  τρίχες "cabelos" (Odisseia 13. 399) κειμήλιον
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"tesouro" (Odisseia 15. 91), νήματα "trama" (Odisseia 19. 143). 

Entre esses encontra-se a destruição de uma cidade, como na expressão de desejo:

ἔσσεται ἦμαρ ὅτ' ἄν ποτ'  ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ, "virá o dia em que será destruída a sacra Ílion"

(Ilíada 4. 164 = 6. 448); ou na segunda metade do hexâmetro, também referindo-se à Troia:

νῦν  ὤλετο πᾶσα κατ' ἄκρης/ Ἴλιος αἰπεινή... "Agora  se afundou na ruína/ toda a íngreme

Ílion!" (Ilíada 13.  772-773);  também encontra-se registrado o uso do verbo no particípio

aoristo, posicionado no final do hexâmetro:  τὴν ἄρετ' ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος  ὀλέσσας,

"[a lira] arrebatara depois de destruir a cidade de Eécion" (Ilíada 9. 188) e ἤματι τῷ ὅτ' ἐγὼν

ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας, "no dia em que a tomei como presa depois de arrasar Lirnesso"

(Ilíada 19. 60), uma possível fórmula que une nome da cidade no acusativo ou simplesmente

πόλιν "cidade" + (genitivo) + o particípio de ὄλλυμι. 

A linguagem especial da épica hexamétrica arcaica conhece ainda outro verbo para

expressar a captura e arrasamento de uma cidade: αἱρέω "pegar, segurar, capturar". O verbo,

na tradição posterior, criou compostos tais como αἱρησιτείχης "saqueador de cidades", título

de uma peça de Dífilo. Como é presumível, ele é bastante produtivo nos textos homéricos e

abundantemente atestado: os personages seguram pessoas pelos cabelos, ξανθῆς δὲ κόμης

ἕλε (Ilíada 1. 197), pelas mãos, χειρὸς ἑλόντ'  (Ilíada 1. 323), pelo queixo, ὑπ' ἀνθερεῶνος

ἑλοῦσα (Ilíada 1. 501), com os braços ἀγκὰς ἑλόντ' (Ilíada 24. 227) e manipulam um grande

número de objetos: tomam nas mãos,  armaduras, lanças,  arcos e flechas,  escudos, pedras,

pães, roupas, presentes, prêmios, caldeirões, tamboretes, capacetes, bois, chicotes, chaves,

cadeiras, cajados, cálices, rédeas, e são tomados pelo espanto, medo, terror, sono, saudade,

raiva, amor, empatia. O verbo pode ser usado metaforicamente para expressar a ideia de que

um soldado  θυμὸν  ἕληται,  "toma a vida de outro" (Ilíada  21. 112),  πρῶτος δ' Ἀντίλοχος

Τρώων  ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν,  "foi  Antíloco o primeiro a  matar um homem armado dos

troianos" (Ilíada 4. 457); a morte: στυγερὸς δ' ἄρα μιν σκότος  εἷλε, "tomou-o a escuridão

detestável" (Ilíada 5. 47); captura ou prisão: ἤματι τῷ ὅτε μ' εἷλες ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ "no dia

em que me tomaste no bem cuidado pomar" (Ilíada 21. 77); ou simplesmente, um ato como

"tomar a janta": δόρπον ἕλοντο, "tomam a janta" (Ilíada 7. 466). 

αἱρέω é empregado com frequência para expressar a possibilidade futura de captura

de cidade: νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν, "pois agora lhe seria dado tomar a cidade de
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amplas ruas" (Ilíada 2. 12); φῆ γὰρ ὅ γ' αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ, "pensava ele

poder naquele dia  tomar a cidade..." (Ilíada 2. 37); αὐτοῦ εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο

ἕλωμεν, "até que tomemos a imponente cidade de Príamo" (Ilíada 2. 332); ou, em orações

subordinadas condicionais: a glória será de fulano, Τρῶας δῃώσωσιν  ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν,

"[se porventura] chacinarem os Troianos e tomarem a sacra Ílion" (Ilíada 4. 416); ou ainda,

entendendo o acampamento grego como uma "cidade": ἦ ἔλπεσθ' ἢν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος

Ἕκτωρ, "se as naus tomar Heitor do elmo faiscante" (Ilíada 15. 504). O restante dos registros

do verbo αἱρέω, quando empregado neste sentido, ocorre em menções à captura e saque de

cidades no passado: εὖτ' ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν, "quando tomávamos uma cidade" (Ilíada 2.

228);  ἠφύσαμεν  Κικόνων  ἱερὸν  πτολίεθρον  ἑλόντες,  "quando  saqueamos a  cidade  dos

Cícones" (Odisseia 9. 165); ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο, "conquistamos a sede

da heptápila Tebas" (Ilíada 4. 406); ou na expressão de desejo contrafactual ou irrealizável,

também fazendo referência ao passado: prouvera eu tivesse a força οἷος Νήρικον  εἷλον,

ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, "igual à que tinha quando  conquistei Néricon, a bem construída/

cidade" (Odisseia 24. 377). 

Às vezes para exprimir a conquista de uma cidade utiliza-se uma metáfora, como é o

caso do verbo ἡμύω "vergar", "dobrar". O verbo é empregado nos poemas homéricos para

descrever o efeito do vento movendo uma plantação de milho e vergando as espigas: λάβρος

ἐπαιγίζων, ἐπί τ' ἠμύει ἀσταχύεσσιν, "com a violência do seu sopro … faz vergar as espigas"

(Ilíada 2. 148); o vergar das espigas serve de compação ao movimento da massa de soldados

deixando a assembleia. Este verbo também forma a expressão formular ἤμυσε κάρη/καρήατι

"curvar a cabeça", "inclinar a cabeça", usada para descrever, em comparação, o balanço da

cabeça frouxa de um soldado morto por um flechaço, bem como a papoula sobre a qual

...βριθομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν/ ὣς ἑτέρωσ'  ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν, "pesam as

sementes e as chuvas da primavera/ assim inclinou a cabeça pesada devido ao elmo" (Ilíada

8. 307-308) e o movimento descrito pela cabeça de um cavalo: ἄφαρ δ'  ἤμυσε καρήατι,

πᾶσα δὲ χαίτη, "de repente baixara a cabeça e toda a crina caía" (Ilíada 19. 405). Além disso,

o verbo ἡμύω também é empregue em expressões do tipo "se tais e tais condições forem

cumpridas, então...", exprimindo metaforicamente a sujeição de uma cidade ao inimigo: τώ

κε τάχ'  ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος "… rapidamente  se vergaria a cidade de Príamo"
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(Ilíada 2. 373 = 4. 290).

O verbo dιαρραίω também é empregado na Ilíada em uma expressão formular que

descreve muito mais a intenção do que a efetiva destruição de uma cidade. Trata-se de ῥαίω,

cujo significado pode ser traduzido como "despedaçar", "destruir", "esmagar". Entre os seus

derivados encontram-se a palavra ῥαϊστήρ "martelo" e θυμοραϊστής "destroçador da vida",

adjetivo da morte (θάνατος) na Ilíada (13. 544, 16. 414, 16. 580). O verbo pode sempre ser

encontrado com o prefixo δια-, que sublinha a realização completa do processo. Ele é usado

uma vez para designar a destruição completa (ou não) do exército com a chegada da noite:

νὺξ δ' ἥδ' ἠὲ διαρραίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει, "esta noite destruirá, ou então salvará, o nosso

exército" (Ilíada 9. 78); a destruição de naus por ventos que νῆα διαρραίσουσι θεῶν ἀέκητι

ἀνάκτων, "despedaçam mais naus à revelia dos deuses soberanos" (Odisseia 12.  290).  O

verbo aparece com pronomes no acusativo:  τάχα δ' ἄμμε διαρραίσεσθαι ὀΐω, "penso que

rapidamente nos  cortará às postas" (Ilíada 24. 335); τάχα δή με  διαρραίσουσι καὶ αὐτόν,

"rapidamente serei eu quem levarão à ruína" (Odisseia 1. 251). Entretanto, o seu emprego

mais comum no epos hexamétrico é na expressão formular διαρραῖσαι μεμαῶτες "desejosos

de despedaçar, destruir, esmagar". Esta expressão ocorre em uma cena de caça e descreve o

ímpeto dos mastins no encalço de um javali: θέουσι διαρραῖσαι μεμαῶτες "atacam ávidos

de dilacerarem o javali" (Ilíada 17. 727); e descreve o ânimo dos aqueus após a assembleia

de Agamêmnon, quando retornam para o combate: ἐν πεδίῳ ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαῶτες,

"posicionados na planície desejosos de desmembrar [os Troianos]". Finalmente, a fórmula é

usada para descrever o anseio pela destruição de Trioessa: τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι

μεμαῶτες, "em roda dela acamparam, ávidos de a arrasarem por completo" (Ilíada 11. 713);

ἀμφίσταντο δὴ ἄστυ  διαρραῖσαι μεμαῶτες, "estavam em torno da cidade,  ávidos  de  a

arrassarem por completo" (Ilíada 11. 733).

Assim como διαρραίω, o verbo κεραίζω é um pouco atípico, porém a sua associação

com o tema da captura e destruição de cidades é mais evidente e bem estabelecida. Das oito

ocorrências, duas estão em cenas da caça, duas em chacinas e quatro estão relacionadas ao

tema do presente trabalho. O seu significado é "destruir":  ὣς εἰπὼν ἐπὶ  Κεβριόνῃ ἥρωϊ

βεβήκει/ οἶμα λέοντος ἔχων, ὅς τε σταθμοὺς κεραΐζων, "Assim dizendo avançou em direção

ao herói Cebríones/ com a fúria do leão que quando [dizimava] o estábulo..." (Ilíada 16. 751-
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752); como sinônimo para matar: ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε καὶ ἄλλους, "[no rio],

quando dizimava Troianos e também outros" (Ilíada 2. 861). Em um verso, o particípio parece

precisar melhor o tipo de destruição provocada, a perda de vidas humanas, depois da cesura

B2 ou trocaica: πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν  κεραϊζομένην τε, "antes que eu veja a cidade

saqueada e destruída" (Ilíada 24. 245); na descrição do arrasamento de Troia: ἄλλον δ' ἄλλῃ

ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν αἰπήν, "cantou como por caminhos diferentes [dizimaram] a cidade"

(Odisseia 8. 516); Heitor para Pátroclo agonizante, Πάτροκλ' ἦ που ἔφησθα πόλιν κεραϊζέμεν

ἁμήν, "Pátroclo, por acaso pensaste que  saquearias a nossa cidade?" (Ilíada 16. 830). Por

fim, talvez carregando a metáfora das "ruas enviuvadas": καὶ θαλάμους κεραϊζομένους, καὶ

νήπια τέκνα..., "[tálamos dizimados] e crianças inocentes..." (Ilíada 22. 63).

O verbo καταλύω pode expressar metaforicamente a captura ou destruição de cidade

quando tem por objeto direto as palavras κάρηνον ou κρήδεμνον. καταλύω significa "soltar",

"desatar", "retirar", enquanto que κρήδεμνον "véu", mas também "ameias", "muralhas" de

uma cidade. Nesta metáfora, uma cidade saqueada é vista como uma mulher estuprada, que

teve o véu retirado (à força) por invasores, uma vez que o véu é um símbolo da "decência",

"modéstia", αἰδώς da mulher homérica. Exemplo: "…que nós dois sobrevivêssemos, para que

sozinhos  soltássemos da sacra Troia  o [véu]", νῶϊν δ' ἐκδῦμεν ὄλεθρον/ ὄφρ' οἶοι Τροίης

ἱερὰ κρήδεμνα λύωμεν (Ilíada 16. 100). A metáfora com o termo κάρηνον não é clara. Como

a palavra significa "cabeça", "topo", e talvez até mesmo seja usada para descrever adereços

para cabelos, a metáfora pode envolver uma ideia próxima de "cortar cabeças", por exemplo:

[Zeus] "deitou por terra a cabeça de muitas cidades/ e a outras ainda fará o mesmo...", ὃς δὴ

πολλάων πολίων  κατέλυσε  κάρηνα/  ἠδ' ἔτι καὶ  λύσει (Ilíada 2. 117). Além de exprimir a

destruição de uma cidade metaforicamente mediante a decapitação, não se pode descartar a

possibilidade de que essa expressão detenha aquele mesmo conteúdo da construção com

κρήδεμνον descrito acima. 
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2 A GLÓRIA

2.1   TROIA 1.0

A Ilíada relata, em duas brevíssimas narrativas, o arrasamento de Troia pelas mãos de

Héracles. A mais longa dessas passagens se acha em  5. 633-654, nas provocações anteriores

ao combate singular entre Tlepólemo, filho de Héracles, e Sarpédon, filho de Zeus. A alusão

ao episódio surge no centro de um discurso de desafio proferido por Tlepólemo ( Ilíada 5. 38-

42) e nos versos iniciais da resposta de Sarpédon (vv. 49-51). Para desqualificar o oponente,

Tlepólemo sugere que as suas habilidades marciais ficam aquém das de seus ancestrais. Para

provar o seu ponto, Tlepólemo narra sinteticamente esta "façanha acessória" (πάρεργα) de

Héracles que é, também como Sarpédon, filho de Zeus. Além disso, a narração deste evento

permite a Tlepólemo vangloriar-se da sua própria genealogia, dado que é filho de Héracles.

Este episódio, que podemos chamar de Primeira Guerra de Troia, é o seguimento narrativo

de um evento mitológico conhecido pela  Ilíada: a construção do extraordinário sistema de

muralhas da cidade troiana por Poseidon e Apolo (em Ilíada 21. 442-460, só Poseidon; em 7.

453 ambos o constroem). 

O narrador não informa a razão pela qual os deuses desempenham semelhante tarefa

para Laomedonte. Segundo RICHARDSON (1993, p. 91), os escólios sugerem que Poseidon e

Apolo ficaram encarregados dela como punição por rebelarem-se contra Zeus, uma espécie

de condenação a trabalhos forçados, embora Laomedonte tenha prometido compensação

monetária pelos serviços prestados (μισθῷ ἔπι ῥητῷ, Ilíada 21. 445); ou que eles pretendiam

colocá-lo a prova, como em uma "teoxenia" (Apolodoro, Biblioteca 2.5.9; Helânico 4.26a) (23).

Seja como for, ambos os deuses atuaram durante um ano sob a supervisão de Laomedonte,

θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν "servimos (…) durante um ano" (21. 444). Enquanto Poseidon atua

na edificação das muralhas da cidade: "construí para os troianos  a muralha em torno da

cidade",  ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι  τεῖχος ἔδειμα  (v. 446); Apolo por sua vez pastoreava os

rebanhos dos troianos: "e tu, ó Febo, apascentaste o gado de passo cambaleante", Φοῖβε σὺ

23 Sobre o conceito de "teoxenia" ver LOUDEN (2011a, pp. 30-56) e (2011b, pp. 867-868).
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δ' εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες (v. 448). Para a infelicidade dos dois, Laomedonte se

revela um trickster e descumpre o acordo, de modo que Poseidon e Apolo retornam de mãos

abanando: "porque o pagamento que foi prometido não foi pago", μισθοῦ χωόμενοι, τὸν

ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε (v. 457). Para tirar vingança pela afronta recebida, Apolo então envia

à cidade uma peste (24) e Poseidon um monstro marinho, mencionado em Ilíada 20. 145-148

e 15. 18-33.

É nesta altura da narrativa que Héracles entre em cena. De acordo com um fragmento

de Helânico (4.26b) preservado no comentário parafrástico de um escoliasta ad Ilíada 5. 649,

Laomedonte descobre por meio de um oráculo que para se livrar da ameaça marinha deve

entregar sua filha, Hesíone, ao monstro. Assim ele faz. Entretanto, também promete entregar

os seus cavalos divinos como recompensa àquele que a salvasse (Ilíada 5. 265-270, 23. 348).

Os troianos, auxiliados por Palas Atena, constroem uma fortificação de onde Héracles estaria

capacitado a enfrentar o monstro (κῆτος): "a muralha amontoada do divino Héracles … para

que lá se abrigasse do famoso cetáceo",  τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ἡρακλῆος θείοιο ... ὄφρα τὸ

κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέαιτο (20. 145-147). Héracles entra no interior do monsto e o abate

de fora para dentro, salvando assim a princesa Hesíone (Helânico 4.26b). Laomedonte, pela

segunda vez nesta história, descumpre as suas promessas, pelo que Héracles arrasa a cidade

(25). Eis o trecho; Ilíada 5. 633-651:

Σαρπῆδον Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη 
πτώσσειν ἐνθάδ' ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί; 

635 ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνο αἰγιόχοιο 
εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν 
οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων, 
ἀλλ' οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην 
εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυμέμνονα θυμολέοντα, 

640 ὅς ποτε δεῦρ' ἐλθὼν ἕνεχ' ἵππων Λαομέδοντος 
ἑξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν
Ἰλίο ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' ἀγυιάς,
σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί. 
οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι  

645 ἐλθόντ' ἐκ Λυκίης, οὐδ' εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, 
ἀλλ' ὑπ' ἐμοὶ δμηθέντα πύλας Ἀΐδαο περήσειν. 

24 Ver. RICHARDSON (1993. p. 91).
25 Para mais detalhes desta história, ver STAFFORD (2012, pp. 70-72) e GANTZ (1993, pp. 400-402).
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τὸν δ' αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα,
Τληπόλεμ' ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν 
ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ Λαομέδοντος 

650 ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ, 
οὐδ' ἀπέδωχ' ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε...

'Sarpédon, conselheiro dos Lícios, por que te vês obrigado
a andar para aí encolhido, homem inexperiente em combate?

635 Mentem os que te proclamam filho de Zeus detentor da égide,
visto que és muito inferior àqueles varões
que dentre os homens antigos foram gerados por Zeus.
'De outra têmpera dizem ter sido a Força de Héracles,
meu pai, ousado guerreiro de coração de leão,

640 que outrora aqui veio pelos cavalos de Laomedonte 
só com seis naus e menor número de homens:
saqueou a cidade de Ílion e causou desolação nas suas ruas.
Mas o teu coração é de covarde e o teu povo sucumbirá.
Não penso que para os troianos serás um baluarte

645 por teres vindo da Lícia, mesmo que fosses mais forte;
mas por mim subjugado passarás os portões do Hades'.
A ele deu resposta Sarpédon, comandante dos Lícios:
'Tlepólemo, na verdade teu pai arrasou a sacra Ílion,
devido aos desvarios daquele homem, o altivo Laomedonte,

650 que repreendeu com palavras àsperas quem bem o servira
e não lhe deu as éguas, pelas quais ele de longe aqui viera...'

Tlepólemo considera Sarpédon inferior aos heróis de sua própria estirpe: οἳ Διὸς ἐξεγένοντο

ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων, "que dentre os homens antigos foram gerados por Zeus" (v. 637).

Dentre eles, Héracles, identificado por meio da expressão metonímica "Força de Héracles"

βίην Ἡρακληείην (v. 638), é selecionado como o exemplo paradigmático que comprovará a

pertinência do argumento e provocação lançada a Sarpédon. A menção a Héracles introduz a

analepse em forma de micronarrativa, por meio de uma oração relativa: ὅς ποτε δεῦρ' ἐλθὼν

ἕνεχ' ἵππων Λαομέδοντος, "que outrora aqui veio pelos cavalos de Laomedonte". O verso

subsequente descreve sumariamente o deslocamento de Héracles para Troia, porém é difícil

precisar se a expressão ἕνεχ' ἵππων Λαομέδοντος, "pelos cavalos de Laomedonte", é usada

para designar apenas o motivo do deslocamento do herói ou também o do arrasamento da

cidade. Se esse for o caso, teríamos topado pela primeira vez, nesta passagem, com a causa

da destruição de uma cidade explicitada. Na resposta dada por Sarpédon, o motivo do saque
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é externado categoricamente: "[Héracles] arrasou a sacra Ílion/ devido aos desvarios daquele

homem, o altivo Laomedonte", κεῖνος  ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν/ ἀνέρος  ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ

Λαομέδοντος (v. 648-649). 

Sarpédon atribui a destruição de Troia a uma certa conduta que ele descreve como

"desvarios" (ἀφραδίῃσιν v. 649). Esta palavra às vezes é emprega de forma neutra, como

quando Dólon acaba inadvertidamente emboscado por Odisseu e Diomedes (Ilíada 10. 350).

Nesse contexto ἀφραδία é traduzida por "desatenção", "distração", "descuido". Entretanto,

em outros contextos, o termo pode ter uma conotação negativa de "desvario", "disparate",

como que carregando uma censura (26). Encontramos o segundo sentido em Odisseia 10. 19-

27. Aqui Éolo dá um presente a Odisseu: "deu-me um saco feito da pele de um boi de nove

anos", δῶκε δέ μοι ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο (v. 19). Neste saco Éolo ata "os caminhos

dos ventos turbulentos" e, mais adiante, faz bater o Zéfiro, "para que levasse à sua frente as

naus e os homens", ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς (v. 26). Todavia, o plano de Éolo acaba

frustrado porque os companheiros de Odisseu abrem o saco e deixam os ventos escaparem.

Diz Odisseu: "perdeu-nos a irreflexão e a loucura", αὐτῶν γὰρ ἀπωλόμεθ' ἀφραδίῃσιν (10.

27). É assim que devemos entender o sentido de ἀφραδία em Ilíada 5. 649, que o tradutor

Frederico Lourenço verte por dois termos: irreflexão e loucura. Troia é destruída por causa da

ἀφραδία do  trickster Laomedonte. Isso quer dizer que a estratégia retórica encontrada na

resposta de Sarpédon consiste em reduzir a importância de Héracles e estabelecer um novo

nexo de causalidade que implica Laomedonte e o apresenta como o maior, senão o único,

responsável pelο arrasamento da cidade.

A conduta de Laomendonte ainda é mais especificamente descrita por Sarpédon no

verso 650:  "não lhe deu as éguas, pelas quais de longe aqui viera", οὐδ' ἀπέδωχ' ἵππους, ὧν

εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε.  Laomedonte quebrou a promessa e,  além disso:  "repreendeu com

palavras ásperas quem bem o servira",  ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ (v. 650).

Sarpédon acusa a quebra das regras de hospitalidade da parte de Laomedonte e semelhante

comportamento é fatal em Homero. A expressão formular ἠνίπαπε μύθῳ, "repreendeu com

palavras", apenas nesta passagem do corpus não é utilizada para introduzir um discurso de

repreensão (Ilíada 3. 427; Odisseia 20. 17; 20. 203). Esta repreensão pode algumas vezes ser

26 Cf. Ilíada 2.368; 5.649; 10.122, 350; 16.354; Odisseia 9.361; 10.27; 17.233; 19.523; 22.288; Trabalhos e Dias
134, 330. DE JONG (2001, p. 418); BARKER & CHRISTENSEN (2014, p. 265).
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intensificada pelo acréscimo de um adjetivo (χαλεπῷ em Ilíada 2.245; 17.141, στυγερῷ no

Hino Homérico a Dioniso 25), tal como κακῷ nesta passagem (27). Ademais, a diferença entre

as condutas de Hércules e de Laomedonte é frisada pelo contraste entre fazer coisas boas

(εὖ) e falar coisas más (κακῷ) (28).

Encontramos para a expressão εὖ ἕρξαντα, que ilustra o comportamento de Héracles,

um paralelo negativo em uma prece realizada por Menelau antes do duelo ritual contra Páris

Alexandre  em  Ilíada 3.  313-82.  Menelau  pede  a  Zeus "reparação"  (τίσις)  pelos  crimes

praticados pelo troiano: "Zeus soberano, concede que me vingue de quem errou primeiro",

Ζεῦ ἄνα δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος κάκ' ἔοργε (3.3 51). É bem verdade que a expressão

formular κάκ' ἔοργε retrata de forma demasiadamente genérica as ações de Páris Alexandre

e pode ser aplicada a quaisquer casos de transgressão ou má conduta. Entretanto, o mesmo

contexto de violação de regras de hospitalidade chama excepcionalmente a atenção (29). As

outras duas ocorrências de κακὸν ἔρξει/ἔρξαι no corpus surgem em contextos moralizantes

(cf. κακὰ πολλὰ ἔοργε,  Ilíada 5. 175; 8. 356; 16. 424) e uma delas descreve transgressões

contra estrangeiros e suplicantes: "age igual quem prejudica suplicante ou estranho", ἶσον δ'

ὅς θ' ἱκέτην ὅς τε ξεῖνον κακὸν ἔρξει (Hesíodo, Trabalhos e Dias 327) (30). A outra encontra-se

no relato de Antínoo sobre o casamento de Pirítoo. O centauro Eurítion teria bebido em

excesso de maneira que "enlouqueceu e  praticou  atos  terríveis",  μαινόμενος  κάκ'  ἔρεξε

δόμον κάτα Πειριθόοιο (Odisseia 21. 298). O poema não esclarece que atos seriam esses,

porém, sabemos por outras fontes que o centauro teria assediado mulheres na festa.  Esta

possibilidade ainda criaria uma simetria entre a Primeira Guerra de Troia e a Segunda, bem

ao gosto dos critérios artísticos encontrados nos poemas homéricos (31) e de acordo com a

caracterização geral dos troianos na Ilíada. Na Primeira Guerra o troiano viola as regras de

hospitalidade em sua própria casa, enquanto na Segunda um troiano as viola no exterior. O

exemplo paradigmático para a primeira forma de transgressão é Polifemo (Odisseia 9. 106-

566), para a segunda, talvez os centauros (Ilíada 1. 260-273; Odisseia 21. 298).

O discurso de Tlepólemo ainda apresenta outras elementos descritivos da expedição,

27 Ver KRIETER-SPIRO (2015, p. 156).
28 KIRK (1990, p. 124).
29 LOUDEN (2006, p. 193).
30 Tradução de WERNER (2013).
31 SCHEIN (1997, pp. 345-349).
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como a referência ao tamanho do exército envolvido na tomada da cidade, "só com seis naus

e menor número de homens", ἑξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν (Ilíada 5. 641);

o que também recebe menção no relato sobre a destruição da cidade de Tebas, em contraste

com o contingente levado para a Segunda Guerra de Troia (32). A utilização de um dos verbos

que caracterizam o tema do arrasamento: "saqueou a cidade de Ílion", Ἰλίο ἐξαλάπαξε πόλιν

(v. 642), também está presente na resposta de Sarpédon, "arrasou a sacra Ílion", ἀπώλεσεν

Ἴλιον ἱρὴν (v. 648). Além do mais, encontramos nesta passagem uma rara metáfora: χήρωσε

δ' ἀγυιάς literalmente "enviuvou as suas ruas" (v. 642) que descreve o banho de sangue para

os homens da cidade e, ao mesmo tempo, faz referência à devastação associando-os à figura

feminina (33).

A destruição da cidade por Héracles na Primeira Guerra de Troia também é citada, em

outra passagem, muito brevemente, pela divindade do Sono em uma discussão com Hera. A

deusa tenta persuadi-lo a enfeitiçar a mente de Zeus, mas Sono explica que com Zeus não se

atreveria a mexer, narrando um episódio em que, para prejudicar Héracles, que retornava do

saque, quase foi punido. Assim, Sono diz que os planos de Hera já o lesaram anteriormente,

"no dia em que aquele magnânimo filho de Zeus, navegou de Ílion, tendo saqueado a cidade

dos  troianos",  ἤματι  τῷ ὅτε  κεῖνος  ὑπέρθυμος  Διὸς  υἱὸς  /  ἔπλεεν Ἰλιόθεν  Τρώων πόλιν

ἐξαλαπάξας (Ilíada 14. 250-251). Essa é mais uma brevíssima referência em que, por meio de

oração temporal, retoma-se um evento passado. A ação principal e o foco dessa narrativa

concentram-se no regresso do herói por mar (ἔπλεεν v. 250), retornando de Troia – porque é

neste contexto que ele será então prejudicado por Hera. A alusão à destruição da cidade,

acompanhada do gentílico no plural  (Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας v.  251),  é pouco mais ou

menos acessória, oferecendo um enquadramento temporal maior para a ação principal.

2.2   TEBAS DAS SETE PORTAS 

A cidade de Tebas é a sede do chamado Ciclo Tebano, que compreende ao menos três

poemas épicos, que narram a história de três gerações de tebanos. O Ciclo Tebano centra-se

32 Infra, p. 51 e p. 82.
33 ANDERSON (1997, p. 93, n.1) também considera a possibilidade de alusão ao regicídio de Laomedonte. Ver

VERMEULE (1987, p. 130), HAUBOLD (2005, p. 95), sobre a rivalidade entre as narrativas acerca de Héracles
e o poema da Ilíada.
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sobretudo em narrativas de desavença familiar, conflitos bélicos e duas expedições militares

dos argivos com o objetivo de saquear e arrasar a cidade. O primeiro poema deste conjunto,

a chamada Edipodeia, certamente relatava o nascimento de Édipo e sua exposição (ἔκθεσις

ou ἀπόθεσις) (34) no monte Citéron com os pés amarrados. Nossas fontes ignoram a função

do oráculo de Delfos e do vidente Tirésias na narrativa, entretanto o poema provavelmente

abordava a profecia revelada a Laio de que o seu filho seria a razão de sua ruína. De acordo

com CINGANO (2015a, p. 216), a Edipodeia indubitavelmente narrava o parricídio de Laio na

encruzilhada,  a  vitória  e   morte  (ou  suicídio)  subsequente  da  Esfinge,  que  caçava  com

voracidade predatória os habitantes da cidade a partir de uma montanha nas proximidades;

o consequente casamento com a própria mãe, Jocasta/Epicasta (Odisseia 11. 271; schol.  ad

Eurípides, Fenícias 13; Apolodoro, Biblioteca 3.5.7); e ascensão ao trono tebano (35). Jocasta

se suicidava, Édipo casava-se uma segunda vez, gerando assim Etéocles, Polinices, Ismene e

Antígone. Não se sabe se o poema terminava com a celebração de jogos fúnebres em honra

de Édipo ou se o poema se prolongava para incluir também o episódio da desavença entre os

irmãos Etéocles e Polinices (36).

O relato encontrado em Apolodoro (Biblioteca 3.5.7-3.7.1) segue de perto a Tebaida:

Depois de arrancar seus olhos, Édipo procura o exílio e lança uma maldição sobre seus filhos.

Assim, Etéocles e Polinices firmam um acordo sobre a governança de Tebas: decidem-se por

revezar no poder em períodos de um ano (Biblioteca 3.6.1). Apolodoro chama a atenção para

o fato de as narrativas apresentarem, nesta altura, variações: algumas delas registram que

Polinices reinou em primeiro lugar e que, transcorrido o período acertado, entregou o poder

a Etéocles; enquanto outras contam que Etéocles foi o primeiro a governar a cidade e que,

quando passou um ano, recusou-se a transferir as funções monárquicas ao irmão (37).  Uma

vez banido de Tebas, Polinices busca ajuda em Argos, levando consigo o colar e o peplo de

Harmonia (38). Ele chega ao palácio real, encontra Tideu, filho de Eneu e os dois iniciam uma

briga. Adrasto, o rei de Argos, vê a confusão e a compreende à luz de um oráculo de Apolo,

que lhe recomendava casar as duas filhas, Árgia e Deípile, com um leão e um javali, por acaso

34 Ver HUYS (1989).
35 CINGANO (2015, p. 216).
36 CINGANO (2015, p. 217).
37 CABRAL (2013, p. 102, n. 70).
38 Ver GANTZ (1993, pp. 471-472) sobre esses objetos.
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os animais representados nos escudos de Polinices e Tideu, respectivamente. Assim, Adrasto

promove o casamento de suas filhas e promete restabelecer ambos os guerreiros em suas

cidades (Tideu era exilado de Cálidon). 

Primeiramente, Adrasto organiza uma expedição contra a cidade de Tebas e convoca

sete comandantes, cujos nomes variam dentro da tradição. Um desses, Anfiarau, vidente e

soldado, não se deixa convencer facilmente, pois augurava a morte de todos, excetuando

Adrasto, e a destruição do exército; mas acaba sendo persuadido no final (Biblioteca 3.6.2).

Formado o exército, declara-se guerra e marcha-se contra Tebas. Em busca de água as

tropas estacionam em Nemeia. Lá encontram Hipsipile, que abandona o bebê de que estava

cuidando para guiar as tropas até uma fonte de água. Quando retornam, descobrem que o

bebê foi morto por uma serpente. Anfiarau interpreta este evento como um sinal divino que

prefigura o destino de morte e o fracasso da expedição. Em honra do bebê são instituídos e

disputados pela primeira vez os jogos de Nemeia (Biblioteca 3.6.4).

Então o exército chega ao monte Citéron e envia uma embaixada, encabeçada pelo

herói Tideu, solicitando que Etéocles entregue o trono a Polinices. A embaixada fracassa e a

guerra eclode: os sete comandantes dos argivos se posicionam diante de cada uma das sete

portas da cidade. Etéocles, por sua vez, prepara os cadmeus para o combate: primeiramente,

ele aponta o mesmo número de comandantes para defender cada uma das portas de Tebas.

Em segundo lugar, ele consulta Tirésias para saber como conseguir a vitória. O advinho revela

que os tebanos teriam a vitória se por acaso Meneceu, um dos filhos de Creonte, entregasse

a sua vida a Ares. Ao ouvir o oráculo, Meneceu degola a si mesmo diante dos portões e do

inimigo (Biblioteca 3.6.7).

Segundo Apolodoro, o combate primeiramente se desenrola na planície em frente à

cidade, após o que os cadmeus são forçados a recuar para o interior das muralhas. Um dos

argivos, Capaneu, tenta escalar as fortificações, porém é fulminado por Zeus. Então é a vez

dos argivos retrocederem assustados. Em seguida, os exércitos dos argivos e dos cadmeus,

de comum acordo, organizam um combate singular entre Etéocles e Polinices. O duelo tem

um desfecho sinistro: ambos perdem a vida simultaneamente. Então os demais comandantes

argivos vão sendo derrotados um a um, inclusive Tideu. Anfiarau tenta fugir, porém é tragado

pela terra. Adrasto consegue escapar em seu cavalo mágico, Árion, e mais tarde obtém a
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permissão dos tebanos para enterrar os seus mortos (Biblioteca 3.6.8).

Alguns dos episódios narrados por Apolodoro na Biblioteca  tem correspondência nos

poemas homéricos, entretanto, a maioria das referências ao Ciclo Tebano apresentam-se em

pequenas notas, sempre muito pontuais como a menção a Adrasto e a sua relação com a

cidade de Sícion: "e Sícion,  onde primeiro reinou Adrasto", καὶ Σικυῶν',  ὅθ'  ἄρ'Ἄδρηστος

πρῶτ' ἐμβασίλευεν (Ilíada 2. 572); à ajuda dispensada a Tideu por Atena: "se alguma vez ao

lado de meu pai te posicionaste, benévola… do mesmo modo sê-me agora favorável", εἴ ποτέ

μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης ... νῦν αὖτ' ἐμὲ φῖλαι Ἀθήνη (Ilíada 5. 116-117;

ἐπιτάρροθος 5. 808); à destruição do exército argivo: "quando a hoste dos Aqueus pereceu

em Tebas",  ὅτ'  ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν (Ilíada 6.  222-223);  à morte de Tideu:

"Tideu, a quem cobre a terra amontoada em Tebas", Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα

κάλυψε (Ilíada 14. 114); a Árion, cavalo mágico de Adrasto: "cavalo veloz de Adrasto que é

de raça divina",  Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν (Ilíada 23. 347); ao triunfo

de Mecisteu nos jogos fúnebres celebrados em honra de Édipo em Tebas: "que outrora viera

a Tebas … e lá venceu todos os filhos de Cadmo", ὅς ποτε Θήβασδ' ἦλθε ... ἔνθα δὲ πάντας

ἐνίκα Καδμεΐωνας (Ilíada 23. 679-680); ao suicídio de Jocasta: "casando com o próprio filho;

e ele, matando o próprio pai", γημαμένη ᾧ υἷι, ὁ δ' ὃν πατέρ' ἐξεναρίξας (Odisseia 11. 271-

280); às tratativas escusas de Erífile, esposa de Anfiarau: "que recebeu ouro em troca da vida

do esposo", ἣ  χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα (Odisseia 11. 326-327); ao destino

funesto de Anfiarau: "morreu em Tebas, por causa dos dons de uma mulher", ἀλλ' ὄλετ' ἐν

Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων (Odisseia 15. 243-248) (39).

Porém, a Ilíada cita em três ocasiões, um pouco mais generosamente, dois episódios

preliminares à batalha campal e subsequente destruição da expedição na Primeira Guerra de

Tebas: a embaixada a Micenas, para arregimentar tropas, e a embaixada a Tebas, um último

esforço diplomático para evitar o confronto iminente entre os exércitos. Esses episódios são

mencionados em um discurso de batalha, no formato de censura ou de reprovação (40), de

39 EDWARDS (1992, p. 303); FENIK (1968, pp. 49-52); KIRK (1990, p. 109, 140, 281); JANKO (1992, pp. 162-165).
40 A história é complexa. Segundo Apolodoro, Anfiarau e Adrasto tiveram uma desavença. O vidente, então faz

a promessa de que dali em diante a sua esposa julgaria todas as futuras divergências com Adrasto. Uma vez
que Adrasto não conseguia convencer Anfiarau a marchar com a hoste na expedição contra Tebas, Polinices
entrega o colar de Harmonia à Erífile. Subornada a esposa, Anfiarau é forçado a cumprir sua promessa e a
divergência é resolvida. Antes de marchar contra Tebas, entretanto, ele pede aos seus filhos para matarem a
mãe e organizarem eles mesmos uma expedição contra Tebas quando crescessem. Cf. Apolodoro, Biblioteca
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Agamêmnon. Há muitos paralelos em Ilíada 4, em que Agamêmnon é incitado a censurar a

indiferença de um soldado para o combate ou às vezes a sua recusa. Citaremos mais adiante

o episódio em que Alexandre se depara com Menelau em batalha, tem sua coragem abalada

e retrocede para o meio das tropas amigas. Heitor o censura (Ilíada 3. 38). Da mesma forma,

Odisseu e suas tropas são repreendidos por Agamêmnon em Ilíada 4. 329-348 por estarem

parados: οἳ δὲ μένοντες, "eles esperavam" (Ilíada 4. 333), ἕστασαν "estavam parados" (Ilíada

4. 334) (41). A cena que vamos examinar mostra Agamêmnon encontrando Diomedes parado

ao lado dos cavalos e o censurando mediante uma comparação desfavorável com Tideu.

O episódio é importante porque a discussão entre Agamêmnon, Diomedes e o filho

de Capaneu, Estênelo, tenta estabelecer uma comparação entre a glória (kλέος) adquirida

mediante façanhas (ἔργα) atléticas, diplomáticas e bélicas e a mediante o saque de cidades

(ἁλῶσις/πέρσις).  É assim que a  Ilíada  contrasta "a glória dos homens de antanho",  κλεῖα

προτέρων ἀνθρώπων  (Teogonia  100),  κλέα ἀνδρῶν ἡρώων  (Ilíada 9. 524-525) da geração

que marchou contra a cidade de Tebas e fracassou com a dos epígonos que a arrasou por

completo, deixando-a em ruínas (Ilíada 2. 504; KIRK, 1985, p. 194). Esta narrativa de saque e

destruição de cidade fazia parte do terceiro poema do Ciclo Tebano: Epígonos (ἐπίγονοι "os

nascidos depois", "a segunda geração"). Como é também o caso da  Tebaida, sabemos tão

pouco sobre o poema dos Epígonos que é preciso apelar para resumos de escritores antigos

para tentar entrever algum elemento do seu enredo e dos seus episódios constitutivos (para

tal são especialmente importantes: Apolodoro, Biblioteca, 3.7.2-5; Pausânias 9.5.13; Diodoro

da Sicília 4.66-67) (42). 

Dez anos depois dos eventos da Primeira Guerra de Tebas, os epígonos marcham mais

uma vez contra a cidade para vingar a morte dos seus pais. Se, por um lado, a expedição de

Adrasto estava fadada ao fracasso desde o início, fracasso inclusive previsto por Anfiarau nos

sinais divinos, a expedição dos epígonos tem a chancela divina do Oráculo de Delfos. O filho

de Anfiarau, Alcméon é escolhido como líder do exército. Assim como seu pai, num primeiro

momento o herói apresenta resistência, mas depois deixa-se persuadir por sua mãe, Erífile.

Assim como na Tebaida, em que Erífile persuade o marido depois de receber como suborno

3.6.2; Tebaida 11 Torres-Guerra = 7 West; schol. ad Píndaro, Nemeia 9.30b; Odisseia 11.326-327; 15.246-248
schol. ad Homero, Odisseia 11.326; Diodoro da Sicília 4.66.3.

41 Infra, p. 130.
42 CINGANO (2015b, pp. 246-254); GANTZ (1993, pp. 510-518).
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o colar de Harmonia, nos  Epígonos Erífile pesuade o filho, Alcméon, depois de receber o

manto de Harmonia. Apolodoro relata que o exército primeiramente pilha a vizinhança da

cidade de Tebas (Biblioteca 3.7.3). Em seguida, o exército tebano marcha contra os invasores

e uma batalha campal se desenrola longe da cidade e de suas muralhas. Enquanto no poema

da  Tebaida a hoste argiva é destruída e só Adrasto retorna com vida, nos  Epígonos, todos

sobrevivem à batalha, com a exceção de Egialeu, fiho de Adrasto. Em seguida, o restante do

exército tebano bate em retirada rumo a cidade. Por sugestão de Tirésias, o povo tebano

negocia um armistício para enterrar os mortos como pretexto para escapar da cidade antes

da chegada do exército e da sua posterior destruição (Apolodoro, Biblioteca 3.7.3; Pausânias

9.33.1; Diodoro da Sicília 4.66-5.67). O poema provavelmente terminava com o retorno de

Alcméon para cumprir a ordem de Anfiarau: matar sua própria mãe. Às vezes essa conclusão

formava uma narrativa totalmente separada, um quarto poema, a  Alcmeonideia. Está claro

que Epígonos dependia e presupunha a Tebaida, de modo que seu enredo, episódios e cenas

eram construídas em paralelismo, duplicações e contrastes (43).

Eis a passagem de Ilíada 4. 370-418:

καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα, 

370 ὤ μοι Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο
τί πτώσσεις, τί δ' ὀπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας;
οὐ μὲν Τυδέϊ γ' ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν, 
ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηΐοισι μάχεσθαι, 
ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον, οὐ γὰρ ἔγωγε 

375 ἤντησ' οὐδὲ ἴδον, περὶ δ' ἄλλων φασὶ γενέσθαι.
ἤτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας 
ξεῖνος ἅμ' ἀντιθέῳ Πολυνείκεϊ λαὸν ἀγείρων, 
οἳ δὲ τότ' ἐστρατόωνθ' ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης,
καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους, 

380 οἳ δ' ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον ὡς ἐκέλευον, 
ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων. 
οἳ δ' ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο, 
Ἀσωπὸν δ' ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην, 
ἔνθ' αὖτ' ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί. 

385 αὐτὰρ ὃ βῆ, πολέας δὲ κιχήσατο Καδμεΐωνας 
δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης Ἐτεοκληείης. 

43 CINGANO (2015b, pp. 246-254). Ver EBBOTT (2015, p. 332) para a ideia de que a narrativa da Tebaida e dos
Epígonos representa os dois possíveis desfechos de um mesmo enredo-padrão.
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ἔνθ' οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς 
τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν, 
ἀλλ' ὅ γ' ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ' ἐνίκα 

390 ῥηϊδίως, τοίη οἱ ἐπίρροθος ἦεν Ἀθήνη. 
οἳ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι κέντορες ἵππων 
ἂψ ἀναερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες 
κούρους πεντήκοντα, δύω δ' ἡγήτορες ἦσαν, 
Μαίων Αἱμονίδης ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν, 

395 υἱός τ' Αὐτοφόνοιο μενεπτόλεμος Λυκοφόντης. 
Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκε, 
πάντας ἔπεφν', ἕνα δ' οἶον ἵει οἶκόνδε νέεσθαι, 
Μαίον' ἄρα προέηκε θεῶν τεράεσσι πιθήσας. 
τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος, ἀλλὰ τὸν υἱὸν 

400 γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ' ἀμείνω. 
ὣς φάτο, τὸν δ' οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης
αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο, 
τὸν δ' υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο, 
Ἀτρεΐδη μὴ ψεύδε' ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν, 

405 ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ' ἀμείνονες εὐχόμεθ' εἶναι, 
ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο 
παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ' ὑπὸ τεῖχος ἄρειον, 
πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ, 
κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο 

410 τὼ μή μοι πατέρας ποθ' ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ. 
τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης
τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ' ἐπιπείθεο μύθῳ, 
οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν 
ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς, 

415 τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ' ἕψεται εἴ κεν Ἀχαιοὶ 
Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν,  
τούτῳ δ' αὖ μέγα πένθος Ἀχαιῶν δῃωθέντων. 
ἀλλ' ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς. 

Quando o viu, repreendeu-o Agamêmnon soberano dos homens,
e falando-lhe proferiu palavras aladas:

370 'Ah, filho do fogoso Tideu, domador de cavalos!
Por que hesitas? Por que olhas para as alas da guerra?
Deste modo não tinha Tideu o costume de ficar para trás,
Mas combatia os inimigos muito à frente dos companheiros,
segundo diz quem o viu esforçando-se na guerra; pela minha parte,

375 nunca o conheci nem vi, mas dizem que ele era superior aos outros.
Uma vez veio até Micenas, mas não com intento belicoso,
como hóspede do divino Polinices, para juntar um exército.
Nesse tempo levavam a guerra contra as sagradas muralhas de Tebas
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e muito suplicavam eles para que lhes concedessem famosos aliados.
380 E os Micênios queriam atendê-los e assentiam quando pediam;

mas Zeus desviou as decisões mostrando portentos desfavoráveis.
Depois que partiram e estavam já a caminho,
chegaram ao Asopo de fundos juncais reclinados na relva;
foi aí que os Aqueus mandaram Tideu numa missão:

385 e ele foi encontrando muitos dos filhos de Cadmo
banqueteando-se em casa da Força de Etéocles.
Então, embora estrangeiro, não teve receio o cavaleiro Tideu,
apesar de só no meio de tantos dos filhos de Cadmo.
Desafiou-os para as contendas atléticas, e tudo ele ganhou

390 facilmente. Pois quem o ajudava era a deusa Atena.
Mas encolerizaram-se os filhos de Cadmo, chicoteadores de cavalos,
e quando ele regressava armaram uma forte cilada
de cinquenta mancebos. Dois destes comandavam:
Méon, filho de Hêmon, igual dos deuses imortais;

395 e o filho de Autófono, o seguro guerreiro Polifontes.
Mas Tideu fez desabar sobre eles um destino vergonhoso – 
matou-os a todos; só a um deixou que regressasse a casa – 
mandou embora Méon, obedecendo aos portentos dos deuses
Tal era Tideu da Etólia; mas o filho que gerou é pior

400 que ele na guerra, embora seja melhor na conversa'.
Assim falou, mas nada respondeu o possante Diomedes,
por respeito para com a reprimenda do deus venerando.
Mas deu-lhe resposta o filho do glorioso Capaneu: 
'Atrida, não profiras mentiras, quando sabes dizer a verdade,

405 Nós declaramo-nos de longe melhores que os nossos pais.
Conquistamos a sede da heptápila Tebas, quando ambos
juntamos uma hoste menor sob uma muralha mais forte,
tendo acreditado nos portentos divinos e na ajuda de Zeus.
Por seu lado, pereceram eles devido à sua própria loucura.

410 Por isso não coloques os nossos pais em honra igual à nossa'.
Fitando-o com sobrolho carregado respondeu o forte Diomedes:
'Amigo, fica em silêncio e obedece às minhas palavras:
não considero vergonhoso que Agamêmnon, pastor do povo,
incite a combater os Aqueus de belas cnêmides.

415 Dele será a glória na eventualidade de os Aqueus
chacinarem os Troianos e tomarem a sacra Ílion;
e sobre ele se abaterá o sofrimento, se forem os Aqueus chacinados.
Que agora tu e eu nos concentremos na coragem feroz'.

Está claro que a história contada por Agamêmnon ocorreu no contexto da Primeira Guerra de

Tebas, como ele mesmo a localiza temporalmente: "Nesse tempo levavam a guerra contra as

sagradas muralhas de Tebas", οἳ δὲ τότ' ἐστρατόωνθ' ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης (Ilíada 4. 378).
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Tideu, o pai de Diomedes, acompanha Polinices numa missão diplomática em Micenas sem

intento belicoso (ἄτερ πολέμου v. 376) para arregimentar um exército (λαὸν ἀγείρων v. 377).

Embora a convocação de aliados para a guerra jamais seja narrada efetivamente como uma

cena-padrão nos poemas homéricos, referências estão amplamente disponíveis, ainda que

nas mais das vezes sejam muito breves. Essa unidade temática surge incrivelmente abreviada

no relato de Nestor sobre o confronto entre pílios e árcades junto às correntes do Celadonte:

"reunidos  os  Pílios e  os  Árcades  furiosos  lanceiros",  ἀγρόμενοι  Πύλιοί  τε καὶ  Ἀρκάδες

ἐγχεσίμωροι (Ilíada 7. 134) aqui sem menção ao "exército" (λαός). Ela também está presente

quando Aquiles formula a pergunta sobre a razão de o exército grego se encontrar em Troia:

"Por que reuniu / e trouxe pra cá  a hoste o Atrida?", τί δὲ  λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ'  ἀγείρας

(Ilíada  9. 337-339). Encontramos também referência a uma missão diplomática itinerante

formada por Nestor e Odisseu, na qual os dois excelentes oradores do exército grego fazem

uma visita a Peleu, pai de Aquiles, para arregimentar tropas para a Guerra de Troia:  "para

reunir a hoste em toda a terra da Acaia provedora de dons", λαὸν ἀγείροντες κατ' Ἀχαιΐδα

πουλυβότειραν (Ilíada 11. 765-770). Este tema surge também em referência à convocação

dos aliados troianos (Ilíada 17. 215-224) e à convocação trabalhosa de Odisseu (Odisseia 24.

114-119). E nem só homens mortais viajam em semelhante missão. Duas menções na Ilíada

mostram que deuses também agiam como embaixadores ou os acompanhavam, como Hera

em 4. 24-29 e 51-63 e Atena em 11. 714-717 (44).

Agamêmnon informa em seu discurso que Polinices e Tideu percorreram a vizinhança

promovendo  semelhante  alistamento  para  o  exército:  "muito  suplicavam  para  que  lhes

concedessem famosos aliados", καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους (Ilíada 4.

379).  Presume-se  que  esta  dupla  de  oradores,  como  Nestor  e  Odisseu,  tem  excelente

resultado em sua empreitada, uma vez que os habitantes de Micenas aprovavam o pedido e

consentiam que arregimentassem os "famosos aliados" (κλειτοὺς ἐπικούρους) (45). Apesar de

Polinices e Tideu terem obtido sucesso nesta missão diplomática, seus objetivos não serão

alcançados por efeito do imponderável divino: "mas Zeus desviou as decisões, mostrando

portentos desfavoráveis", ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων (v. 381). Isto ocorre

porque desde o início a expedição dos sete contra Tebas também ia contra a vontade divina

44 Ver EBBOTT, (2014) sobre essa unidade temática.
45 Ver EBBOTT (2014) para uma interpretação desta expressão formular.
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(Hesíodo frag. 135 Most = 193 Melkerbach-West = Píndaro, Nemeia 9.18-20). 

Esta primeira embaixada, cujo relato é mais conciso do que o da missão subsequente,

tem como finalidade destacar a habilidade oratória, a competência retórica, do personagem

principal. Em outra embaixada da  Ilíada essas qualidades também recebem destaque. Um

ancião troiano, no episódio da τειχοσκοπία, uma "panorâmica desde a muralha", contrasta a

aparência de Odisseu, que lhe dava uma impressão negativa, com a sua incrível eloquência:

"dirias que era um palerma, alguém sem inteligência/ mas quando do peito emitia sua voz

poderosa, então outro mortal não havia que rivalizasse com [Odisseu]", φαίης κεν ζάκοτόν τέ

τιν' ἔμμεναι ἄφρονά τ' αὔτως/ ἀλλ' ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος ἵει … οὐκ ἂν ἔπειτ'

Ὀδυσῆΐΐ̈ γ' ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος (Ilíada 3. 220-224). Em outra passagem, Diomedes, embora

esteja falando da segunda missão, descreve da seguinte forma a mensagem que Tideu levou

aos viventes de Tebas: "levou  uma palavra suave aos Cádmios", αὐτὰρ ὃ  μειλίχιον μῦθον

φέρε Καδμείοισι (Ilíada 10. 284-290). EBBOTT arrolou alguns dos contextos possíveis em que

esta expressão formular ocorre nos poemas homéricos (2010, pp. 249-252). Ela reconhece

dois sentidos que seriam mais adequados ao relato de Agamêmnon: o emprego de "palavras

suaves" para tentar aplacar ou evitar a raiva do interlocutor ("assuage or forestall someone's

anger", Ilíada 21. 339; 6. 343; Odisseia 16. 279; 6. 143); e para convencer um amigo que se

tornou inimigo ("persuade a friend turned enemy",  Odisseia 11.  552;  Ilíada  9.  113).  Por

óbvio, praticamente qualquer personagem pode utilizar esta estratégia retórica nos poemas,

porém é notável que Tideu esteja entre eles, ao lado de Odisseu, Penélope, Helena e Nestor,

aqueles que nos poemas fazem o melhor uso da palavra.

Há ainda um outro ponto de contato entre a cena da embaixada de Ilíada 3 e a figura

de Tideu. Pouco antes aquele mesmo ancião troiano que comentara sobre os dons oratórios

de Odisseu, havia notado que, comparado a Menelau, ele impunha menos respeito e parecia

ter menor estatura. Tideu também compartilha tal característica com Odisseu: "Tideu [tinha]

pequena estatura,  mas  era guerreiro",  Τυδεύς τοι  μικρὸς μὲν  ἔην  δέμας,  ἀλλὰ μαχητής

(Ilíada 5. 800). A oposição entre aparência externa e qualidades internas é um tema comum

em poesia homérica. Além da ocorrência deste tema nestes episódios envolvendo Odissesu e

Tideu, ele pode ser encontrado, por exemplo, na segunda canção de Demódoco, que narra o

amor entre Ares e Afrodite (Odisseia 8. 266-369; DE JONG, 2001, pp. 207-208).
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Se na primeira missão diplomática o relato de Agamêmnon sublinha as capacidades

retóricas de Tideu, a segunda missão enfatiza sua disposição e talento para a guerra. Esta

segunda parte da narrativa é contada mais demoradamente. De forma que a estrutura geral

do relato deve ser reconhecida como uma "duplicação antecipatória"  (46).  Uma ferramenta

bastante conhecida na qual um padrão narrativo se repete duas vezes, na primeira de forma

concentrada, na segunda vez de forma expandida. SAMMONS (2014) aplica os conceitos de

"paz" e "guerra" para sistematizar esta narrativa. Teríamos na primeira parte uma embaixada

de "paz", enquanto que, na segunda, teríamos uma embaixada de "guerra". A narrativa que

trata da embaixada de "guerra" seria subdivida em uma fase de "paz" e uma de "guerra" (47).

Entretanto, também podemos utilizar categorias homéricas para organizar a narrativa, como

ἔπεα "fala" e ἔργα "ação". O ideal homérico de herói está explícito nas palavras de Fênix para

Aquiles em  Ilíada 9.   Um bom guerreiro deve ser um "orador de  discursos e fazedor de

façanhas", μύθων τε ῥητῆρ' ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων (Ilíada 9. 443). Nesse sentido o relato

de Agamêmnon compreenderia uma primeira parte relacionada ao uso persuasivo da palavra

(ἔπεα) e uma segunda parte dividida em façanhas (ἔργα): jogos atléticos, nada mais do que

uma espécie de guerra com regras (Ilíada 4. 387-390) e façanhas militares no sentido estrito

(vv. 391-398).

Em Tebas Tideu encontra os cádmios realizando um banquete na casa de Etéocles. O

herói encontra-se sozinho entre os tebanos, diferente do episódio na narrativa embutida do

ancião troiano (Ilíada 3. 203-224) em que Menelau e Odisseu apareciam juntos, e da missão

diplomática a Micenas, em que Tideu estava acompanhado de Polinices. Por outra narrativa

embutida, de Diomedes em Ilíada 10. 284-290, ficamos sabendo que Tideu, amistosamente,

tenta convencer os tebanos:  "levou  uma palavra suave aos Cádmios", αὐτὰρ ὃ  μειλίχιον

μῦθον φέρε Καδμείοισι (v. 288). Porém, a iniciativa diplomática fracassa. Na história contada

por Agamêmnon, a narrativa toma imediatamente a forma de desafio:  "desafiou-os para

contendas atléticas", ἀλλ' ὅ γ' ἀεθλεύειν προκαλίζετο (v. 289). Em outra narrativa, da deusa

Atena  em  Ilíada 5.  800-808,  obtemos  uma  informação  que  Agamêmnon  provavelmente

desconhecia: Tideu queria enfrentar os tebanos e precisou ter seu entusiamo para a guerra

refreado pela deusa: "mesmo quando eu o  proibia de combater", καί ῥ' ὅτε πέρ μιν ἐγὼ

46 Ver SAMMONS (2014, p. 302).
47 Ver SAMMONS (2014, p. 308).
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πολεμίζειν οὐκ εἴασκον (Ilíada 5. 802); ainda um pouco mais adiante: "ordenara-lhe eu que

[Tideu] jantasse tranquilo no palácio", δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕκηλον (v. 805).

Podemos imaginar uma versão mais extensa deste episódio que inclua uma a cena de uma

Atena descendo do céu para segurar Tideu pelos cabelos. O prazer do guerreiro no combate

(χάρμα) é, então, transferido para jogos atléticos. Ele vence todos os adversários, facilmente,

com a ajuda da deusa.

Na esteira de SAMMONS (2014) também consideramos a comparação com o episódio

dos jogos atléticos na ilha dos Feácios descabida. Embora naquele episódio os jogos atléticos

substituam simbolicamente o confronto, a caracterização dos personagens é completamente

diferente. Sabidamente, neste episódio, Odisseu encontra-se em processo de recuperação do

sua identidade e status heroicos. No caso de Tideu parece que o herói descobre um caminho

intermediário para satisfazer o seu ímpeto guerreiro sem abandonar completamente a sua

segurança e as preocupações diplomáticas da deusa Atena.

Os tebanos ressentidos preparam uma emboscada. Estavam em cinquenta escudos e

dois  comandantes: "armaram uma  forte cilada/ de cinquenta mancebos",  πυκινὸν λόχον

εἷσαν ἄγοντες/ κούρους πεντήκοντα (Ilíada 5. 392-393). Certo, esta não é a única emboscada

nos poemas homéricos, a bem da verdade, trata-se de um tema, uma unidade tradicional,

plenamente desenvolvida na tradição épica arcaica. A poética da emboscada foi estudada

principalmente por A. T. EDWARDS (1985) em seu trabalho sobre Aquiles na Odisseia e por

DUÉ & EBBOTT (2010) em uma edição multitextual de Ilíada 10 (48). Segundo esses autores, a

emboscada estabeleceria uma forma de combate alternativa à batalha convencional, onde

prevalece o emprego da astúcia (μῆτις) por oposição à força bruta (βία). O tema apresenta

os  seguintes  padrões  narrativos  quando  é  integralmente  desenvolvido:  (1)  escolher  os

melhores homens  como  comandantes  ou  integrantes  da  emboscada;  (2)  armar-se  ou

preparar-se para o enfrentamento; (3) escolher um local  para a cilada; (4) esconder-se e

passar por momentos de tensão e desconforto durante a espera; (5) o ataque supresa; (6) o

retorno para casa (49). O tema estaria presente na Doloneia em Ilíada 10, na narrativa sobre

Belerofonte (Ilíada 6.  187-190);  no Escudo de Aquiles  (Ilíada 18.  513-522);  em uma das

"mentiras cretenses" do mendigo/Odisseu (Odisseia 13. 256-286); no episódio do cavalo de

48 Ver VIEIRA (2016, pp. 78-101); DUÉ & EBBOTT (2010, pp. 31-88), para uma panorâmica do tema.
49 DUÉ & EBBOTT (2010, p. 70).
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madeira  (Odisseia 8.  492-498);  na  emboscada  de  Menelau  (Odisseia 4.  431-459)  dentre

muitos outros. 

Os líderes da tocaia e seus pais ostentam noms parlants. Méon, possivelmente, deriva

de μαίομαι "perseguir", enquanto Hêmon deve provavelmente significar "aquele que caça",

"caçador" (αἵμονα θήρης Ilíada 5. 49). Polifontes e Autófono têm ambos o nome baseado na

palavra φόνος "assassinato". Tideu mata quarenta e nove dos seus agressores. Apenas Méon

ele deixa retornar com vida em respeito aos "sinais divinos" (θεῶν τεράεσσι πιθήσας v. 398).

O episódio da missão diplomática a Micenas, assim como o episódio da embaixada a Tebas,

terminam com uma referência a uma espécie de interferência divina. Existe um paralelo para

esse fenômeno no relato de Glauco sobre os "trabalhos" de Belerofonte (Ilíada 6. 179-183).

O episódio também aqui se encerra com a expressão θεῶν τεράεσσι πιθήσας, "obedecendo

aos portentos dos deuses" (v. 183). KIRK (1990, p. 184) observa que esta expressão é usada

como uma ferramenta para reduzir e concluir narrativas mais longas. No entanto, ela pode

indicar no relato de Agamêmnon em Ilíada 4. 310-400, como também em Ilíada 6. 179-83, o

favoritismo do herói por uma divindade. Entretanto, tanto Belerofonte, quanto Tideu, depois

caem em desgraça. Belerofonte acaba "odiado por todos os deuses", ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν

(Ilíada 6. 200). Ele termina sua vida como andarilho, vagueando por uma espécie de deserto

distante e desabitado ou brejo das almas; o contrário dos Campos Elíseos mencionados em

Odisseia 4. 562-569 (50). Em um fragmento que costuma ser atribuído à Tebaida, mas que às

vezes é considerado duvidoso (WEST, 2003, p. 50-53), Tideu recebe em batalha um ferimento

de Melanipo. Melanipo eventualmente é morto por Anfiarau, que leva a cabeça do inimigo a

Tideu como prêmio. O herói abre a caixa craniana de Melanipo e lhe devora sofregamente o

cérebro. Por sua vez, a deusa Atena, "que trazia para Tideu a imortalidade, ao ver o miasma,

afasta-se  dele",  Ἀθῆνα  δὲ,  κομίζουσα  Τυδεῖ  ἀθανασίαν,  ἰδοῦσα  τὸ  μίασμα  ἀπεστράφη

αὐτόν (Tebaida 7 Torres-Guerra = 11 West = 6a Davies)  (51). Esse comportamento hibrístico

marca a mudança de postura da deusa em relação a Tideu. 

Diomedes se mantém em silêncio, mas Estênelo, filho de Capaneu, compra a briga e

responde à censura de Agamêmnon: "não profiras mentiras quando sabes dizer a verdade",

μὴ ψεύδε' ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν (Ilíada 4. 404). Em dois versos iniciados por ἡμεῖς "nós",

50 GRAZIOSI & HAUBOLD (2010, p. 136).
51 Minha tradução.
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o filho de Capaneu afirma que a sua geração era melhor do que a anterior e explica porque

isso é assim: "[nós] conquistamos a sede da heptápila Tebas", ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν

ἑπταπύλοιο (v. 406). A tomada da cidade, para Estênelo, superaria as façanhas diplomáticas,

atléticas, bélicas e o favoritismo divino descritos por Agamêmnon e encontrados nos outros

relatos sobre este episódio (Ilíada 5. 800-808 e Ilíada 10. 284-290), porque ali onde Polinices

e Tideu fracassaram, Diomedes e Estênelo obtiveram êxito. Em segundo lugar, o contingente

da sua expedição era menor: "juntamos uma hoste menor sob uma muralha mais forte",

παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ' ὑπὸ τεῖχος ἄρειον (Ilíada 4. 407). 

Já encontramos verso semelhante em outra passagem, na discussão entre Tlepólemo

e Sarpédon em Ilíada 5, no mesmo contexto da comparação entre gerações de pais e filhos.

Naquela cena Tlepólemo, filho de Héracles, acusava Sarpédon, filho de Zeus, de não honrar o

seu parentesco com Héracles e Zeus.  Para ilustrar  esta afirmação,  ele relata brevemente

uma das façanhas de Héracles:  "com seis naus e  menor número de homens,/ [Héracles]

saqueou a cidade de Ílion e causou desolação nas suas ruas", ἑξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι

παυροτέροισιν/  Ἰλίο ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' ἀγυιάς (Ilíada 5. 641-642). Sarpédon em

sua  resposta  procura  reduzir  a  importância  de  Héracles,  responsabilizando  Laomedonte:

"arrasou a sacra Ílion/ devido aos desvarios daquele homem, o altivo Laomedonte", κεῖνος

ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν/ ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ Λαομέδοντος (vv. 648-649). Assim como

Sarpédon, Estênelo também atribui o fracasso da expedição de Adrasto à sua loucura: κεῖνοι

δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο, "pereceram eles devido à sua própria loucura" (Ilíada

4.  409). Porém, a  ἀφραδία  é diferente da  ἀθασταλία,  no que a segunda compreende um

elemento adicional. Na  Odisseia  este comportamento vai caracterizar os companheiros de

Odisseu, Egisto e os pretendentes de Penélope. DE JONG (2001, p. 12) define o termo como

uma "conduta ultrajante ou irresponsável, que quebra normas sociais ou religiosas, e que as

pessoas adotam apesar de alertas específicos" (it indicates outrageous or reckless behaviour

wich breaks social or religous rules, wich people pursue despite specific warnings) (52).

O caso de Egisto é paradigmático, como explica Zeus em Odisseia 1. 32-43:

ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται, 
ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ' ἔμμεναι, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ

52 DE JONG (2001, p. 12). Ver também FINKELBERG (1995).
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σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε' ἔχουσιν,
35 ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο 

γῆμ' ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ' ἔκτανε νοστήσαντα, 
εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς, 
Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην,
μήτ' αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν, 

40 ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο, 
ὁππότ' ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης. 
ὣς ἔφαθ' Ἑρμείας, ἀλλ' οὐ φρένας Αἰγίσθοιο 
πεῖθ' ἀγαθὰ φρονέων, νῦν δ' ἁθρόα πάντ' ἀπέτισε.

Vede bem como os mortais acusam os deuses!
De nós (dizem) provém as desgraças, quando são eles,
pela sua loucura, que sofrem mais do que deviam!

35 Como agora Egisto, além do que lhe era permitido,
do Atrida desposou a mulher, matando Agamêmnon
à sua chegada, sabendo bem da íngreme desgraça – 
pois lhe havíamos prevenido ao mandarmos
Hermes, o vigilante matador de Argos:

40 que não matasse Agamêmnon nem lhe tirasse a esposa,
pois pela mão de Orestes chegaria a vingança do Atrida,
quando atingisse a idade adulta e saudades da terra sentisse.
Assim lhe falou Hermes; mas seus bom conselhos o espírito
de Egisto não convenceram. Agora pagou tudo de uma vez.

A fala de Zeus em Odisseia 1 exemplifica com clareza a conduta daqueles que devido

à "sua loucura" (σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν  v. 34) padecem mais do que o necessário. É o caso de

Egisto que esposa Clitemnestra, assassina Agamêmnon, muito embora estivesse avisado, por

uma divindade, de que se realizasse tais ações, encontraria a morte (αἰπὺν ὄλεθρον v. 37). A

conduta descrita como ἀφραδία (também traduzida por vezes como "loucura", "disparate")

prescinde da "advertência específica", um elemento essencial para a ἀτασθαλία. É também

notável que, nas tipificações encontradas na Odisseia, o personagem responsável por alertar

os "insolentes e loucos"  (ὑβρισταί... καὶ ἀτάσθαλοι ἄνδρες Odisseia 24. 282) seja um deus

ou alguém que teve acesso a informação privilegiada de um deus: os pretendentes cortejam

Penélope apesar das advertências de uma variedade de personagens, incluindo dois videntes

e portentos divinos (Haliterses 2. 157-176; Teoclímeno 20. 350-394; águias 2. 146-156; falcão

15. 525-534); os companheiros de Odisseu devoram as cabeças de gado do Sol apesar dos
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alertas de Odisseu, que estava ciente dos riscos graças à Circe (Odisseia 12. 137-141); Egisto

comete os seus crime apesar da advertência de Hermes (Odisseia 1. 32-43). 

Deste modo, a crítica de Estênelo de que a geração anterior teria fracassado pela sua

própria loucura  (σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν  Ilíada 4. 409) ecoa a narrativa de Agamêmnon,

em que ignoram-se os sinais divinos enviados aos micênios: "mas Zeus desviou as decisões

mostrando portentos desfavoráveis", ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων (Ilíada 4.

381). A percepção de Estênelo também vai ao encontro do enredo da Tebaida. Se pudermos

confiar no resumo de Apolodoro (Biblioteca 3.5.7-3.7.1), o vidente e guerreiro Anfiarau deve

ter se deparado com portentos divinos antes de integrar a expedição, o que explicaria a sua

resistência em marchar para a guerra ao lado dos argivos. O mito de fundação dos jogos de

Nemeia, que tem como pano de fundo a história de Hipsipile e a morte do bebê (Apolodoro,

Biblioteca 3.6.4), também consiste em uma das advertências ignoradas pelos guerreiros da

primeira expedição contra Tebas. A Tebaida inclusive apresentaria uma cena em que o pai de

Estênelo, Capaneu, é fulminado pelo raio de Zeus enquanto escala as muralhas da cidade,

um sinal óbvio de que a cidade não seria nem tomada, nem arrasada (Apolodoro, Biblioteca

3.6.7). É por essa razão que Estênelo faz referência à chancela divina e à ajuda de Zeus:

"tendo acreditado nos portentos divinos e na ajuda de Zesus", πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ

Ζηνὸς ἀρωγῇ (Ilíada 4. 408), o que estabelece um muito claro contraste com os "portentos

desfavoráveis" (παραίσια σήματα Ilíada 4. 381) na primeira missão diplomática de Polinices e

Tideu. 

A resposta de Estênelo se encerra com o verso: "Por isso não coloques os nossos pais

em honra igual à nossa", τὼ μή μοι πατέρας ποθ' ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ (v. 410). A τιμή "honra" é

um tipo de distinção ou consideração social geralmente dispensada nos poemas homéricos à

aristocracia, os soberanos que detém poder político na comunidade, mas também concedida

àqueles indivíduos que exibem excelência guerreira. Ela se traduz em algumas prerrogativas,

geralmente propriedades, um lugar de honra no banquete público ou real, mas também em

um código de conduta, civilidade e deferência (53). A repreensão de Agamêmnon é percebida

por Estênelo como um ato lesivo da honra porque é um desrespeito ao seu status dentro do

exército, mas principalmente porque é um ataque à sua excelência guerreira e de Diomedes.

53 Ver especialmente VAN WEES (1992, p. 69); e também BENVENISTE (1969, pp. 43-55); ADKINS (1972, p. 3);
CAIRNS (2011, p. 879); ASSUNÇÃO (2008).
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Portanto, encontramos nos discursos de Agamêmnon e Estênelo duas concepções diferentes

da carreira heroica do guerreiro. Estênelo estima o sucesso das façanhas de um herói de

acordo com três critérios: a excelência guerreira, a legitimidade de suas ações perante os

deuses e o seu propósito primário, que nesta discussão era o saque e destruição da cidade

de Tebas (54). Da perspectiva de Estênelo, Tideu seria inferior à geração posterior pelo menos

em dois desses três aspectos. Agamêmnon, por outro lado, considera suficiente apreciar  a

carreira de um herói isoladamente e com base em seu ápice (55).

A resposta de Diomedes é surpreendente. Antes ele não havia se manifestado sobre o

discurso de Agamêmnon; como se aceitasse a censura, decidiu-se por manter silêncio. Agora,

em vez de defender as façanhas dos epígonos, Diomedes parece, inesperadamente, censurar

o seu amigo e escudeiro, Estênelo. Eis a sua descrição: "fitando-o com sobrolho carregado

respondeu o forte Diomedes", τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης (Ilíada

4. 411). A expressão tradicional ὑπόδρα ἰδὼν "olhando enviesado", como o artigo seminal de

HOLOKA (1983, p. 4) mostra, "manifesta a raiva de um orador que leva a mal as palavras, que

ele julga desrespeitosas ou indelicadas, pronunciadas por seu interlocutor" ("convey anger

on the part of a speaker who takes umbrage at what he judges to be rude or inconsiderate

words spoken by the addressee"). A reação dos oradores que recebem semelhante descrição

é muitas vezes extrema: Aquiles ofende e cogita matar Agamêmnon (Ilíada 1. 148); Odisseu

repreende e agride Tersites (Ilíada 2. 245); Zeus repreende e ameaça torturar e agredir Hera

(Ilíada 15. 13); Aquiles e Heitor trocam ofensas antes do duelo (Ilíada 20. 428); em outra

cena, Diomedes vai além das ameaças e agressões e decapita Dólon ( Ilíada 10. 446); Odisseu

"fita com sobrolho carregado" e decapita Leodes (Odisseia 22. 320). Resta evidente que esta

maneira de olhar um interlocutor é potencialmente perigosa e pode sinalizar uma escalada

da violência. No entanto, os desfechos não são uniformes e, no mais das vezes, o conflito

permanece apenas no plano verbal. Para HOLOKA (1983, p. 5), um padrão mais importante é

a relação hierárquica entre o orador/superior e o interlocutor/subordinado: Heitor censura

Polidamante em decorrência da interpretação desfavorável que ele fizera de um portento

divino (Ilíada 12. 230); Zeus censura Ares (Ilíada 5. 888); Heitor censura Glauco (Ilíada 17.

169). A importância da hierarquia, da mesma forma, pode ser reconhecida nas cenas entre

54 SAMMONS (2014, p. 312).
55 SAMMONS (2014, p. 313).
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Odisseu e Tersites, e Zeus e Hera, supracitadas.

Assim, Diomedes repreende Estênelo incomodado com a conduta equivocada do seu

escudeiro. Para Diomedes, Estênelo inocentemente não percebeu que Agamêmnon apenas

está cumprindo a sua função de comandante do exército: "não considero vergonhoso  que

Agamêmnon, pastor do povo/ incite a combater os Aqueus de belas cnêmides", οὐ γὰρ ἐγὼ

νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν/ ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς (Ilíada 5. 413-

414). Diomedes usa o argumento de Estênelo, quando lembra que a expedição e a reputação

de Agamêmnon ainda estão em aberto, já que Troia ainda não foi destruída: "Dele será a

glória na eventualidade de os Aqueus/ chacinarem os Troianos e  tomarem a sacra Ílion",

τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ' ἕψεται εἴ κεν Ἀχαιοὶ/ Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν (4.415-

416). Todavia, alguns dos estudiosos defendem que Diomedes, no final das contas, dá razão a

Agamêmnon. Diomedes parece defender que a história da Guerra de Troia e da liderança de

Agamêmnon ainda não se concluíram, mas antes se encontram ainda em andamento. Para

SLATKIN (2011 p. 113), "a narrativa inacabada na qual [Diomedes] e Estênelo habitam no

momento presente – a qual não é dominada pelos seus pais – vai registrar outras timai sem

precedentes e, com a participação de ambos, estabelecerá a sua própria referência de kûdos

e penthos" ("the unfinished narrative he and Sthenelos now inhabit – one not dominated by

theirs fathers – will record other, unprecedented timai and, with their participation, establish

its own standard of kûdos and penthos").

SLATKIN (2011, pp. 115-116) foi a primeira a notar que por detrás destas narrativas há

uma rivalidade poética entre as tradições representadas pelo Ciclo Tebano e pela Ilíada. Ela

nota que quando Aquiles deixa a cena na Ilíada, Diomedes passa a receber maior destaque

na narrativa, pelo que também ganham relevo as façanhas da geração que lutou na Primeira

e na Segunda Guerra de Tebas. A rivalidade, todavia, não deve ser vista meramente como um

embate entre duas tradições diversas, mas como um embate entre duas perspectivas sobre a

excelência guerreira na carreira heroica: a perspectiva de Estênelo (e Tlepólemo), que não é

outra  coisa  senão  a  perspectiva  do  saque  e  destruição  de  cidades;  e  a  perspectiva  de

Agamêmnon, que é a perspectiva da Ilíada e do narrador homérico.

Primeiramente, é preciso reafirmar a interpretação tradicional que compreende essas
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passagens como uma tensão entre gerações, entre o passado e o presente (56). Presume-se

que este é o caso na linguagem tradicional da poesia homérica, que estabelece regularmente

este vínculo por meio do emprego constante do patronímico, especialmente na Ilíada (57). O

uso do patronímico pode ser entendido como um fato sócio-cultural, bem como em termos

de imaginação poética: Aquiles é o filho de Peleu (Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος Ilíada 1. 1); Nestor, de

Neleu (Νέστορ Νηληϊάδη 10. 87); Diomedes, de Tideu (Τυδεΐδης Διομήδης 8. 532); Odisseu,

de Laerte (Λαερτιάδης Ὀδυσσεύς 3. 200); Ájax é filho de Télamon (Τελαμώνιος Αἴας 2. 528).

Frequentemente, a fim de estabelecer a identidade do herói, o patronímico é mais do que

suficiente: Tidida (Τυδεΐδης  Ilíada 5. 18), Atrida (Ἀτρεΐδης 3. 241),  Priamida (Πριαμίδης  7.

258);  Oilida (Ὀϊλιάδης 13.  203).  Em outras ocasiões encontramos uma perífrase: filho de

Télamon (υἱὸς Τελαμῶνος 13. 177), filho querido de Odisseu (Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς Odisseia

2. 2). Esta é uma forma de expressão tão generalizada na Ilíada que só Tersites não recebe

um patronímico ou tem o local de origem mencionados (KIRK, 1985, p. 138). Esta associação

persistente com o passado recente e remoto trazer a oportunidade para a utilização poética

mediante convergências, como entre Odisseu e Telêmaco (Odisseia 2. 232-233) por exemplo,

ou polarizações, entre Sarpédon e Héracles (Ilíada 5. 633-651) (58).

Depois, o contraste entre as gerações passadas de homens e a presente geração é

conspícuo no poema: além do contraste entre Diomedes e Tideu no discurso de Agamêmnon

(Ilíada 4. 370-400) e entre Sarpédon e Héracles no de Tlepólemo (5. 633-651), encontramo-

lo em um discurso de Nestor. O ancião censura a conduta de Agamêmnon e de Aquiles,

recuperando, em uma narrativa embutida breve, um episódio do passado, em que ao lado de

Pirítoo, Driante, Ceneu, Exádio, Polifemo, Teseu e Egeu, participa de uma excursão contra os

"centauros" (literalmente feras das montanhas φηρσὶν ὀρεσκῴοισι Ilíada 1. 268). Esses são

heróis de gerações passadas e são descritos por Nestor desta forma: "Pois já eu [estive] com

homens  mais valentes que vós", ἤδη γάρ ποτ' ἐγὼ καὶ  ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν  (1. 260). Um

pouco mais adiante: "nunca homens assim eu [vi nem] alguma vez verei", οὐ γάρ πω τοίους

ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι, em que τοίους ἀνέρας pode ser traduzido mais literalmente por

"homens de semelhante qualidade" (1. 262). A superioridade da geração passada sobre a

56 KIRK (1985, p. 374); SLATKIN (2011, pp. 100-101); EBBOTT (2014), contra SAMMONS, (2014, p. 306).
57 DE JONG (2001, pp. 524-525 e 535).
58 GRAZIOSI & HAUBOLD (2005, p. 57-58).
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geração presente é sublinhada ainda mais duas vezes: "os mais fortes foram eles, e com os

mais fortes combateram", κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο (1. 267) e "[contra]

eles não conseguiria/ lutar nenhum dos mortais que hoje habitam a terra", κείνοισι δ' ἂν οὔ

τις/ τῶν οἳ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο (1. 271-272). 

Em outra narrativa embutida de Nestor, é possível entrever elementos deste mesmo

contraste entre gerações. Em um discurso de reprovação direcionado para todo o exército, o

ancião relembra uma das suas façanhas do passado que serve de exemplo paradigmático de

conduta para os guerreiros que o escutam, um paradeigma (Ilíada 7. 125). Nestor começa o

seu discurso imaginando como Peleu, o pai de Aquiles, reagiria se porventura presenciasse o

comportamento do exército naquela momento: "ah, como é grande a desgraça que à Acaia

sobreveio! na verdade gemeria o cavaleiro Peleu", ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει/ ἦ κε

μέγ' οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς (7. 124-125). Ele também imagina Peleu implorando

aos deuses para morrer: "muitas vezes elevaria aos imortais as suas mãos para que/ dos seus

membros partisse a alma para a mansão de Hades", πολλά κεν ἀθανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας

ἀείραι/ θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω (vv. 130-131). A conduta é vista por

Nestor como uma "grande desgraça" e, para ele, a reação de Peleu seria gemer οἴμοι "ai, ai"

de tristeza. Não à toa Nestor imagina Peleu, um herói do passado, cuja excelência guerreira

foi provada em combate: com isso o ancião cria uma justaposição de gerações, com prejuízo

para os novos guerreiros que aparentam não estar à altura de seus antepassados. Em termos

de rivalidade poética, na esteira de SLATKIN (2011), seria seguro dizer que todo momento em

que a captura e destruição de Troia está em risco, o κλέος "glória", o κῦδος "graça divina" ou

a τιμή "prerrogativa" dos heróis do passado ameaçam embotar as dos heróis do presente. 

Para concluirmos o argumento, acreditamos que seja necessário examinar ainda dois

outros pontos, ainda que brevemente: a concepção grega de tempo e o progresso da história

do cosmos no continuum mitológico compreendido pelo epos hexamétrico e a relação entre

a tradição de poesia hexamétrica homérica e pré-homérica ou não-homérica. Na esteira do

trabalho comparativo de HAUBOLD (2002) e do trabalho de FORD (1994), podemos organizar

cronologicamente as narrativas épicas em períodos particulares, desta vez acrescentando os

poemas de outras tradições, além da homérica e hesiódica, que não constam nesses autores:

o primeiro período seria marcado pela (1) cosmogonia e nascimento dos deuses. A Teogonia
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de Hesíodo representa esse período e nele encontramos o cosmos em instabilidade política

e, por falta de palavra melhor, ontológica. Há uma disputa intensa pelo poder no que deuses

surgem, geram outros deuses que, por sua vez, reclamam para si uma parte do cosmos. Zeus

é uma força estabilizadora e organizadora nesse período. Depois, os Hinos Homéricos servem

de transição para um cosmos bem-estabelecido, ao narrar os últimos ajustes políticos entre

os deuses. O segundo período é dos heróis, (2) o passado remoto da humanidade. O poema

Catálogo das Mulheres de Hesíodo também serve de transição do primeiro período para o

segundo no que narra os encontros mais íntimos entre deuses e seres humanos. Devem ser

incluídos aqui os poemas sobre Héracles e Teseu, os poemas do Ciclo Tebano, os poemas do

Ciclo Troiano e a Ilíada e a Odisseia de Homero, nesta ordem. Finalmente, o terceiro período

diz respeito ao (3) passado recente da humanidade. Aqui encaixamos os Trabalhos & Dias de

Hesíodo, que aborda uma variedade de questões, mas sempre voltado para o homem do seu

tempo (59).

  A história do cosmos, como narrada pelo epos hexamétrico, é uma lenta progressão

de um passado extraordinário, em que deuses cultivavam a intimidade com seres humanos,

para o contato intermediado pelo sacrifício, a linguagem cifrada dos sinais e oráculos; de um

tempo em que heróis derrotavam monstros e criaturas amorfas, arrasavam cidades com um

punhado de homens, para o presente mais trivial, em que já não existem mais criaturas para

serem derrotadas, em que os deuses não são mais vistos nos bosques, nem nos montes. A

Ilíada ainda conserva bastante dessa relação íntima entre deuses e homens. Eles conversam,

guerreiam; Aquiles tem acesso quase que direto a Zeus por intermédio de sua mãe, Tétis. Na

Odisseia, no entanto, encontramos os deuses mais distantes dos homens, como se tivessem

desistido das interações. Os poemas homéricos estabelecem rivalidade com as façanhas das

gerações anteriores e procuram mostrar que a nova geração, ainda que mais fraca, menos

extraordinária, pode fazer com que o seu κλέος seja ouvido mais além e por mais tempo.

Se a Ilíada e a Odisseia estabelecem rivalidade poética com a matéria das canções das

gerações anteriores, também deve ser verdadade que esses poemas estabelecem rivalidade

com as outras formas paralelas de se narrar poesia épica.  A tradição poética arcaica decerto

abrangia  uma  enorme  quantidade  de  poemas  de  natureza  oral  que  nunca  receberam

59 GRAZIOSI & HAUBOLD (2005, pp. 35-43); HAULBOLD (2002, p. 10); FORD (1994, pp. 40-48).
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expressão ortográfica e jamais chegaram até nós. Muitos outros, embora tenham recebido

registro textual, perderam-se no tempo por efeito de contingentes históricos diversos. Por

essa razão, o leitor e o pesquisador de poesia hexamétrica arcaica deve se contentar com um

corpus naturalmente reduzido de poemas que podem ser arranjados em cinco grupos, como

segue: ao lado dos poemas canônicos da Ilíada e da Odisseia, da Teogonia e do Trabalhos &

Dias, associados às figuras igualmente canônicas de Homero e Hesíodo, e que constituem os

dois principais conjuntos dentro desta tradição, temos a sorte de possuir os conjuntos dos

Hinos Homéricos, os poemas do  Ciclo Épico  (60),  e os poemas atribuídos às personalidades

mitológicas de Orfeu e Museu (61).

Presentemente não há consenso científico a respeito do desenvolvimento diacrônico

que estabelece essas cinco formas relacionadas, entretanto, diferentes, de poesia. Sabemos,

por exemplo, que, devido à ausência de correlatos diretamente reconhecíveis em tradições

de poesia indo-europeias, o hexâmetro dactílico é uma espécie de inovação grega, baseada

em um ou mais versos "líricos" (62), mas não somos capazes de explicar do que na origem se

tratava, qual era a matéria-prima de semelhante proto-hexâmetro, muito menos podemos

esclarecer de que maneira a sua configuração original se desenvolve diacronicamente e se

especializa naqueles cinco grupos distintos de poesia hexamétrica grega. Entretanto, há uma

boa hipótese, elaborada por NAGY em uma variedade de artigos.

Para NAGY (2005, pp. 80-81) as formas cíclica, hesiódica e órfica do hexâmetro eram

apresentadas dentro do contexto do festival ateniense das Panateneias, no século VI. Então,

a forma cíclica, sob influência do teatro ateniense, teria se desenvolvido na forma homérica

que conhecemos no século V, ao passo que sua forma original de narração épica teria assim

se tornado periférica (a cíclica). As demais formas não-épicas de poesia hexamétrica, por sua

vez, a poesia hesiódica, às vezes descrita como poesia didática, às vezes como cosmogônica,

ou antropogônica, e a poesia órfica também seriam marginalizadas neste mesmo período de

grandes mudanças. Desta forma, portanto, podemos também enxergar a disputa encenada

60 BURGESS (2005, p. 344), WERNER (2013, p. 22).
61 Ver BERNABÉ (1996-2007), especialmente a segunda parte desta edição. De acordo com NAGY (2005, pp. 80-

81), a forma órfica de poesia se tornou periférica ou marginal com o desenvolvimento da poesia homérica.
Por essa razão o material que chegou até nós é extremamente reduzido e bastante complexo.

62 As melhores introduções sobre o assunto devem ser os seguintes trabalhos: KATZ (2010); MAGNELLI (1996);
SCHMITT (1967); WATKINS (1995) e WEST (2007). As reconstruções mais importantes são (1) NAGY (1974),
(1979), (1990), (2004); (2) WEST (1973a), (1973b), (1997); HASLAM (1976); (3) BERG (1978); HAUG & WELO,
(2001); HAJNAL (2003a), (2003b); e (4) TICHY (1981a), (1981b).
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por Agamêmnon e Estênelo, como uma disputa entre formas narrativas diferentes do epos

arcaico (63). 

Os poemas homéricos estabelecem rivalidade, portanto, com todo o passado heroico,

no intuito de afirmar o κλέος de Aquiles e o νόστος de Odisseu sobre os outros; além disso, a

rivalidade acaba por se estender até mesmo para o interior dos próprios poemas homéricos,

como entre Aquiles e Odisseu. A Ilíada por sua vez, compete com as narrativas de destruição

e saque de cidades, dado que o poema não narra a destruição da cidade troiana; compete

inclusive com a Odisseia, o qual atribui o arrasamento de Troia à astúcia de Odisseu, não à

coragem de Aquiles. Assim, o viés iliádico, na sua rivalidade com a destruição de Troia por

Héracles e de Tebas pelos epígonos (Estênelo e Diomedes),  faz o argumento de Estênelo

perder o debate. 

2.3   ISMARO

O relato da captura e destruição da cidade dos Cícones encontra-se nos chamados

Apologoi (Odisseia 9-12) e é narrado, da boca de Odisseu, em Odisseia 9. 39-66. Nesta parte

do poema, a narrativa embutida mais longa de toda a épica arcaica, o itacense rememora os

eventos ocorridos desde a partida de Troia (ἀπὸ Τροίηθεν, Ἰλιόθεν, Odisseia 9. 38 e 39) até a

chegada à Ogígia (Odisseia 12. 447-450), o que, junto às "mentiras cretenses", estabelecem o

status de Odisseu como cantor em Odisseia 11. 363-369 (64): O herói narra onze aventuras: o

encontro com os Lotófagos (9. 82-105), com o Ciclope (9. 106-566), com Éolo (10. 1-79), com

os Lestrígones (10. 80-134), o primeiro encontro com Circe (10. 135-574), a Catábase (11. 1-

332, 385-640), o segundo encontro com Circe (12. 1-143), com as Sereias (12. 144-200), com

Cila (12. 201-259), a Trinácia (12. 260-425), com Caríbdis (12. 426-446), com Calipso (12. 447-

450), dentre os quais a primeira é uma expedição militar contra os Cícones (9. 39-66). Porém,

esta seção funciona muito mais como transição da "realidade militar troiana", para usar a

expressão de Glenn Most (65). Em seu artigo seminal sobre o Apologoi, MOST (1989, p. 22)

demonstra que as narrativas fabulosas encontram-se apartadas do restante da narrativa por

63 SAMMONS (2014, p. 307).
64 Ver DE JONG (2001, pp. 285-286).
65 MOST (1989, p. 22).
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cenas duplicadas de tempestades de dois dias. A primeira tempestade, que marca o começo

das andanças de Odisseu e encerra o episódio do saque da cidade dos Cícones, ocorre em

Odisseia 9. 68-75; a segunda tempestade, que marca o desfecho das aventuras fabulosas de

Odisseu, ocorre em 5. 291-298 e 388-389 (66). Além disso, o episódio dos Cícones não mostra

as características específicas encontradas por BAKKER (2013, p. 23) nas outras dez narrativas.

Quanto aos Cícones, eles são mencionados duas vezes fora da Odisseia: no Catálogo

das Naus são arrolados entre os aliados dos troianos, entre os contingentes dos Trácios e dos

Peônios, todos provenientes pouco mais ou menos da mesma localidade, do lado europeu

do Bósforo (Ilíada 2. 846). No outro trecho, Apolo se disfarça de comandante dessas tropas

em uma cena com Heitor (Ilíada 17. 73). 

Vejamos a passagem em questão; Odisseia 9. 39-66:

εἰ δ' ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ' ἐνίσπω 
ὅν μοι Ζεὺς ἐφέηκεν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντι 
Ἰλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν, 

40 Ἰσμάρῳ. ἔνθα δ' ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ' αὐτούς,
ἐκ πόλιος δ' ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες 
δασσάμεθ', ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης 
ἔνθ' ἤτοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας 
ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπίθοντο. 

45 ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα 
ἔσφαζον παρὰ θῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς: 
τόφρα δ' ἄρ' οἰχόμενοι Κίκονες Κικόνεσσι γεγώνευν, 
οἵ σφιν γείτονες ἦσαν, ἅμα πλέονες καὶ ἀρείους, 
ἤπειρον ναίοντες, ἐπιστάμενοι μὲν ἀφ' ἵππων 

50 ἀνδράσι μάρνασθαι καὶ ὅθι χρὴ πεζὸν ἐόντα. 
ἦλθον ἔπειθ' ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρῃ, 
ἠέριοι, τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη 
ἡμῖν αἰνομόροισιν, ἵν' ἄλγεα πολλὰ πάθοιμεν. 
στησάμενοι δ' ἐμάχοντο μάχην παρὰ νηυσὶ θοῇσι, 

55 βάλλον δ' ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. 
ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, 
τόφρα δ' ἀλεξόμενοι μένομεν πλέονάς περ ἐόντας. 
ἦμος δ' ἠέλιος μετενίσετο βουλυτόνδε, 
καὶ τότε δὴ Κίκονες κλῖναν δαμάσαντες Ἀχαιούς. 

60 ἑξ δ' ἀφ' ἑκάστης νηὸς ἐϋκνήμιδες ἑταῖροι 
ὤλονθ': οἱ δ' ἄλλοι φύγομεν θάνατόν τε μόρον τε. 

66 Devemos lembrar que parte da Odisseia é narrada de trás para adiante. É por este motivo que a segunda
tempestade se acha em Odisseia 5, enquanto a primeira se acha em Odisseia  9.
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ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ 
ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους... 

Mas contar-vos-ei o meu regresso muito doloroso:
o regresso que Zeus me impôs desde que parti de Troia.
De Ílio fui levado pelos ventos até os Cícones,

40 até Ismaro: aí saqueei a cidade e chacinei os homens.
Da cidade levei as mulheres e muitos tesouros, que dividimos
para que por mim ninguém visse sonegada a parte que lhe cabia.
Aí dei ordens no sentido de fugirmos com passo veloz;
mas eles, na sua grande insensatez, não quiseram obedecer.

45 Ali ficaram a beber muito vinho; e muitas ovelhas sacrificaram
junto à praia e gado de chifres recurvos com passo cambaleante.
Enquanto isso os Cícones foram chamar outros Cícones,
que eram seus vizinhos, mas mais numerosos e valentes que eles.
Viviam no continente e eram peritos em combater o inimigo,

50 montados em cavalos e, se tal se afigurasse necessário, a pé.
Chegaram em número igual ao das folhas e das flores
na primavera, qual nuvem de guerreiros! Foi então
que o destino malévolo de Zeus se postou ao nosso lado
(homens terrivelmente condenados!), para padecermos
muitas dores. Combateram e lutaram junto das côncavas naus;

55 de ambos os lados voavam lanças de brônzea ponta.
Enquanto era ainda de manhã e crescia em força o dia sagrado,
repelimo-los sem dali arredar pé, embora eles fossem mais.
Mas quando o sol trouxe a hora de desatrelar os bois,
então prevaleceram os Cícones, subjugando os Aqueus.

60 E de cada nau pereceram seis camaradas de belas joelheiras,
embora nós, os outros, conseguíssemos fugir à morte e ao destino.
Daí navegamos em frente, entristecidos no coração, 
mas aliviados por termos escapado à morte...

 

Com já observamos, o trecho em que o saque de Ismaro, cidade dos Cícones, está inserido é

o príncípio da narrativa embutiva mais extensa de toda a épica grega arcaica. Agora, Odisseu

assume o papel de narrador e a forma como ele dá início a sua narrativa ecoa a protasis da

Odisseia: "saqueei a cidade", ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, (Odisseia 9. 40) ecoa "de Troia destruiu a

cidadela...", Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε (Odisseia 1. 2), bem como "grande insensatez",

μέγα νήπιοι (Odisseia 9. 44) ecoa "insensatos", νήπιοι (Odisseia 1. 8) e o tema da ἀθασταλία,

"loucura" (Odisseia 1. 7). Este começo da narrativa encena um padrão que se repete ao longo

de toda a Odisseia.
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Nos primeiros versos do relato podemos depreender um certo roteiro de atividades

de guerra que encontraremos em Ilíada 1. 366 (67): a movimentação do exército: "de Ílio fui...

até os Cícones", Ἰλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν (v. 39); destruição da cidade:

"aí saqueei a cidade", ἔνθα δ' ἐγὼ πόλιν ἔπραθον (v. 40); transporte dos despojos de guerra:

"da  cidade  levei  as  mulheres  e...  tesouros",  ἐκ  πόλιος  δ'  ἀλόχους  καὶ  κτήματα  πολλὰ

λαβόντες (v. 41); a divisão dos despojos de guerra: "que dividimos", δασσάμεθ' (v. 42). Há,

entranto, algumas variações relevantes nos detalhes: (1) podemos considerar rara a presença

da movimentação do exército nesta forma de narrativa. Ela pode ser encontrada na narrativa

da destruição de Tebas-sob-Placo em Ilíada 1. 366 ("fomos para Tebas", ᾠχόμεθ' ἐς Θήβην),

e no relato do saque e destruição de Troia pelas mãos de Héracles ("que outrora aqui veio",

ὅς ποτε δεῦρ' ἐλθὼν Ilíada 5. 640). A história da expedição malograda dos sete menciona o

deslocamento do exército até um ponto próximo da cidade de Tebas: "Depois que partiram e

estavam já a caminho, chegaram ao Asopo de fundos juncais reclinados na relva", οἳ δ' ἐπεὶ

οὖν  ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο/ Ἀσωπὸν δ'  ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην (Ilíada 4.

382-383). No entanto, é preciso observar que esse gênero de orientação, comum nas cenas-

padrão de transporte marítimo, pode ser explicada como uma necessidade de uma narrativa

de viagens, como é a narrativa odisseica em questão.

(2) O verbo πέρθω em "saqueei a cidade", πόλιν ἔπραθον (v. 40) explicita o tema de

estudo. (cf. acima Ilíada 4. 406-407; Ilíada 5. 642). O trecho também faz menção a vítimas

masculinas anônimas: "chacinei os homens", ὤλεσα δ' αὐτούς (v. 50), tal como encontramos

no relato de Tlepólemo: "causou desolação nas suas ruas", χήρωσε δ' ἀγυιάς (Ilíada 5. 641).

Porém,  é  preciso  notar  que,  como  adiante  se  verá,  em vez  dessas  o  narrador  costuma

mencionar uma figura importante para a cidade, um campeão ou soberano (68).    

(3) ἀλόχους καὶ κτήματα (πολλὰ) 6x é uma expressão formular recorrente: surge em

Ilíada 13. 626, Odisseia 9. 41, 14. 245, 21. 214. Só nesta passagem ela descreve despojos de

guerra e mulheres cativas no contexto do saque de uma cidade. Em  Odisseia 14.  245,  a

expressão surge para descrever a tranquilidade e o deleite da vida doméstica na companhia

de filhos, esposa e riquezas:  "durante um mês fiquei  em casa comprazendo-me/ com os

filhos,  a esposa e a  riqueza",  μῆνα γὰρ οἶον  ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι/  κουριδίῃ τ'

67 Infra, p. 74.
68 Infra, p. 96.
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ἀλόχῳ καὶ κτήμασιν...;  o que vai  contrastar  com a expedição de pilhagem realizada pelo

cretense/Odisseu. Esta expressão também é usada para descrever a tranquila vida doméstica

em  Odisseia  21. 214, cena em que o mendigo/Odisseu revela sua identidade a Eumeu e

Filécio e promete lhes dar "uma esposa, assim como propriedades/ e uma casa, construída

perto da minha". A promessa de Odisseu reflete o desejo de Eumeu em Odisseia 14. 62-66. A

vida nessas condições, segundo Eumeu, é a vida ideal e aquele soberano que for capaz de

torná-la realidade deve ser considerado o soberano ideal (veja por exemplo Odisseia 7. 313-

314).

O paralelo mais próximo para 9. 41 encontra-se em Ilíada 13. 626, em um discurso de

Menelau: "Vós que me raptastes a esposa legítima e muitos tesouros/ sem razão levastes,

quando vos aprouve ser amásios dela",  οἵ μευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήματα πολλὰ/  μὰψ

οἴχεσθ' ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσθε παρ' αὐτῇ. Porém, a passagem citada focaliza o "rapto" da

mulher da perspectiva daquele que sofre a ofensa. Não se trata da perspectiva do invasor

como encontramos em Odisseia 9. 41. A expressão "esposa legítima e muitos tesouros" ou

"riquezas" descreve a realidade doméstica da vida de Menelau, não os despojos de guerra

amealhados no saque de uma cidade. Essa realidade, entretanto, é destruída pelo evento do

rapto de Helena. 

A possibilidade de adaptação dessa fórmula para o contexto de saque, ou de quebra

da normalidade da vida, como prefigurada no discurso de Menelau, entretanto, se apresenta

em outras passagens que envolvem o emprego do termo ἄλοχος (69). É bastante comum na

Ilíada que os guerreiros expressem a vontade sanguinária de matar ou escravizar as esposas

de seus inimigos, sobretudo em exortações que imaginam a destruição da cidade de Troia,

como por exemplo, diz Nestor: "ninguém se apresse a regressar para casa, antes que ao lado

da mulher de algum troiano tenha dormido", πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι

(Ilíada 2. 354-355) ou no juramento feito por Agamêmnon em Ilíada 3. 298-301. A linguagem

tradicional dos poemas homéricos inclusive tem uma expressão formular,  ἄλοχοι/ἀλόχους

καὶ νήπια τέκνα "esposas e crianças pequenas", para fazer referência às consequências da

destruição de uma cidade para os seus residentes mais indefesos (70). 

(4) "dividimos", δασσάμεθ'... (v. 42). Embora desde o começo da narrativa Odisseu

69 Ver CLARK (1940), para as acepções homéricas desta palavra. Cf. infra p. 85.
70 Ver WERNER (2008), sobre essa expressão. Cf. infra p. 128.
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tenha usado a primeira pessoa, por exemplo, "fui levado pelo vento", "daí saqueei a cidade",

"chacinei os homens", "levei as mulheres", a divisão do butim aparece no plural. Na única

passagem em que há claramente semelhante partilha, no relato da destruição da cidade de

Tebas-sob-Placo encontramos a mesma mudança repentina: "fomos a Tebas", "saqueamos",

"trouxemos os despojos", porém, δάσσαντο "eles dividiram" (Ilíada 1. 368). A segunda parte

do verso, "para que por mim ninguém visse sonegada a parte que lhe cabia", μή τίς μοι

ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης (v. 42) demonstra uma preocupação reiterada outras vezes nos textos

homéricos. Essa expressão formular pode ser encontrada tambem em Odisseia 9. 549, onde

se descreve a partilha das cabras capturadas na caverna do ciclope Polifemo; e em Ilíada 11.

705, onde se narra a partilha dos despojos resultantes da razia de gado que o jovem Nestor

realiza com os epeios  (71).  Essas associações com atividades predatórias contra rebanhos

coadunam com a interpretação de BAKKER (2013, pp. 37-38) para o significado da carne e do

consumo de carne para a vida heroica e para o mito (72).

Geralmente, as micronarrativas de saque e destruição de cidades se encerram aqui.

Diferente das narrativas embutidas em que se desenvolve a origem de um objeto ou pessoa

com referência ao passado, como veremos adiante, a estrutura que observamos neste trecho

parece a mesma das descrições panorâmicas (bird´s eye view) de combate da Ilíada (73): após

resumir as condições gerais dos agentes envolvidos na ação imediata, o foco narrativo se

volta para os personagens ou problemas específicos como a lente de uma câmera de cinema.

Esse é o caso de muitos dos começos de cantos da Ilíada, como, por exemplo, 6. 1-5: 

Τρώων δ' οἰώθη καὶ Ἀχαιῶν φύλοπις αἰνή
πολλὰ δ' ἄρ' ἔνθα καὶ ἔνθ' ἴθυσε μάχη πεδίοιο
ἀλλήλων ἰθυνομένων χαλκήρεα δοῦρα
μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων
Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἕρκος Ἀχαιῶν ... 

Só a Troianos e Aqueus competiu o fragor tremendo da refrega.
E muitas vezes de um lado e do outro grassou a luta na planície, 
enquanto arremetiam um contra os outros com as brônzeas lanças, 
no terreno entre as correntes do Simoente e do Xanto.

71 Ver VIEIRA (2016, pp. 61-78) para uma análise do segundo episódio.
72 Ver BAKKER (2013, pp. 36-52).
73 VAN WEES (1997, pp. 673-674).
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Foi Ájax ...

Neste trecho da Ilíada está claro que o narrador se coloca de longe e observa todo o terreno

ou várzea entre os rios Simoente e Xanto, onde localiza os exércitos dos aqueus e troianos. O

combate não é visto da perspectiva dos agentes individuais em uma área restrita, mas antes

da perspectiva panorâmica dos exércitos contrários envolvidos na batalha. A ação é resumida

como uma espécie de cabo de guerra, em que um grupo prevalece sobre o outro durante um

pequeno intervalo de tempo. Uma vez descritas as condições gerais em campo de batalha, o

narrador passa, então, à descrição dos agentes individuais, fechando o foco de sua narrativa

sobre Ájax.

No passo da Odisseia, o narrador descreve o saque de Ismaro em quatro versos, para

em seguida voltar-se aos protagonistas da ação e ao tema principal deste episódio. A "grande

tolice", μέγα νήπιοι, dos companheiros de Odisseu, que frequentemente ameaça o  νόστος

seguro do herói. Os companheiros não dão ouvidos ao seu comandante e entregam-se a um

grande banquete: "ficaram a beber muito vinho; e muitas ovelhas sacrificaram/ junto à praia

e gado de chifres recurvos com passo cambaleante", ἔνθα δὲ πολλὸν μὲν μέθυ πίνετο, πολλὰ

δὲ μῆλα/ ἔσφαζον παρὰ θῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς (Odisseia 9. 45-46). A estupidez e

insubordinação da soldadesca permite aos Cícones convocar outros Cícones e dar um contra-

golpe. A narrativa daqui em diante retoma as descrições panorâmicas de guerra da  Ilíada

com muitos paralelos: v. 51 "igual ao número das folhas e das flores", ὅσα φύλλα καὶ ἄνθεα

γίνεται ὥρῃ =  Ilíada 2. 468; vv. 54-55 "combateram e lutaram junto das côncavas naus; de

ambos os lados voavam lanças de brônzea ponta",  στησάμενοι  δ'  ἐμάχοντο μάχην παρὰ

νηυσὶ θοῇσι/ βάλλον δ' ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν = 18. 533; v. 56 "enquanto era ainda

de manhã e crescia em força o dia sagrado", ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ/ τόφρα

= 11. 84-85 (= 7. 66-67); v. 58-59 "mas quando o sol trouxe a hora de desatrelar os bois...",

ἦμος δ' ἠέλιος μετενίσετο βουλυτόνδε... = 16. 779-780 (DE JONG, 2001, p. 229). 

Mesmo depois de saqueada a cidade, dos despojos terem sido recolhidos e divididos,

o exército sitiante amarga uma derrota em campo de batalha, em uma muito surpreendente

reviravolta. Os vizinhos Cícones  são convocados para o combate, a batalha se desenrola ao

longo do dia, até que as forças dos sitiados e seus aliados conseguem expulsar os invasores.
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O saque de Ismaro é relatado também em outras duas passagens da Odisseia. Uma

delas surge em Odisseia 9, em uma cena de transição para uma nova aventura. Odisseu e os

soldados desembarcam em uma ilha e acampam (Odisseia 9. 150). No dia seguinte fazem o

reconhecimento do local e caçam cabras montesas. Então passam o dia banqueteando-se até

que percebem, em uma ilha na vizinhança, fumaça, vozes de pessoas e rebanhos (9. 167).

Esta menção a Ismaro, assim como muitas das outras passagenes estudadas, está associada a

um item específico do espólio de guerra; Odisseia 9. 161-167:

ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ' ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ 
οὐ γάρ πω νηῶν ἐξέφθιτο οἶνος ἐρυθρός, 
ἀλλ' ἐνέην, πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἕκαστοι 

165 ἠφύσαμεν Κικόνων ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες. 
Κυκλώπων δ' ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων, 
καπνόν τ' αὐτῶν τε φθογγὴν ὀΐων τε καὶ αἰγῶν. 

Todo o dia, até o pôr do sol, nos banqueteamos,
sentados a saborear a carne abundante e o doce vinho.
Pois das naus não se esgotara ainda o rubro vinho:
tínhamos suficiente porque cada tripulação ficara

165 com muitos jarros quando saqueamos a cidade dos Cícones.
Olhamos então para a terra dos Ciclopes, ali tão perto,
e vimos fumaça a subir; ouvimos vozes, deles e do rebanho...

Odisseu e os companheiros passam o dia a comer carne e beber vinho. O narrador/Odisseu,

em uma observação realista, menciona que as provisões de vinho ainda não se esgotaram

graças às jarras muito numerosas saqueadas na cidade dos Cícones (9. 165). A referência ao

vinho ismárico nessa cena de transição tem a função de "semente" (seed) ou προοικονομεῖν,

uma forma de prolepse que incorpora na narrativa uma informação que mais adiante será

retomada e ganhará relevância, tornando o evento narrado adiante mais plausível  (74). Tal

como nas demais passagens analisadas, a procedência das jarras de vinho ismárico é, por

meio de uma oração temporal, tornada explícita em meio hexâmetro: "capturamos a cidade

sagrada", ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες (9. 165). A expressão ἱερὸν πτολίεθρον também aparece

74 Ver DE JONG (2001, p. 235, xvii), sobre essa ferramenta narratológica.
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em Odisseia 1. 2, enquanto πτολίεθρον ἑλόντες/ ἑλῶμεν, outras duas vezes (Ilíada 2. 228, 4.

239).

O episódio dos Cícones é mencionado uma terceira vez na Odisseia, porém, uma vez

que não há menção à destruição, à captura da cidade ou semelhante, muito menos emprego

dos verbos que relacionamos à referencialidade do tema, não deve ser considerado. Nesta

passagem, Odisseu, pela quarta vez na Odisseia, relata suas andanças para um interlocutor;

desta vez trata-se de Penélope. O episódio é contado em um verso: "começou por contar

como primeiro venceu os Cícones...",  ἤρξατο δ' ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ'...  (Odisseia 23.

310). O verbo δαμάζω jamais é utilizado para descrever a destruição ou subjugação de uma

cidade ou do povo aí residente nos poemas. Em geral, quando usado com objeto direto no

plural, como Ἀχαιούς, ou expressões que indicam pluralidade, como λαὸν Ἀχαιῶν, o sentido

é sempre de "vencer, derrotar, subjugar" o inimigo (75).

2.4   NÉRICON

Encontramos na  Odisseia menção ao saque de  Néricon.  A  cidade  é  descrita  pela

expressão "bem construída cidade", ἐϋκτίμενον πτολίεθρον (Odisseia 24. 377), que é muito

usada nos poemas e tem valor genérico Ilíada 2. 501, 506, 546, 569; depois em 4. 33; 8. 288;

21. 433; Odisseia 8. 283; 24. 377. No verso seguinte, a descrição de Néricon é especificada

pelo aposto: "[promontório] do continente", "[na costa] do continente", ἀκτὴν ἠπείροιο, que

descreve sua posição em relação a Ítaca e Cefalênia em geral. É uma cidade bastante obscura

que só vai ser mencionada outra vez em Tucídides (3.7.4).

A passagem se encontra na conclusão de uma cena-padrão de banho, em Odisseia 24.

365-383 (76). Esta cena contém os seguintes elementos: (1) entrar na banheira, (2) lavar-se,

(3) ungir-se, (4) vestir-se, (5) sair da banheira, (6) opcional: aparentar um deus e (7) levantar-

se. Muito comum na  Odisseia,  por estar intimamente associada à narrativa de viagem (3.

468, 4. 48, 8. 450-456), a cena-padrão de banho costuma sinalizar a transição de situações

de  perigo  para  contextos  de  segurança  e  tranquilidade.  Telêmaco  (Odisseia 17.  87-90),

75 Ver. VERMEULE (1981, pp. 101-102);
76 Ver AREND (1933, pp. 124-126); KIRK (1990, p. 154); HAINSWORTH (1993, p. 208); M. W. EDWARDS (1992,

p. 306); HEUBECK (1988, p. 189); HEUBECK (1989, p. 63); DE JONG (2001, pp. 87-88); RICHARDSON (1992, p.
338);  M. W. EDWARDS (1991, p. 187).
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Odisseu (23. 163) e Laerte (24. 370) se banham após chegar em casa. Telêmaco, depois de

escapar da emboscada dos pretendentes; Odisseu depois de executá-los; e Laerte, no trecho

sob exame, depois de um período de negligência e sofrimento desmedidamente longos (77).

Assim,  Laerte  (2)  é  lavado e  (3)  ungido pela criada siciliana (Odisseia  24.  365-366a);  (4)

recebe uma muda de roupas de boa qualidade (367a); (5) é embelezado por Atena (367b-

369); e (5) deixa a banheira (370a).

Odisseu, então, ao ver Laerte "mais alto do que antes e mais musculoso", μείζονα δ'

ἠὲ πάρος καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι (Odisseia  24. 368), espantado com a transformação,

comenta: "ó pai na verdade um dos deuses que são para sempre, te deu uma beleza e uma

estatura maravilhosa de se ver", ὦ πάτερ, ἦ μάλα τίς σε θεῶν αἰειγενετάων εἶδός τε μέγεθός

τε ἀμείνονα θῆκεν ἰδέσθαι (24. 373-374). Essa é a deixa para Laerte fazer o seguinte discurso

em Odisseia 24. 376-382:

375 τὸν δ' αὖ Λαέρτης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα,
'αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον, 
οἷος Νήρικον εἷλον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον 
ἀκτὴν ἠπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων, 
τοῖος ἐών τοι χθιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισι, 

380 τεύχε' ἔχων ὤμοισιν, ἐφεστάμεναι καὶ ἀμύνειν 
ἄνδρας μνηστῆρας, τῶ κε σφέων γούνατ' ἔλυσα 
πολλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἐγήθεις'. 
ὣς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον.

375 A ele deu resposta o prudente Laertes:
'Prouvera – ó Zeus pai!, ó Atena!, ó Apolo! – que com força
igual à que tinha quando conquistei Néricon, a bem construída
cidade no continente, quando era soberano dos Cefalênios –
prouvera que com essa força eu tivesse estado ontem contigo

380 no nosso palácio, com as armas nos ombros, para atacar
os pretendentes! Teria afrouxado os joelhos a muitos deles
na sala de banquetes, e o teu coração ter-se-ia regozijado!'
Foram estas as coisas que disseram um ao outro...

Laerte começa sua resposta com um desejo contrafactual, introduzido pelo verso: "prouvera

ó Zeus pai! ó Atena! ó Apolo!", αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον. Esse verso é

77 DUÉ & EBBOTT (2010, p. 379).

70/160



usado nove vezes na tradição hexamétrica arcaica para introduzir uma forma muitas vezes

impossível de desejo ou de aspiração nostálgica. Das quatro ocorrências na Ilíada, três estão

intimamente relacionadas ao tema da captura e destruição de cidades (Ilíada 2. 371, 4. 288,

16. 97). Constituem um tipo de prolepse que, na lógica interna da Ilíada, prefiguram o saque

da cidade troiana. O quarto exemplo é um paralelo perfeito para a fala de Laerte: Trata-se do

discurso de Nestor em Ilíada 7. Neste episódio Heitor desafia o exército grego a escolher um

campeão para enfrentá-lo em um duelo ritual. Diante da hesitação dos seus companheiros,

Nestor narra um paradeigma, um exemplo de comportamento da sua juventude: ó Zeus pai!

ó Atena! ó Apolo, diz ele,  "quem dera … eu fosse tão jovem como quando…  combatiam

reunidos os Pílios e os Árcades...", ἡβῷμ' ὡς ὅτ' μάχοντο ... ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Ἀρκάδες

ἐγχεσίμωροι (7. 133-134). E daqui em diante Nestor relata como venceu o campeão inimigo

Ereutálion em combate singular (7. 136). 

Na Odisseia encontramos exemplos semelhantes, mas um pouco diferentes: Menelau

expressa o desejo, repetido depois por Telêmaco (Odisseia 4. 341 = 17. 132), de que Odisseu

retornasse para punir os pretendentes com a mesma "capacidade" que ele mostrou em um

evento específico do passado: uma luta de boxe em que o herói enfrentou um Filomelides na

ilha de Lesbos e saiu vitorioso. Em Odisseia 7 .311-316 Alcínoo externa o desejo irrealizável,

que ele mesmo sabe ser irrealizável, de que Odisseu permaneça na ilha junto aos Feácios (78);

em 18. 235 Telêmaco expressa o desejo de que os pretendentes perdessem "a força dos seus

membros", como o mendigo Iro. Esses paralelos são diferentes das passagens de Nestor e

Laerte porque (1) os desejos são projetados sobre terceiros; (2) com a exceção de Odisseia 4.

341 (= 17. 132) não recuperam eventos do passado; (3) estão fora do contexto militar de

destruição de cidades e do campo de batalha.

Tal como Nestor, que vai buscar na sua juventude uma façanha que descreva melhor

as suas habilidades marciais, também Laerte escolhe um episódio específico: a tomada da

cidade de Néricon: "quando conquistei Néricon a bem construída cidade", Νήρικον εἷλον,

ἐϋκτίμενον πτολίεθρον (Odisseia 24. 377),  façanha realizada em um período em que ele

78 H. CLARKE (1967, p. 54) coloca o problema da seguinte forma: "their life has no promise, no potentialities,
no dynamis; to remain with them would drain Odysseus of his heroism by depriving him of any chance or
need of action it would be a living death" ("a vida deles não tem futuro, nem tem potencialidades, não tem
dinamismo; permanecer com eles consumiria o heroísmo de Odisseu ao privá-lo  de qualquer oportunidade
ou necessidade de ação, sua existência seria como a de um morto-vivo").
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reinava sobre os cefalênios. Entretanto, a escolha de Nestor é um exemplo paradigmático

cujo objetivo é enviar uma mensagem aos seus ouvintes (soldados que hesitam em enfrentar

Heitor) para que eles repensem sua conduta diante dos fatos presentes. No caso de Laerte, a

chacina dos pretendentes já aconteceu, não existe mensagem embutida na sua analepse, até

onde podemos dizer (79).

Dos elementos atestados até aqui nas narrativas de saque e destruição de cidades, a

menção brevíssima à tomada de Néricon contém apenas um, a presença do verbo "tomar",

"capturar", "destruir", αἱρέω: "conquistei Néricon", Νήρικον εἷλον (v. 377).

79 Ver HEUBECK, 1992, p. 402.
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3 OS DESPOJOS

3.1   TEBAS-SOB-PLACO

A cidade de Tebas Hipoplácia ou Tebas-sob-Placo, é mencionada pela primeira vez em

Ilíada 1. 366. Depois do desentendimento entre Aquiles e Agamêmmnon (Ilíada 1. 53-305),

Criseida é levada para Crises e Briseida é levada da tenda de Aquiles. Sentindo-se injustiçado,

um melancólico Aquiles dirige-se para a praia e chama pela mãe, a nereida Tétis. A cena é

importante: a conversa entre mãe e filho selará o destino do exército aqueu,  especialmente

o de Pátroclo, além de introduzir um dos temas principais da Ilíada, o tema da imortalidade

(80). Em termos formais, a cena é arquitetada como uma cena-padrão de prece:  a fala de

Aquiles é  introduzida por  um verbo usado para  designar a  prece  (ἠρήσατο,  v.  351)  e  é

acompanhada pelo gesto tradicional de estender as mãos (χεῖρας ὀρεγνύς v. 351). Depois, a

divindade é invocada (μῆτερ  "mãe" v. 352). Em geral, neste tipo de cena-padrão, antes do

suplicante avançar o seu pedido, ele faz menção a favores prestados ao deus no passado ou

promete prestar favores no futuro, ou, ainda, menciona a ajuda prévia da divindade em uma

ocasião. O narrador, no entanto, omite este estágio da cena-padrão de prece porque esta

narrativa, além de encenar a relação entre divindade e homem mortal, também encena a

relação entre mãe e filho. Além disso, o pedido assume a forma de protesto: "honra deveria

o  Olímpio  ter  me  concedido", τιμήν  πέρ  μοι  ὄφελλεν  Ὀλύμπιος  ἐγγυαλίξαι; entretanto,

"agora em nada me honrou", νῦν δ' οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν (Ilíada 1. 353-354). Esta cena

costuma se concluir com um quinto e último componente: a conclusão do discurso com um

verbo usado para expressar prece ou o formular ὣς φάτο, "assim disse" (v. 357) e a resposta

da divindade (81). Porém, o narrador utiliza neste trecho um recurso comum em Homero: a

amplificação. Em vez de a divindade simplesmente responder negativa ou positivamente ao

pedido do suplicante,  nesta  cena em específico,  observamos  Tétis  responder  com outra

pergunta, pedindo ao filho detalhes da situação, dando oportunidade para que o narrador

80 M. W. EDWARDS (1988, p. 183).
81 A. T. EDWARDS (1980, pp. 17-19); DE JONG (2001, p. 59); MORRISON (1991).
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elabore um resumo da ação que ocorreu até esse momento no poema (vv. 366-392) (82).

ᾠχόμεθ' ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος, 
367 τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα 

καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν. 
ἐκ δ' ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρηον. 

Fomos para Tebas, a sagrada cidade de Eécion:
367 saqueamo-la e de lá trouxemos todos os despojos;

bem os dividiram entre si os filhos dos Aqueus.
Para o Atrida escolheram Criseida de lindo rosto.

Este breve resumo da ação apresenta claramente quatro atividades beligerantes essenciais:

(1) o deslocamento do exército até a cidade ("Fomos para Tebas", ᾠχόμεθ' ἐς Θήβην ἱερὴν

πόλιν  Ἠετίωνος  v.  366);  (2)  o  saque  ("saqueamo-la",  τὴν  δὲ  διεπράθομέν  v.  367);  (3)  o

transporte dos despojos ("de lá trouxemos todos os despojos", ἤγομεν ἐνθάδε πάντα v. 367);

e finalmente (4) a justa partilha dos despojos de guerra, ("bem os dividiram entre si os filhos

dos Aqueus", καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶ v. 368) com foco sobre o que

vai para Agamêmnon ("Para o Atrida escolheram Criseida de lindo rosto", ἐκ δ' ἕλον Ἀτρεΐδῃ

Χρυσηΐδα καλλιπάρηον v. 369). 

A primeira atividade é caracterizada pelo emprego do verbo  οἴχομαι que designa o

deslocamento do exército. O verbo é não-marcado, ou seja, não se aplica só a tropas, mas a

uma variedade de agentes como, por exemplo, viajantes.  Ele reaparece nesta posição, na

primeira pessoa do plural, seguido do nome da cidade para onde o agente se direciona, só

em outra passagem: ᾠχόμεθ' ἔς τε Πύλον, "fomos a Pilos" (Odisseia 17. 109). É interessante

notar que as expressões  ᾠχόμεθ' ἐς Θήβην e ᾠχόμεθ' ἔς τε Πύλον ocupam o mesmo espaço

no hexâmetro. A combinação ἱερὴν "sagrada" + πόλιν "cidade", segundo KIRK (1985, p. 91), é

incomum na linguagem especial da épica, muito embora o adjetivo "sagrado" seja amiúde

usado para caracterizar  cidades,  tal  como Troia (Ilíada 7.  20) ou Zeleia (Ilíada  4. 103).  A

expressão πόλιν Ἠετίωνος, "cidade de Eécion" repete-se apenas mais uma vez no corpus, em

Ilíada 9. 188. Em outra instância notamos uma variação: Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν Ilíada 16. 153).

Esta informação é nova, não tinha aparecido em  Ilíada 1 até o presente momento:

82 M. W. EDWARDS (1988, p. 183).
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Tebas-sob-Placo era governada por Eécion, pai de Andrômaca, esposa de Heitor. É bastante

recorrente esta forma de descrição de cidades: Troia é "a cidade de Príamo" (Πριάμοιο πόλιν

Ilíada 12. 15; 13. 14) ou "cidade do soberano Príamo" (πόλις Πριάμοιο ἄνακτος Ilíada 2. 373;

4. 18); Cós é "a cidade de Eurípilo" (Εὐρυπύλοιο πόλιν Ilíada 2. 677); Ecália é "a cidade de

Eurítoo" (πόλιν Εὐρύτου Ilíada 2. 730); Lemnos é "a cidade do divino Toante" (πόλιν θείοιο

Θόαντος Ilíada 14. 230); pode ainda ser nomeada pelo povo: "a cidade dos troianos" (Τρώων

πόλιν  Ilíada 14. 88); "cidade dos Feácios" Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν Odisseia 6. 114). Esses são

membros da aristocracia ou realeza local e governantes, ou os melhores de seus guerreiros

defensores ou ambos. É nova também a informação de que Criseida foi capturada em Tebas,

não em Crisa. De acordo com KIRK (1985, p. 91) o escoliasta bT registra ad Ilíada 1. 366 que

Atena impede a destruição e saque de Crisa por Aquiles, porém ele arrasa a cidade de Tebas,

onde Criseida estava em visita à esposa de Eécion para a execução de uma atividade ritual. O

fato de detalhes sobre a destruição de Tebas-sob-Placo serem narrados em vários trechos da

Ilíada (dentre os quais, 2. 688-694; 6. 414-428; 9. 185-190; 16. 148-154), e ainda em poesia

não-homérica, como a Cípria (arg. 161-162 Severyns 23-24 West), sugerem que esta história

era um tema conhecido da épica tradicional arcaica (83).

A segunda atividade de guerra é reduzida a um verbo: διεπράθομεν, "saqueamo-la".

Já observamos que διαπέρθω "arrasar" está relacionado ao objeto de estudo desta tese: são

treze ocorrências deste verbo em épica arcaica, todas associadas à destruição de cidades (84).

KIRK (1985, p. 91) nota que διεπράθομεν não é uma forma exatamente comum, mas aparece

parcialmente no que ele chama de "compostos" quatro vezes na Ilíada; o autor também cita

a presença da forma ἐξεπράθομεν em Ilíada 1. 125, para mostrar que há uma naturalidade

na linguagem observada neste trecho como um todo, ainda que limitada. Entretanto, outros

comentadores como PULLEYN (2000, pp. 217-218), ignoram ou não reconhecem importância

nessas observações. Não encontramos detalhes esclarecedores na forma muito econômica

como são narradas as demais atividades bélicas do transporte e da partilha dos despojos da

cidade saqueada. Entretanto, existem outras passagens na Ilíada que contam outros detalhes

sobre este episódio como, por exemplo, Ilíada 9. 185-191:

83 KIRK (1990, p. 211); DUÉ (2011a, pp. 861-862); idem (2002, pp. 62-63); CURRIE (2015, p. 293).
84 Ver Ilíada 1.367; 4.53; 4.55; 7.32; 9.46; 9.532; 18.511; Odisseia 3.130; 8.514; 11.533; 13.316; 15.384.
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185 Μυρμιδόνων δ' ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην 
τὸν δ' εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ 
καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ' ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν, 
τὴν ἄρετ' ἐξ ἐνάρων πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας: 
τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ' ἄρα κλέα ἀνδρῶν 

190 Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ, 
δέγμενος Αἰακίδην ὁπότε λήξειεν ἀείδων 

185 Chegaram às naus e às tendas dos Mirmidões
e encontraram-no a deleitar-se com a lira de límpido som,
bela e bem trabalhada, cuja armação era de prata – 
lira que ele arrebatara depois de destruir a cidade de Eécion.
Com ela deleitava o seu coração, cantando os feitos gloriosos

190 dos homens; e só Pátroclo estava sentado à sua frente,
ouvindo em silêncio, à espera que o Eácida parasse de cantar.

A "cidade de Eécion" é a forma como Tebas-sob-Placo é referida neste trecho. O episódio é,

naturalmente, bastante conhecido: a famosa embaixada enviada por Agamêmnon, composta

por Odisseu, Ájax e Fênix, para tentar convencer Aquiles a retornar para o combate. O trecho

supracitado compreende os primeiros elementos da cena-padrão de visita ou hospitalidade:

(1) o visitante chega ao local e espera à porta: "chegaram", ἱκέσθην (v. 185); (2) encontra

quem procura, que pode receber uma descrição: "encontraram-no", τὸν δ' εὗρον (v. 186); (3)

o anfitrião se levanta e recebe os visitantes com uma saudação; etc.  (85). Em Ilíada 9. 185-

191,  Odisseu,  Ájax  e  Fênix  encontram Aquiles  e  Pátroclo  nas  tendas  dos  Mirmidões.  Os

Mirmidões praticam exercícios e disputam jogos atléticos; Aquiles tange a lira. Ele canta um

tema épico: "feitos gloriosos dos homens", κλέα ἀνδρῶν (Ilíada 9. 189), em um instrumento

musical que para ele é singular, um espólio de guerra. A cena é descrita por autores como

"espantosa e inesperada" (M. W. EDWARDS, 1988, p. 220) ou "uma surpresa" (GRIFFIN, 1995,

p. 98). Com efeito, ela parece ressaltar um brusco contraste: o herói que deveria realizar

façanhas de guerra gloriosas e, a bem da verdade, é o mais apto no poema para semelhantes

empresas, encontra-se meramente a cantá-las; e ele retira  prazer disso: "deleitando-se",

φρένα τερπόμενον (v. 186); ou ainda: "com [a lira] deleitava o seu coração", τῇ ὅ γε θυμὸν

85 Ver M. W. EDWARDS (1975, pp. 63 ss.); (1992); GRIFFIN (1995, p. 98) e HAINSWORTH (1993, pp. 84-85), para
esse tipo de cena-padrão. 
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ἔτερπεν (v. 189) (86).

Neste extrato, a menção à destruição de cidades acha-se embutida na descrição de

um objeto: "a lira de límpido som", φόρμιγγι λιγείῃ, com a qual Aquiles deleita seu coração.

A descrição deste objeto é breve, ocupa apenas dois versos da passagem, os versos 187-188.

O verso 187 é um Gesetz der wachsenden Glieder, também chamado de tricolon crescendo: o

instrumento é (1) "belo,"καλῇ; (2) "bem trabalhado", δαιδαλέῃ e (3) "possuía armação de

prata", ἐπὶ δ' ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν. O segundo verso apresenta duas características notadas

na passagem de Ilíada 1. 366 comentada acima: o estabelecimento de relação entre a cidade

saqueada e um personagem importante, governante, membro da realeza ou campeão, na

expressão "cidade de Eécion", πόλιν Ἠετίωνος; e a alusão aos despojos ou espólios obtidos

na conquista da cidade. O que em Ilíada 1. 366-368 era apenas uma expressão generalizante,

"de lá trouxemos os depojos", literamente, "de lá trouxemos tudo", ἤγομεν ἐνθάδε πάντα,

neste extrato do poema o butim de Tebas-sob-Placo se reverte em um objeto específico. 

Além da lira de límpido som, encontramos a cidade de Eécion interrelacionada a dois

outros objetos, também despojos de guerra e também propriedades de Aquiles, na Ilíada: o

cavalo Pédaso (Ilíada 16. 148-154) e um pedaço de ferro (Ilíada 23. 826-829). A alusão ao

tema da destruição e saque de cidades, também nesses casos, vem embutida dentro de uma

descrição, tal como registrado em  Ilíada 9. 185-191. Vejamos a primeira passagem. Ela se

encontra no contexto da aristeia de Pátroclo no canto 16 da Ilíada, dentro da cena-padrão de

armamento (Ilíada 16. 101-256). Como as cenas de armamento de Páris (Ilíada 3. 330-339) e

Agamêmnon (Ilíada 11. 16-46), a cena de Pátroclo apresenta a mesma sequência tradicional

envolvendo caneleiras, loriga, espada, capacete, escudo e lança, todavia, com conhecidas

particularidades. A primeira é a presença, opcional, da preparação dos cavalos. Além disso, o

poeta menciona que a loriga não é dele, mas de Aquiles. Depois, lembra ainda que Pátroclo é

incapaz de envergar a lança de Aquiles, que era de Peleu. O armamento do herói, diferente

das outras aristeias, não reluz e um cavalo mortal, Pédaso, é colocado como guia dos cavalos

divinos. Estes detalhes sugerem que Pátroclo não está à altura da façanha de guerra para a

qual está se equipando. Pédaso, que morre em combate, mostra, com enorme eficiência, as

86 ver FRANKLIN (2011, pp. 663-665), idem (2006), WEST (1992), YOUNGER (1998).
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limitações trágicas de Pátroclo (87). A cena de armamento é uma cena simbólica (88). Aqui está

o trecho, a preparação dos cavalos, que nos interessa:

τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους 
Ξάνθον καὶ Βαλίον, τὼ ἅμα πνοιῇσι πετέσθην, 

150 τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Ἅρπυια Ποδάργη 
βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο.
ἐν δὲ παρηορίῃσιν ἀμύμονα Πήδασον ἵει, 
τόν ῥά ποτ' Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ' Ἀχιλλεύς, 
ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ' ἵπποις ἀθανάτοισι 

Para ele atrelou então Automedonte os corcéis velozes,
Xanto e Bálio, que voavam rápidos como os ventos:

150 gerara-os para o vento Zéfiro a harpia Podarga,
quando pastava nas pradarias perto da corrente do Oceano.
Aos tirantes laterais atou outro cavalo, o irrepreensível Pédaso,
que Aquiles trouxera depois de saquear a cidade de Eécion:
cavalo que, mortal embora fosse, acompanhava corcéis imortais.

Pédaso recebe uma breve descrição em dois versos. No verso 153 o narrador descreve Tebas-

sob-Placo pela forma comum "cidade de Eécion". Dois verbos caracterizam o tema do saque

e destruição de cidades: o verbo αἱρέω "capturar, destruir" e o verbo ἄγω "trazer", também

muito especialmente "trazer os despojos" (89). O verbo αἱρέω está registrado na expressão:

ἑλὼν πόλιν (Ilíada 2.12,  29,  66;  16.153).  O verso seguinte destaca a posição singular  de

Pédaso, um cavalo mortal  servindo de guia a uma parelha divina: "mortal  embora fosse,

acompanhava corcéis imortais", θνητὸς ἐὼν ἕπεθ' ἵπποις ἀθανάτοισι.

O terceiro objeto, um pedaço de ferro, espólio da guerra contra a cidade de Eécion, é

citado em Ilíada 23. 826-829. O contexto da passagem são os torneios atléticas realizados em

honra do recém-falecido Pátroclo. O pedaço maciço de ferro é selecionado por Aquiles como

prêmio para o homem que conseguir arremessá-lo mais longe. Em contextos de torneios,

ouvimos falar nos poemas homéricos de lançamento de disco (Ilíada 2. 774); Odisseu, na ilha

dos Feácios, compete nesta modalidade contra os jovens nativos (Odisseia 8. 186-193). Ele

87 M. W. EDWARDS (1988, p. 260).
88 Ver GRIFFIN (1980, pp. 1-49). 
89 Ver VIEIRA (2016, p. 25) para o valor dos cavalos enquanto commodities.
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arremessa discos de pedra (Odisseia 8. 190). O levantamento e arremesso de pesos e pedras,

embora ocorram às vezes na poesia épica homérica, não constituem modalidades esportivas

propriamente ditas; daí a singularidade dessa competição em específico. O pedaço de ferro

concedido como prêmio era o bastante para atender às necessidades de um fazendeiro por

cinco anos, segundo Aquiles (Ilíada 23. 832-835). Isso sugere duas coisas relevantes: o corpo

extraordinário do material e o seu valor extravagante (90). As dimensões dessa enorme massa

de metal devem ser comparáveis às pedras imensas que os guerreiros às vezes arremessam

em combate. Além da sua incrível letalidade, elas costumam marcar nos poemas o abismo

existente entre as capacidades físicas extraordinárias dos homens de outrora, dos heróis, e

do homem comum contemporâneo, como, por exemplo, a passagem em Ilíada 12. 445-449.

Neste trecho, Heitor ergue uma pedra que, "dois homens, os mais fortes da comunidade não

a levantariam/ facilmente com uma alavanca para o alto de uma carroça: homens como os

que vivem/ hoje",  τὸν δ' οὔ κε δύ' ἀνέρε δήμου ἀρίστω/  ῥηϊδίως ἐπ' ἄμαξαν ἀπ' οὔδεος

ὀχλίσσειαν/ οἷοι νῦν βροτοί εἰσ' (Ilíada 12.447-449) (91). A expressão usado pelo poeta para

designar  o  pedaço  de  metal,  σόλον  αὐτοχόωνον,  é  controversa  desde  a  antiguidade.  O

significado de σόλος é incerto. Hesíquio de Alexandria explica a expressão σολοίτυπος como

μυδροκτύπος, sendo μύδρος qualquer massa de metal derretido (92). Já αὐτοχόωνον parece

ter o significado de "autofundido", derivado de χόανος. Estudiosos discutem se essa massa

de metal seria um meteorito, tal como a Pedra do Bendegó, ou simplesmente a peça fundida

saída do forno de fundição. A segunda parece ser mais provável (93). Assim como a lira – bela,

bem trabalhada, com armação de prata – e o cavalo, este objeto também tem alto valor.

Polipetes, Leonteu, Ájax Telamônio e Epeio formaram o conjunto de competidores.

Polipetes sagrou-se campeão.

αὐτὰρ Πηλεΐδης θῆκεν σόλον αὐτοχόωνον 
827 ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος Ἠετίωνος, 

ἀλλ' ἤτοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, 
τὸν δ' ἄγετ' ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι. 

90 RICHARDSON (1993, p. 263).
91 Tradução de LOURENÇO (2013, p. 380), com modificações.
92 RICHARDSON (1993, p. 262).
93 RICHARDSON (1993, p. 262).
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Em seguida colocou o Pelida um pedaço maciço de ferro
827 que outrora costumava lançar a grande Força de Eécion.

Porém chacinara-o o divino Aquiles de pés velozes
e levara o ferro nas naus com os outros tesouros.

Assim como nas outras duas narrativas precedentes, a referência ao objeto dá ensejo a uma

oração relativa que o descreve: o instrumento musical, "que arrebatara dos despojos...", τὴν

ἄρετ' ἐξ ἐνάρων (Ilíada 9. 188); o cavalo, "que certa vez..." τόν ῥά ποτ' (Ilíada 16. 153); o

pedaço maciço de ferro, "que outrora...", ὃν πρὶν (Ilíada 23. 827). A descrição recupera um

acontecimento no passado que explica a sua procedência. No caso dos dois objetos prévios,

como observamos acima, a sua história é explicita e textualmente relacionada a destruição e

saque da cidade de Tebas-sob-Placo: o instrumento musical é arrebatado dos despojos após

o arrasamento da cidade de Eécion, πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας (Ilíada 9. 188); o cavalo, levado

depois do saque da cidade de Eécion, Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν (Ilíada 16. 153). O pedaço maciço

de ferro, no entanto, recebe uma descrição sutilmente diferente. Ele, primeiramente, não é

relacionado à atividade da guerra do agente que agora o possui, mas ao uso cotidiano que

dele  fazia  o  seu  antigo  proprietário:  "que  outrora  costumava  lançar  a  grande  Força  de

Eécion", πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος Ἠετίωνος (Ilíada 23. 827). A expressão metonímica

μέγα σθένος "grande força", às vezes usada para descrever o Oceano (Ilíada 18. 607; 21.195)

e comparável a expressões como βίη Ἡρακληείη, βίη Ἐτεοκληείη, βίη Διομήδεος, reforça as

capacidades físicas de Eécion, bem como as características principais do lingote de metal: as

suas dimensões extraordinárias e, consequentemente, o seu valor extravagante.

O verso seguinte resume o combate entre Aquiles e Eécion pelo desenlace: "porém,

chacinara-o o divino Aquiles de pés velozes", ἀλλ' ἤτοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς

(Ilíada 23. 828). Não há ancoragem lexical, portanto, não há menção direta ao tema do saque

e destruição de cidades. Sabemos que a morte de Eécion, governante e campeão tebano, dá-

se neste contexto graças a detalhes em outras passagens da Ilíada. Talvez, pela forma como

Aquiles é retratado, ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, "pés velozes Aquiles", o combate se desenrole

como o enfrentamento entre força física e destreza, tal como o duelo ritual entre Nestor e

Ereutálion em Ilíada 7. 124-160. Embora, o excerto troque a destruição da cidade pela morte

do seu campeão, o verso seguinte faz referência ao transporte da peça de metal fundida com
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os demais despojos de guerra: "e levara o ferro para as naus com os outros tesouros", τὸν δ'

ἄγετ' ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι (Ilíada 23. 829), onde, presumivelmente, os despojos

foram divididos entre o exército.

As passagens concernentes ao saque de Tebas-sob-Placo até o momento, podem ser

dividas em dois grupos: (1) cujo interesse principal é a ação (2) cujo interesse é o objeto. Da

passagem cujo interesse está na ação (Ilíada 1. 366-368), foi possível depreender um roteiro

das atividades de guerra: a movimentação do exército, a destruição da cidade, o transporte e

a partilha do butim. As do segundo grupo são, naturalmente, mais econômicas na descrição

do combate, uma vez que seu interesse principal reside em objetos; mas duas fazem menção

à destruição da cidade (Ilíada 9. 188; 16. 153), uma faz menção ao campeão falecido ( Ilíada

23. 828) e as outras duas tocam no transporte e partilha dos despojos (Ilíada 9. 188 e 23.

828). Estas passagens, todavia, apresentam a conquista da cidade pelo viés do conquistador.

Em um momento oportuno retornaremos outra vez à narrativa de destruição de Tebas-sob-

Placo, mas a história será contada desta vez quase da perspectiva de um dos sitiados (94). 

3.2   LIRNESSO E PÉDASO

Duas outras cidades costumam acompanhar os relatos homéricos acerca de Tebas-

sob-Placo: Lirnesso e Pédaso. Nas passagens em que essas cidades são mencionadas, a sua

destruição sempre é atribuída a Aquiles, salvo o trecho em Ilíada 1. 366, onde encontramos

o agente plural. As evidências na Ilíada e na Cípria, que narrava estes eventos, sugerem que

essas cidades teriam sido capturadas e arrasadas em uma mesma expedição (95). O excerto

abaixo, retirado de Ilíada 2. 681-694, faz parte do chamado Catálogo das Naus, um incrível

tour de force que arrola em cerca de quatrocentos versos os vinte e nove contingentes que

formam o exército grego, seus principais líderes, cidades originárias e número de navios (96).

O batalhão liderado por Aquiles é primeiramente apresentado com referência ao seu local de

origem (Ilíada 2. 681-683), ao seu gentílico (v. 684) e o número de navios (v. 685), para, em

seguida, receber do narrador uma descrição das condições e do estado de espírito em que os

94 Cf. p. 128-137 infra.
95 DUÉ (2011b, 491-492); Idem (2002, pp. 62-63); CURRIE (2015, p. 293).
96 Ver MARKS (2012) sobre a estrutura progamática do catálogo.
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soldados e o seu comandante se encontram:

νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,
οἵ τ' Ἄλον οἵ τ' Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖν' ἐνέμοντο, 
οἵ τ' εἶχον Φθίην ἠδ' Ἑλλάδα καλλιγύναικα, 
Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί, 

685 τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς. 
ἀλλ' οἵ γ' οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο, 
οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο, 
κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς 
κούρης χωόμενος Βρισηΐδος ἠϋκόμοιο, 

690 τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας 
Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης, 
κὰδ δὲ Μύνητ' ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους, 
υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος: 
τῆς ὅ γε κεῖτ' ἀχέων, τάχα δ' ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. 

Agora, daqueles que habitavam Argos de Pelasgo,
senhores de Alo e Álope, habitantes de Tráquis,
que detinham a Ftia e a Hélade, terra de belas mulheres,
Mirmidões de seu nome, mas também Helenos e Aqueus:

685 destes comandava Aquiles cinquenta naus.
Porém não era na guerra dolorosa que fixavam o pensamento:
pois não havia quem os comandasse nas linhas de combate.
Junto às naus estava deitado o divino Aquiles de pés velozes,
encolerizado por causa de Briseida, donzela de lindo cabelo,

690 que ele trouxera de Lirnesso após grandes esforços,
quando destruiu  Lirnesso e as muralhas de Tebas,
tendo derrubado os lanceiros Mines e Epístrofo,
filhos do soberano Eveno, filho de Selepo:
por causa dela estava Aquiles deitado em sofrimento.
Mas em breve viria o momento de se levantar...

Os Mirmidões não têm a atenção voltada para o combate. Em Ilíada 2. 773-779 a soldadesca

passa o tempo entretendo-se com o lançamento de discos e dardos, em competições de tiro

com arco, "caminhando para trás e para frente, mas sem combater", φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα

κατὰ στρατὸν οὐδ' ἐμάχοντο (Ilíada 2. 779); os cavalos pastam as ervas; os carros de guerra,

cobertos, ficam guardados nas tendas. O afastamento do combate é levado ao paroxismo no

caso de Aquiles. Ele se acha em completa inatividade, deitado (κεῖτο, κεῖτ' ἀχέων, 688 e 694),
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remoendo seus pensamentos. O foco da narrativa se volta para Briseida, cativa de guerra

capturada em Lirnesso e a causa do sofrimento do guerreiro, por ter sido levada, contra a sua

vontade, por Agamêmnon. Este trecho apresenta uma ordem de organização dos elementos

constitutivos do tema da destruição de cidades verificados em outras passagens. Apesar de

não haver menção a movimentação ou posição do exército, registramos (1) a destruição da

cidade: "destruiu Lirnesso e as muralhas de Tebas",  Λυρνησσὸν  διαπορθήσας καὶ  τείχεα

Θήβης (Ilíada 2. 691) mediante o emprego do verbo  διαπορθέω  e a referência à muralha

como metonímia para a cidade; (2) a morte dos campeões da cidade: "tendo derrubado os

lanceiros Mines e Epístrofo",κὰδ δὲ Μύνητ' ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους ( Ilíada 2.

692). Assim como Eécion, Mines também leva destaque como uma figura importante para

Lirnesso e para Briseida em Ilíada 19. 296, no lamento para Pátroclo: "saqueou a cidade do

divino Mines", πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος (97); (3) a referência ao butim: "ele trouxera

[Briseida] de Lirnesso após grandes esforços", τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας

(Ilíada 2. 690). O emprego do verbo ἐξαιρέω "capturar" expõe claro que Briseida é levada da

cidade na condição de cativa de guerra. Assim como nas outras passagens, a referência à

prisioneira, que deve ser considerada um despojo de guerra, ocasiona uma oração relativa.

Esta oração recupera um acontecimento no passado que explica a procedência do despojo,

como o lingote de ferro, "que outrora...", ὃν πρὶν (Ilíada 23. 827) e o irrepreensível Pédaso

"que Aquiles trouxera depois de saquear a cidade de Eécion" (Ilíada 16. 153). Finalmente, o

narrador menciona o esforço dispensado por Aquiles na conquista da cidade: "após grandes

esforços", πολλὰ μογήσας (Ilíada 2. 690). Em outro discurso, no qual Aquiles trata da tomada

das cidades localizadas nas cercanias da Tróade, também registra-se com bastante ênfase o

sofrimento e esforço dos trabalhos de guerra: "nunca tive vantagem alguma por sofrer dores

no coração/ ao pôr constantemente em risco a minha vida na guerra", οὐδέ τί μοι περίκειται,

ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ/ αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν (Ilíada 9. 321-322); e

um pouco adiante: "eu mantive vigília durante muiras noites/ e suportei dias sangrentos em

atos de guerra...  doze cidades de homens eu destruí com as minhas naus...", ὣς καὶ ἐγὼ

πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον/ ἤματα δ' αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων... δώδεκα

δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ' ἀνθρώπων (Ilíada 9. 325-328). Dessa forma, podemos ver esse

97 DUÉ (2002, p. 60) sugere que Mines pode ter sido esposo de Briseida.

83/160



fenômeno como a outra face de um componente já anteriormente observado: quando um

orador deseja valorizar a conquista de uma cidade, ele pode mencionar o número reduzido

do efetivo usado no assédio, como Tlepólemo falando sobre Héracles: "só com seis naus e

menor número de homens", ἑξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν (Ilíada 5. 649); ou

Estênelo e Diomedes:  "conquistamos a sede da heptápila Tebas/ quando ambos juntamos

uma hoste menor sob uma muralha mais forte", ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο/

παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ' ὑπὸ τεῖχος ἄρειον (Ilíada 4. 406-407). Porém, na fala de Aquiles

a valorização não se dá mediante a enumeração do número reduzido das tropas, mas antes

por meio da ênfase no grande esforço empenhado na façanha. 

Estrutura bem diferente pode ser constatada em Ilíada 19. 56-62, trecho do discurso

de Aquiles durante o episódio de reconciliação com Agamêmnon na assembleia dos Aqueus.

M. W. EDWARDS (1991, p. 241) apresenta a seguinte organização para a primeira parte: (A)

esta desavença foi a melhor coisa para nós? (vv. 56-58); (B) era melhor que a garota tivesse

perdido a vida, assim os gregos não teriam perecido (vv. 59-62); (A') deste modo Heitor e os

troianos levaram a melhor (vv. 63-64). A menção ao saque de Lirnesso se acha na expressão

contrafactual de arrependimento:

Ἀτρεΐδη ἦ ἄρ τι τόδ' ἀμφοτέροισιν ἄρειον 
ἔπλετο σοὶ καὶ ἐμοί, ὅ τε νῶΐΐ̈ περ ἀχνυμένω κῆρ 
θυμοβόρῳ ἔριδι μενεήναμεν εἵνεκα κούρης;
τὴν ὄφελ' ἐν νήεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ

60 ἤματι τῷ ὅτ' ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας 
τώ κ' οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας
δυσμενέων ὑπὸ χερσὶν ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. 
Ἕκτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς 
δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω.

'Atrida será que foi isto a melhor coisa para ambos?
para ti e para mim, quando cheios de dor no coração em conflito
devorador do ânimo nos zangamos por causa de uma mulher?
Quem me dera que nas naus Ártemis a tivesse matado com uma seta,

60 no dia em que a tomei como presa depois de saquear Lirnesso!
Não teriam sido tanto os Aqueus a morder com os dentes
a ampla terra, sob mãos inimigas, por causa da minha cólera.
Para Heitor e para Troia é que isto foi favorável, penso eu que
muito tempo se lembrarão os Aqueus do teu e do meu conflito.
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Tal como as outras passagens estudadas, a presente referência encontra-se em uma narrativa

embutida (embbeded narrative),  porém o que deflagra o relato é um desejo irrealizável:

"quem me dera que nas naus Ártemis a tivesse matado com uma seta", τὴν ὄφελ' ἐν νήεσσι

κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ, externa Aquiles (98). Trata-se de um artifício frequente (Ilíada 7. 132-

133, Odisseia 4. 341-346, entre outros) e o encontramos em outras narrativas de destruição

de  cidade  (99).  Apesar  do  contexto  diferente,  o  método  de  exposição  dos  elementos  é

semelhante. Depois de minimizar a importância de Briseida, caracterizando-a  como apenas

uma κούρη "jovem" capturada, em vez de um prestigioso γέρας "prêmio" (Ilíada 1. 161-162,

356, 507; 2. 240; 9. 367-368; 16. 56; 18. 444), ou ἄλοχος θυμαρής "esposa admirada" (Ilíada

9. 336; 341-343), Aquiles manifesta o seu arrependimento: "quem me dera que nas naus

Ártemis a tivesse matado com uma seta", τὴν ὄφελ' ἐν νήεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ (Ilíada

19.  59)  (100).  A  vontade  irrealizável  se  volta  para  uma ação  localizada  em um momento

específico do tempo, o dia em que a fez prisioneira: "no dia em que a tomei como presa

depois de capturar Lirnesso", ἤματι τῷ ὅτ' ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας (Ilíada 19. 60).

Este verso faz referência à destruição de Lirnesso, pelo emprego do verbo  ὄλλυμι,  como

também à captura dos despojos de guerra, incluídos entre eles os prisioneiros e as cativas de

guerra, como Criseida e Briseida. 

  Duas outras passagens mencionam a destruição da cidade de Lirnesso por Aquiles.

Ambas se encontram em um episódio, incrivelmente longo, de combate singular entre Eneias

e Aquiles narrado em Ilíada 20. 75-352, segmento intrincado que combina batalha campal,

intervenções de agentes divinos como Apolo, Hera, Poseidon, muitos discursos, achincalhes,

narrativas embutidas, uma árvore genealógica e um pouco de duelo, ainda que sem vítimas.

Lirnesso surge, primeiramente, em um conversa entre Apolo disfarçado de Licáon e Eneias

(Ilíada 20. 79-102). O deus desafia Eneias a enfrentar Aquiles cara a cara e Eneias recupera,

mediante uma analepse, a incursão aqueia envolvendo uma razia de gado e a destruição das

cidades de Lirnesso e Pédaso. Esses confrontos, junto com a justificativa de que sempre uma

divindade está ao lado de Aquiles, servem para explicar sua relutância em enfrentar o aqueu.

98 Ver CHANTRAINE (1958-1963, Vol. II, pp. 261-262).
99 Supra, p. 71.
100 Ver M. W. EDWARDS (1991, p. 241).

85/160



Há ainda um outro dado importante mencionado nessas passagens. Eneias, tal qual

Aquiles (Ilíada 20. 176-178), estabelece geograficamente a posição das cidades de Lirnesso,

Pédaso e consequentemente Tebas-sob-placo, ao situar o evento da razia de gado no monte

Ida, presumivelmente na vizinhança de Adramítion (atual Edremit), perto da ilha de Lesbos

(LEAF, 1912, pp. 217-221; COOK, 1973, p. 50; DUÉ, 2011b, pp. 491-492). Embora consistam

eventos diferentes, essas cidades são destruídas nesta mesma conjunção; Eécion, Epístrofo,

Mines e os irmãos de Andrômaca são mortos; Criseida, Briseida e a mãe de Andrômaca são

capturadas; o cavalo Pédaso, a lira de prata e a peça de metal fundido, levados para as naus

como despojos de guerra. Se levarmos em conta a Cípria (arg. 161-162 Severyns 23-24 West)

e a o relato preservado na  Epítome de Apolodoro (3.32-33), esta incursão pode ter levado

guerra também a Antandro, Lesbos (Ilíada 9. 128-130 e 663-665) e Tênedo (Ilíada 11. 624-

627)  (101); e possivelmente a Fócia, Cólofon, Esmirna, Clazómena, Cime, Egialo, Adramítion,

Teno, Side, Êndion, Líneon, Colone e outras não mencionadas por nome. 

Em passagem supracitada da Ilíada, Aquiles se vangloria de ter destruído e saqueado

ao todo vinte e três cidades: "doze cidades de homens eu destruí com as minhas naus;/ por

terra, afirmo que saqueei onze na terra fértil de Troia", δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ'

ἀνθρώπων/ πεζὸς δ' ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον (Ilíada 9. 328-329). Esta observação

vem no contexto da desavença com Agamêmnon, que ele enxerga como um líder superior na

hierarquia, mas inferior em suas capacidades como guerreiro. O foco do discurso de Aquiles

repousa sobre a distribuição, na visão dele, injusta dos despojos de guerra, que é reforçado

pelo famoso símile da ave que leva comida aos seus filhotes, ao passo que ela própria curte

fome. Para VAN WEES (1992, p. 189) essas incursões, realizadas ao lado do objetivo principal

da destruição de Troia, tinham como propósito amealhar despojos e víveres para o sustento

do exército ao longa da campanha principal. As passagens que narram por meio de analepses

esses eventos, por sua ênfase nos despojos de guerra, como temos observado, corroboram

essa hipótese.

Quanto a Pédaso, sabemos o nome do seu soberano, Altes, rei dos Léleges: "senhor

da íngreme Pédaso no Satnionte", Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ὑπὸ Σατνιόεντι (Ilíada 21.87). O

Satnionte é um riacho perto do qual a cidade estava situada: "[Élato] vivia junto às margens

101 Ver DUÉ (2011d, pp. 472-473), sobre as incursões na Troade e a relevância do passado e das narrativas
eólicas para a história do desenvolvimento da Ilíada e da poesia homérica. 
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do Satnionte de lindo fluir/ na íngreme Pédaso", ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋρρείταο παρ' ὄχθας/

Πήδασον αἰπεινήν (Ilíada 6. 34-35). Élato é um aliado troiano, morto por Agamêmnon.

Lirnesso aparece outra vez neste mesmo episódio, agora na boca de Aquiles, em um

discurso de desafio (102). Quando Eneias e Aquiles enfim se encontram em campo de batalha,

Aquiles é o primeiro a se pronunciar. O discurso do aqueu pode ser grosso modo dividido em

duas partes complementares: nos versos 178-186 especula-se os motivos pelos quais Eneias

seria levado a se arriscar em combate singular. A possibilidade de Eneias receber das mãos

de Príamo a posição de soberano dos troianos é fortemente recusada como não tendo base

nenhuma na realidade. Príamo "tem filhos, além de que tem juízo e não está demente", εἰσὶν

γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ' ἔμπεδος οὐδ' ἀεσίφρων (Ilíada 20. 183) (103). O segundo motivo também

é taxado como impossível: receber terras caso mate Aquiles. Aqui se insere a segunda parte

do discurso. Para provar seu ponto, o melhor dos aqueus recupera mediante uma analepse a

experiência de enfrentamento entre os dois já mencionada por Eneias a Apolo disfarçado de

Licáon um pouco antes: a incursão aqueia envolvendo uma razia de gado e a destruição das

cidades de Lirnesso e Pédaso (Ilíada 20. 187-194). Como era de se esperar, Aquiles se ocupa

mais demoradamente desse evento do que Eneias, mas Pédaso não é mencionada.

Passemos às duas passagens de Ilíada 20. 79-98 e 176-194:

Αἰνείαν δ' ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν Ἀπόλλων
80 ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΰ, 

υἱέϊ δὲ Πριάμοιο Λυκάονι εἴσατο φωνήν, 
τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων, 
Αἰνεία Τρώων βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαὶ 
ἃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπίσχεο οἰνοποτάζων 

85 Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ἐναντίβιον πολεμίζειν;
τὸν δ' αὖτ' Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπε, 
Πριαμίδη τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις 
ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι; 
οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ' Ἀχιλῆος 

90 στήσομαι, ἀλλ' ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν 
ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι, 
πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 
εἰρύσαθ', ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα. 
ἦ κ' ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν Ἀχιλλῆος καὶ Ἀθήνης, 

102 Ver EDWARDS (1991, p. 311). 
103 Sobre a rivalidade entre as casas reais troianas, M. W. EDWARDS (1991, p. 311); NAGY (1979 pp. 265-275).
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95 ἥ οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἠδ' ἐκέλευεν 
ἔγχεϊ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ Τρῶας ἐναίρειν. 
τὼ οὐκ ἔστ' Ἀχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσθαι, 
αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν ὃς λοιγὸν ἀμύνει ...

Porém Apolo estimulou Eneias, incitador das hostes,
80 a defrontar o Pelida, e nele insuflou grande força.

À voz de Licáon, filho de Príamo, assemelhou a sua voz;
e com o aspecto dele assim falou Apolo, filho de Zeu:
'Ó Eneias, conselheiro dos Troianos, onde estão as jactâncias,
que bebendo o teu vinho lançavas aos príncipes dos Troianos,

85 de que irias combater frente a frente com Aquiles, o Pelida?'
Respondendo-lhe assim retorquiu Eneias:
'Priâmida, por que razão me dizes a mim, que não o quero,
que combata frente a frente com o presunçoso Pelida?
Não será a primeira vez que defronto Aquiles de pés velozes,

90 mas já antes ele me assarapantou com a lança
do Ida, quando investiu contra as nossas manadas,
e arrasou Lirnesso e Pédaso. Porém Zeus salvou-me,
ele que estimulou a minha força e tornou velozes os meus joelhos.
Se assim não fosse teria sido subjugado pelas mãos de Aquiles e Atena,

95 ela que foi a frente dele e lá colocou a sua luz, dizendo-lhe
para matar com a lança de bronze Léleges e Troianos.
Por isso não é possível a nenhum homem enfrentar Aquiles,
pois a seu lado tem sempre ele um deus que afasta a desgraça...

οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, 
Αἰνεία τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν 
ἔστης; ἦ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει 

180 ἐλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισι 
τιμῆς τῆς Πριάμου; ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ' ἐξεναρίξῃς, 
οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει, 
εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ' ἔμπεδος οὐδ' ἀεσίφρων. 
ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων 

185 καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι 
αἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ' ἔολπα τὸ ῥέξειν. 
ἤδη μὲν σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι 
ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα 
σεῦα κατ' Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι 

190 καρπαλίμως, τότε δ' οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων. 
ἔνθεν δ' ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες, αὐτὰρ ἐγὼ τὴν 
πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διῒ πατρί 

88/160



ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας 
ἦγον. ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐρρύσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι. 

Mas quando já estavam perto, avançando um contra o outro,
o primeiro a falar foi o divino Aquiles de pés velozes:
'Eneias, por que razão saíste tão longe da multidão para me 
enfrentares? Será que o coração te manda combater contra mim,

180 na esperança de entre os Troianos domadores de cavalos da honraria
de Príamo te assenhoreares? Porém nem que me matasses, 
não seria por isso que Príamo te poria tal prêmio nas mãos.
Pois ele tem filhos, além de que tem juízo e não está demente.
Ou será que os Troianos te demarcaram um domínio senhorial

185 superior aos outros: terra de pomares e lavouras, para nela habitares,
no caso de me matares? Porém eu penso que dificilmente o farás.
Pois declaro que já outra vez te assustei com a minha lança.
Não te lembras da ocasião em que estavas só e te pus a fugir
dos bois, a correr com pés velozes das montanhas do Ida

190 a toda a velocidade? Nesse dia fugiste sem olhar para trás.
Dali fugiste para Lirnesso, mas eu arrasei a cidade,
auxiliado por Atena e por Zeus pai; levei as mulheres
como cativas e tirei-lhes o dia da liberdade.
Pela tua parte, foste salvo por Zeus e pelos outros deuses.

Tal como no relato de Andrômaca acerca da destruição de Tebas-sob-Placo, da morte

de Eécion, e dos demais membros de sua família em Ilíada 6.413-28, como veremos adiante,

há em ambos os trechos supracitados de  Ilíada  20.79-98 e 176-194, uma justaposição dos

temas do roubo de gado e da captura e destruição de cidades (104). Semelhante justaposição,

segundo VIEIRA, "longe de constituir uma característica única dos episódios de razia de gado

associados a Aquiles, é uma constante nos outros exemplos iliádicos dessa atividade" (2016,

p.  60).  Embora  não  seja  possível  precisar  o  encadeamento  dos  eventos  desta  incursão

aqueia, VIEIRA mostra, a partir do episódio do combate singular entre Aquiles e Eneias em

Ilíada 20, que o ataque repentino às reses do inimigo pode ser entendida como uma ação de

combate preliminar ao conflito, campal e convencional, e ao arrasamento de uma cidade

(2016, p. 60).

A menção ao tema da captura e destruição de cidade encontra-se no seguinte verso:

"destruiu Lirnesso e Pédaso", πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον... (Ilíada 20. 92). Eneias não

104 Sobre o relato de Andrômaca, ver p. 128-137 infra.
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faz nenhuma referência ao deslocamento do exército dos aqueus. Encontramos apenas uma

rápida alusão a sua retirada: "me assarapantou com a lança/ do Ida", δουρὶ φόβησεν/ ἐξ

Ἴδης; e o ataque repentino às reses troianas: "investiu contra as nossas manadas", βουσὶν

ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι (Ilíada 20. 90-91). Diferente do discurso de Andrômaca em Ilíada 6.413-

28, que incorpora características do lamento fúnebre, Eneias não faz referência aos caídos

em combate, em especial ao campeão da cidade, nem aos despojos levados do local. Por

outro lado, encontramos outro elemento, embora neste trecho esteja mais ligado à narrativa

da razia do que do saque: a presença dos deuses no combate ao lado do sitiante, "se assim

não fosse [eu] teria sido jubjugado pelas mãos de Aquiles e Atena", ἦ κ' ἐδάμην ὑπὸ χερσὶν

Ἀχιλλῆος καὶ Ἀθήνης (Ilíada 20. 94); e amparando o defensor: "Porém Zeus salvou-me/ ele

que estimulou a minha força...", αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς/ εἰρύσαθ', ὅς μοι ἐπῶρσε μένος... (vv. 92-

93). A presença das divindades, agora definitivamente relacionada à destruição da cidade,

também é ressaltada na narrativa contada por Aquiles: "auxiliado por Atena e por Zeus pai",

σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διῒ πατρί (Ilíada 20. 192) e "foste salvo por Zeus e pelos outros deuses", ἀτὰρ

σὲ Ζεὺς, ἐρρύσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι (Ilíada 20. 194).

Três dos elementos presentes nos relatos de saque e destruição de cidades resurgem

no final do trecho. Lirnesso é apresentada na fala de Aquiles como o local onde Eneias busca

refúgio na sequência do ataque contra as reses troianas: "dali fugiste para Lirnesso", ἔνθεν δ'

ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες (Ilíada 20. 191). Dessa forma, não estaríamos errados se por acaso

considerássemos a perseguição dos inimigos em fuga como a menção ao deslocamento do

exército, também presente em Ilíada 1. 366. Os versos que descrevem a destruição efetiva da

cidade são um tanto exepcionais. Em Ilíada 20. 191 notamos um hexâmetro terminado em

palava monossilábica,  αὐτὰρ ἐγὼ τὴν,  o  que é consideravalmente raro  (105).  Ademais,  no

verso seguinte, o verbo πέρσα "destruí" jamais ocorre na cabeça do hexâmetro e o particípio

μεθορμηθεὶς "tendo perseguido", tem apenas duas ocorrências (Ilíada 20. 192 e Odisseia 5.

325). A conclusão do verso é mais regular. Além da referência aos prisioneiros de guerra,

"mulheres cativas", ληϊάδας... γυναῖκας, na companhia do verbo ἦγον "trouxe", encontramos

neste trecho uma novidade. O uso da expressão formular ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας, "tendo

lhes tirado o dia da liberdade" em  Ilíada 20. 193, uma metonímia para a escravização. As

105 Ver STURTEVANT (1921, p. 295); BEEKES (1972, p. 5); BAKKER (1988, pp. 166-168).

90/160



outras duas vezes em que a mesma expressão é empregada ocorrem dentro deste mesmo

contexto, todavia, em prolepses onde se prefigura a destruição da cidade de Troia e a sua

consequência para as mulheres que, como descreve a expressão, serão escravizadas (Ilíada

16. 831 e 6. 455).

A cidade de Pédaso, mencionada por Eneias neste episódio, jamais é nomeada em

qualquer trecho da Ilíada por algum aqueu ou por Aquiles. No entanto pode ter existido uma

tradição pré-homérica em que esta cidade recebia maior destaque. Na Cípria, de acordo com

um escoliasta, Briseida era levada de Pédaso e não de Lirnesso como afirma a Ilíada (schol. T

ad Ilíada 16.57) (106). Os escólios também preservaram um relato da captura de Lirnesso. O

texto é atribuído a Hesíodo (schol. bT ad Ilíada 6.35 = 214 Merkelbach-West = 292 Most) (107)

ou Demétrio (schol. A ad Ilíada 6.35) e conta que, durante a guerra de Troia, Aquiles arrasou

as cidades nas circunvizinhanças do território troiano até chegar a vez de Pédaso, que antes

era chamada de Coloneia. Aquiles desiste de levar o cerco à cidade às últimas consequências

(ἀπεγνωκότος δὲ αὐτοῦ τὴν εἰς τέλος πολιορκίαν) e decide-se por retroceder. Porém, uma

jovem garota vê Aquiles do alto das muralhas e se apaixona por ele. Antes do exército partir,

a garota arremessa no meio dos soldados uma maçã com inscrições avisando que a cidade já

se encontrava desabastecida de água. Dessa forma, Aquiles e o exército dão prosseguimento

ao cerco e capturam aquela cidade (108).

3.3   LESBOS E ESQUIRO

Ao lado de Tebas, Lirnesso e Pédaso, Aquiles também captura e arrasa as cidades de

Lesbos (Ilíada 9. 128-130, 663-665), Esquiro (Ilíada 9. 666-668) e Tênedo (Ilíada 11. 624-627).

106 Ver DUÉ (2011c, p. 634); idem (2002, pp. 62-63); CURRIE (2015, p. 293).
107 Ver MOST (2007, p. 348, n. 50).
108 É evidente que a beleza, o rapto e a paixão cumpriam um papel importante nas narrativas antigas de saque

e destruição de cidades. Além da destruição de Troia, podemos apontar as histórias das cidades de Pédaso e
Ecália como exemplos de variações dessa forma de tema ou motivo. O poema Captura de Ecália, sobre uma
façanha de Héracles, às vezes atribuído a Homero, às vezes a Creófilo de Samos, pode ter reconstruído o seu
enredo da seguinte forma: a ação do poema é desencadeada por uma desavença entre Héracles e Êurito, o
soberano da lendária Ecália (Ilíada 2.596, 730; Odisseia 8.224; Hesíodo, Catálogo das Mulheres frag. 26.28-
33 Most). Héracles é recepcionado na cidade e apaixona-se pela filha de Êurito, Íole. Então, conforme uma
das versões, Êurito se compromete a dá-la em casamento, porém, logo muda de ideia e recusa-se a fazê-lo.
Em outra versão, Héracles decide raptar a garota. Seja qual for a versão encontrada na Captura de Ecália, o
desentendimento com Êurito e a paixão por Íole acarretam a captura e destruição da cidade.
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As três localidades são mencionadas em três extratos que introduzem o tema da destruição

por meio de brevíssimas narrativas embutidas, as quais tem por gatilho mulheres capturadas

como cativas de guerra. As de Ilíada 9. 128-130 são mencionadas por Agamêmnon dentro do

contexto da embaixada enviada à tenda de Aquiles para tentar convencê-lo a retornar ao

combate. O comandante dos aqueus considera um erro ter tomado Briseida e prepara uma

compridíssima e irresistível lista de presentes, alguns para serem concedidos imediatamente,

outros por ocasião do saque da cidade dos troianos, outros ainda quando do retorno para

casa (Ilíada 9. 121-130). Nas listas de presentes apresentada por HAINSWORTH (1993, p. 74),

mulheres não estão sempre presentes. Em Ilíada 24. 229-234: roupa, ouro, trípode, taça; em

Odisseia 4. 128-135: banheira, ouro, trípode, roca, cesto; Odisseia 8. 392-393: roupa e ouro;

Odisseia  9. 202-205: ouro, taça, vinho; Hesíodo  frag.  154e Most = 200 Melkerbach-West:

vaso, trípode, ouro. Mas aparecem em Odisseia 24. 274-277: ouro, taça, roupa e mulheres;

Em Ilíada 8. 290-291, ao lado de trípodes, cavalos e carro de guerra, Agamêmnon promete a

Teucro que, quando do saque de Troia, dará a ele uma mulher de presente: "uma mulher que

contigo dormirá na cama", ἠὲ γυναῖχ', ἥ κέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι. Em contrapartida,

em Hesíodo frag. 154b = 197 Melkerbach-West os pretendentes de Helena trazem mulheres,

que por sua vez carregam em suas mãos jarras de ouro como presentes. Por óbvio, não há

conotação venérea ou de abuso, como em Ilíada 8. 290-291. Pelo contrário, as mulheres são

descritas como "peritas em trabalhos irrepreensíveis", ἀμύμονα ἔργ' εἰδυίας (109).

A expressão "mulheres peritas em trabalhos irrepreensíveis", γυναῖκας ἀμύμονα ἔργ'

εἰδυίας, é comum na épica (Ilíada 9. 270, 19. 245, 23. 263; Odisseia 24. 278; Teogonia 264).

Esta expressão também é usada para descrever as mulheres que aparecem arroladas na lista

de presentes de Agamêmnon em Ilíada 9. 128-130. Ela enfatiza a habilidade dessas mulheres

para as tarefas domésticas, "perita em muitos lavores", πολλὰ ἐπίστατο ἔργα (Ilíada 23.704),

principalmente a tecelagem (110). Todavia, ao mesmo tempo, em outras passagens a beleza

dessas mulheres pode ser ressaltada, dando outras conotações como, por exemplo, Odisseia

24. 279-280, em que são dadas como presente "quatro formosas mulheres, que ele próprio

escolheu", τέσσαρας εἰδαλίμας, ἃς ἤθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι. O trecho encontrado na Odisseia

109 As cativas de guerra também são oferecidas como prêmios nas jogos fúnebres em honra de Pátroclo, ver
Ilíada 23.2261-263.

110 GRIFFIN (1995, p. 91).
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é comparável no tom à passagem em que Agamêmnon enumera os seus presentes, uma vez

que as sete cativas de guerra oferecidas pelo comandante dos aqueus são nativas da ilha de

Lesbos, onde as mulheres eram famosas por sua beleza e onde concursos de beleza eram

organizados, como se pode depreender do fragmento 130b de Alceu (111). Inclusive, há uma

teoria segundo a qual Briseida poderia originalmente ser de Lesbos. Como notamos, a Ilíada

coloca a cativa em Lirnesso, a  Cípria e outras tradições pré-homéricas, em Pédaso, mas a

expressão κούρην Βρισῆος,  como observa HAINSWORTH (1993,  p.  75) interpreta  Βρισηίς

como um patronímico análogo a Χρυσηίς. Isso poderia fazer de Briseida uma nativa de Brisa,

uma cidade ou povoado localizado em Lesbos (112).

Eis a passagem em questão;  Ilíada 9. 128-130:

δώσω δ' ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργ' εἰδυίας  
Λεσβίδας, ἃς ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλεν αὐτὸς 

130 ἐξελόμην, αἳ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 
τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ' ἔσσεται ἣν τότ' ἀπηύρων 
κούρην Βρισῆος...

Darei ainda sete mulheres peritas em trabalhos irrepreensíveis
mulheres de Lesbos; quando ele tomou Lesbos bem construída eu

130 escolhi-as; elas que pela beleza vencem todas as raças das mulheres.
Serão estas que lhe darei e entre elas estará a que lhe tirei,
a filha de Briseu...

Agamêmnon promete presentear Aquiles com sete cativas peritas em tarefas domésticas. As

mulheres servem de gatilho para se recuperar um evento do passado recente, por meio de

uma oração relativa: ἃς …. ἐξελόμην "as quais eu escolhi" vv. 129-130, paralelo com Odisseia

24. 279-280: "que ele próprio escolheu", ἃς ἤθελεν αὐτὸς ἑλέσθαι, como, presumivelmente,

em um concurso de beleza. Esta suposição pode ser corroborada pelo verso que caracteriza

as mulheres de Lesbos: "elas que pela beleza vencem todas as raças de mulheres", αἳ κάλλει

ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. O contexto em que essa escolha ocorre é, naturalmente, a da divisão

dos despojos de guerra, após a tomada da ilha: "quando ele tomou Lesbos bem construída",

ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην  ἕλεν αὐτὸς (Ilíada 9.  129).  Encontramos aqui,  portanto,  dois dos

111 GRIFFIN (1995, p. 91).
112 Ver DUÉ (2002, pp. 49-66).
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elementos atinentes ao tema do saque e destruição de cidades. As mulheres cativas são elas

mesmas o terceiro elemento.

Encontramos panorama semelhante na conclusão de Ilíada 9. A noite vem chegando

e os guerreiros retiram-se para dormir. Aquiles deita-se ao lado de uma cativa, capturada em

Lesbos. Ela recebe o adjetivo composto bahuvrihi καλλιπάρηος "de lindo rosto", modificando

5x Briseida (Ilíada 1. 184, 1. 323, 1. 346, 19. 246, 24. 676), 3x Criseida (Ilíada 1. 143, 1. 310, 1.

369), 3x Teano (Ilíada 6. 298, 6. 302, 11. 224), 1x Têmis (Ilíada 15. 87), 1x Leto (Ilíada 24.

607), 1x Helena (Odisseia 15. 123), 1x Melanto (Odisseia 18. 321). Isso aparenta reforçar a

concepção de que a beleza é um traço típico das nativas de Lesbos, ao menos imaginário do

poema, além de uma característica visada durante a escolha ou divisão das cativas de guerra

em Homero. 

αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐϋπήκτου, 
τῷ δ'ἄρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν Λεσβόθεν ἦγε, 

665 Φόρβαντος θυγάτηρ Διομήδη καλλιπάρηος. 
Πάτροκλος δ' ἑτέρωθεν ἐλέξατο, πὰρ δ' ἄρα καὶ τῷ 
Ἶφις ἐΰζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς 
Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν Ἐνυῆος πτολίεθρον. 

Mas Aquiles foi deitar-se no recesso interior da tenda bem construída;
ao seu lado dormiu uma mulher, que ele trouxera de Lesbos,

665 filha de Forbante, Diomeda de lindo rosto.
E Pátroclo deitou-se do lado oposto: junto dele dormia
Ífis de bela cintura, que lhe dera o divino Aquiles
quando tomou a íngrime Esquiro, cidade de Enieu.

Embora não seja possível afirmar com certeza, estas características reconhecidas nas cativas

da ilha de Lesbos devem também se repetir para a cativa Ífis que, nesta mesma cena, dorme

com Pátroclo, πὰρ δ' ἄρα καὶ τῷ/ Ἶφις ἐΰζωνος, "junto dele dormia/ Ífis de bela cintura"

(Ilíada 9.666-667). O bahuvrihi  ἐΰζωνος associado aos demais elementos da cena apontam

também nessa mesma direção (113).

Como temos observado nas passagens, despojos e cativas de guerra podem ocasionar

113 HAINSWORTH (1993, p. 146) vê degradação na situação das mulheres. O comentador acredita que o fato
das mulheres serem nomeadas e terem seus parentesco mencionado sugere que essas cativas podem ter
feito parte da aristocracia em suas comunidades e acabaram reduzidas à servidão.
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narrativas embutidas de tomada de cidade. Observamos o mesmo fenômeno em relação à

cativa que dorme com Pátroclo. Ela foi escolhida por Aquiles, teoricamente, durante a divisão

do butim: "lhe dera o divino Aquiles", τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς (Ilíada 9. 667). Além deste

elemento, reconhecemos ainda outros dois em um único verso, a referência à destruição da

cidade,  sinalizada pelo verbo  αἱρέω,  e  ao seu campeão ou soberano:  "quando tomou a

íngreme Esquiro, cidade de Enieu", Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν Ἐνυῆος πτολίεθρον (Ilíada 9. 668).

Esta conquista, segundo a Cípria, teria acontecido depois da chamada "expedição teutrânia"

(arg. 125-128 Severyns, Apolodoro Epítome 3.17-18, schol. D ad Ilíada 1.59), uma campanha

militar cuja estrutura narrativa é modelada com base na Guerra de Troia, como doublet (114).

Após uma tempestade no mar, "Aquiles, que aporta em Esquiro, esposa a filha de Licomedes,

Didamia" (Cípria arg. 130-131 Severyns) (115). Ilíada 19. 326 (schol. T) e Odisseia 11. 506-509,

parecem conhecer essa história nas menções a Neoptólemo, filho de Didamia e Aquiles. A

Pequena Ilíada  (frag. 4 West = 4 Davies = 24 PEG) também menciona a cidade, mas apenas a

Ilíada (9. 668) faz referência a captura e destruição desta cidade (116).

3.4   TÊNEDO

Assim como Esquiro, Tênedo está relacionada a uma série de narrativas tradicionais,

de tradição pré-homérica e homérica. Nos poemas da Ilíada e Odisseia, além de esta cidade

ser nomeada regularmente (Ilíada 1. 38, 1. 452, 11. 625, 13 .33,; Odisseia 3. 159), Tênedo se

encontra ligada a um par de narrativas analépticas de saque e destruição de cidades ( Ilíada

11. 624-627) e uma variação sobre o tema do νόστος "retorno" (Odisseia 3. 153-169). Nas

tradições pré-homéricas registradas nos poemas cíclicos, a Cípria menciona a ilha de Tênedo,

onde Filoctetes recebe a mordida da serpente e, por  causa do mau-cheiro do ferimento, é

abandonado pelo exército dos Aqueus (arg. 145 Severyns 9b West). Tênedo também é citada

em uma narrativa de desavença entre Aquiles e Agamêmnon (arg. 146-147 Severyns 9c West

21 West)  (117). Além disso, a ilha serve de esconderijo aos aqueus durante a execução do

estratagema do cavalo de madeira (Pequena Ilíada arg. 230-232 Severyns; Saque de Ìlion arg.

114 Ver CURRIE (2015, p. 290); idem (2016, pp. 239-246); BURGESS (2011a, p. 808).
115 Tradução de GATTI (2012, p. 136), WEST (2013, pp. 107-109) para mais detalhes.
116 Ver CURRIE (2015, p. 290, n. 80); KELLY (2015, p. 340), BURGESS (2001, p. 24).
117 Ver BURGESS (2011b, p. 847) e WEST (2013, pp. 111-113) para mais detalhes.
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254-256 Severyns) e na tradição posterior é palco do duelo entre Aquiles e Tenes (Apolodoro,

Epítome 3.23-26). Ainda que Tênedo possua uma rica tradição épica, somente uma passagem

da Ilíada faz alusão a sua destruição, alusão esta que também faz parte do contexto geral de

uma analepse que explica a procedência de uma cativa de guerra. Neste passo da narrativa,

Pátroclo procura por Nestor para obter maiores informações sobre o crescente número de

guerreiros aqueus feridos. Nestor o recebe, de acordo com as regras de hospitalidade, e uma

mulher cativa prepara para os dois uma bebida, Ilíada 11. 624-62:

τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη, 
625 τὴν ἄρετ' ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτ' ἔπερσεν Ἀχιλλεύς, 

θυγατέρ' Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν οἱ Ἀχαιοὶ 
ἔξελον οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. 

E para eles misturou a bebida Hecameda de belas tranças
625 ela que o ancião trouxera de Tênedo, quando Aquiles saqueou

a cidade, filha do magnânimo Arsínoo, tinham-na escolhido
os Aqueus para ele, porque de todos ele era o melhor no conselho.

A menção à cativa serve de gatilho para a narrativa embutida de destruição de cidades. As

suas ações, "para eles misturou a bebida", τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ; e a descrição, "de belas

tranças", ἐϋπλόκαμος, ocupam apenas um verso (Ilíada 11. 624). A oração relativa que segue

por primeiro descreve sua condição de cativa: "ela que o ancião trouxera de Tênedo", τὴν

ἄρετ' ἐκ Τενέδοιο γέρων. O segmento seguinte localiza o evento no tempo: "quando Aquiles

saqueou [a cidade]", ὅτ' ἔπερσεν Ἀχιλλεύς (Ilíada 11. 625). O verso posterior, ao retomar o

seu parentesco imediato, parece recomeçar o processo de descrição da cativa. Hecameda é

filha de Arsínoo. Segundo HAINSWORTH (1993, pp. 291-292), o nome "Arsínoo" talvez tenha

conexões com Messina no Peloponeso. Isso estabeleceria para essa personagem relações um

pouco distantes demais de Tênedo. Segundo os padrões que temos observado nas descrições

dos despojos, das mulheres cativas de guerra e no lamento fúnebre, pode-se cogitar outras

função para o surgimento do nome de Arsínoo neste contexto, como, por exemplo, a de um

campeão ou soberano morto durante a defesa da cidade, tal Mines em Ilíada 2. 692, 19. 296;

ou Eécion em Ilíada 6. 405-434. Impossível, todavia, comprovar. Seja qual for a verdade, este
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dado novo de informação, que recomeça a descrição da cativa, começa outra oração relativa

que descreve a partilha pelo exército dos despojos recolhidos da cidade e o motivo para tê-lo

recebido (Ilíada 11. 626-627).

Assim, embora aparentem estar organizados em uma ordem singular, os elementos

presentes na narrativa embutida sobre a tomada e destruição de Tênedo correspondem aos

elementos encontrados nas demais passagens relacionadas a este tema, particularmente aos

elementos em Ilíada 9. 663-668 descritos. A breve descrição da cativa, a referência à ocasião

de sua captura na conquista de uma ilha, o transporte dos despojos de guerra, a divisão dos

butim pelo exército, a escolha e a motivação por detrás da escolha da cativa. Estas unidades

constituem um padrão ainda que maleável e formam um conjunto de referências regulares

para o tema da captura e destruição de cidades.
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4 AS VÍTIMAS

4.1   TROIA 2.0

O episódio em que é narrado o estratagema do cavalo de madeira, artifício pelo qual

Odisseu captura a cidade de Troia e a arrasa, é incrivelmente complexo, como a maioria das

narrativas encontradas na Odisseia. Sua estrutura começa em Odisseia 7. 189-196, quando o

rei Alcínoo declara publicamente para os feácios que reunirá em seu palácio o maior número

de anciãos possível para entreter Odisseu em um banquete e posteriormente transportá-lo

para Ítaca: "[receberemos] o estrangeiro aqui no palácio e [sacrificaremos]/ aos deuses belas

vítimas; depois pensaremos no seu transporte", ξεῖνον ἐνὶ μεγάροις ξεινίσσομεν ἠδὲ θεοῖσι/

ῥέξομεν  ἱερὰ  καλά,  ἔπειτα  δὲ  καὶ  περὶ  πομπῆς  (Odisseia 7.  190-191).  A  narrativa  deste

banquete que vai reunir quase toda a aristocracia feácia se prolonga até Odisseia 13.17, é o

dia mais longo de todo o poema, o trigésimo terceiro dia (118). A estrutura do episódio, como

constata DE JONG (2001, p. 190), apresenta a declaração de Alcínoo de trás para adiante: (1)

primeiramente, Alcínoo anuncia publicamente, em uma assembleia, que Odisseu será levado

para casa (Odisseia 8. 1-47); em seguida, (2) os marinheiros feácios preparam o barco para o

transporte (Odisseia 8. 48-55). A partir deste ponto inicia-se verdadeiramente a recepção e o

entretenimento, que aparece subdividido em três cenas de (3) banquete e canção (Odisseia

8 .63-103); (4) competições atléticas e canção (Odisseia 8. 104-468); e (5) banquete e canção

(Odisseia 8. 469-586).

Desde o terceiro verso de Odisseia 8, o narrador prepara sua audiência para a canção

de Demódoco na quinta parte do episódio, a canção que narra a tomada de Troia. O narrador

por meio da ferramenta narrativa da semente (seed) (119) usa o famoso epíteto πτολίπορθος

"eversor de cidades". A interpretação tradicional defende que, sobretudo na ilha dos feácios,

Odisseu passa por um processo de recuperação da sua identidade heroica após tantos anos

fora de ação em Ogígia ao lado de Calipso. O herói chega à ilha na condição de náufrago ou

andarilho, ele se esconde entre as raízes de uma oliveira e cobre-se com folhas. O narrador o

118 DE JONG (2001, p. 190).
119 DE JONG (2001, p. 192).
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compara à brasa que um homem esconde entre as cinzas, "salvaguardando desse modo/ a

semente do fogo, para que não tenha de o avivar de outro lugar", σπέρμα πυρὸς σῴζων, ἵνα

μή ποθεν ἄλλοθεν αὔοι (Odisseia 6. 490). A metáfora, além de simbolizar o esgotamento das

forças de Odisseu, aponta para sua identidade heroica latente. Ao longo deste episódio ele

escutará canções que destacam as virtudes heroicas odisseicas, disputará os jogos atléticos e

medirá forças com os jovens feácios, receberá um "embelezamento", presentes e, depois de

contar ele mesmo as suas aventuras nos Apologoi, deixará a ilha totalmente restaurado.

Além dos jogos atléticos, as canções são particularmente importantes. Elas envolvem

um episódio do começo da guerra, a saber, a desavença entre Aquiles e Odisseu; e envolvem

um episódio da conclusão da guerra: o estratagema do cavalo de madeira e a destruição da

cidade troiana. Entre as duas, o aedo canta um prelúdio sobre o amor entre Ares e Afrodite,

que também está relacionado ao eixo temático das outras duas canções e do poema: o tema

da força (βία) contra a astúcia (μῆτις) (120).

A primeira canção de Demódoco, tal como as outras duas, é narrada indiretamente.

Trata-se da narrativa da narrativa, de modo que os detalhes dessa história são amplamente

deixados para a imaginação. O seu tema é um evento ainda do início da guerra, a "desavença

entre Aquiles e Odisseu",  νεῖκος Ὀδυσσῆος καὶ Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος (Odisseia 8. 73-82). Não

há menção a esta desavença no resto dos poemas homéricos, entretanto, talvez o poema da

Cípria narrasse esse evento, que teria acontecido em Tênedo (Cípria frag. 21 West e arg. 146-

147 Severyns). Agamêmnon se apraz com a cizânia entre "os melhores dos aqueus", ἄριστοι

Ἀχαιῶν (Odisseia 8. 78) pois que Apolo, por meio de um oráculo, havia profetizado que Troia

seria capturada após semelhante evento. Dessa forma, o ponto principal da canção envolve o

tema dos "melhores dos aqueus", estudado por NAGY (1979) e constante na Ilíada. O poema

ora opõe Aquiles (qualidades internas) e Agamêmnon (qualidades externas) (121), ora Aquiles

e Ájax, Aquiles e Diomedes, ora Aquiles e Odisseu e Idomeneu. A Odisseia, por sua vez, opõe

Aquiles como símbolo da força bruta (βία), do ataque frontal na batalha (πόλεμος) a Odisseu

como símbolo da astúcia (μῆτις) e da forma não-convencional de combate da tocaia (λόχος),

notavelmente às expensas da primeira, uma vez que Odisseu não só colhe a "glória" (κλέος)

120 DE JONG (2001, p. 196); GARVIE (1994, p. 250); NAGY (1979, pp. 22-25).
121 M. W. EDWARDS (1988, pp. 173-174 e 178-182)
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da captura e destruição de Troia, como também logra o "retorno" (νόστος) para casa (122).

Este mesmo eixo temático também é colocado em cena na segunda canção do aedo

Demódoco, "o amor entre Ares e Afrodite" ἀμφ' Ἄρεος φιλότητος ἐϋστεφάνου τ' Ἀφροδίτης,

(Odisseia 8. 266-369). Essa história tem sentidos diferentes para os personagens, assim como

para o público (123). Ela toca no tema do adultério de Afrodite e estabelece uma comparação,

principalmente pelo uso do adjetivo distintivo "cadela" (κυνώπις 8. 319), com Clitemnestra,

Helena e, potencialmente, Penélope. Nas justaposições homéricas, desavenças entre deuses

são resolvidas rapidamente entre risadas, enquanto as humanas têm implicações dramáticas,

como a reconhecida justaposição do desentendimento em Ilíada 1. 53-305 com a assembleia

divina em Ilíada 1. 493-611. Enquanto no embate entre Ares e Hefesto o problema se resolve

com a aplicação de uma multa, Egisto e Clitemnestra, a população troiana e os pretendentes

de Penélope pagam com suas vidas. 

Mais importante para os nossos presentes propósitos é o enfrentamento entre Ares e

Hefesto. No intuito de surpreender a esposa, Afrodite, e o amante, Ares, o deus coxo prepara

uma emboscada. Após fabricar um conjunto de redes "[impossível] de quebrar e deslaçar"

(ἀρρήκτους, ἀλύτους 8. 285), fino como teia de aranha (ἠΰτ' ἀράχνια λεπτά v. 280), Hefesto

coloca o mecanismo, descrito reiteradamente como "armadilha" (δόλος 8. 276, 281, 282) no

quarto  do  casal. Os  amantes  são  supreendidos  e  capturados.  É  evidente  que  o  δόλος

"armadilha", "estratagema", "mecanismo", é uma manifestação das capacidades intelectuais

de Hefesto e, portanto, de sua "astúcia" (μῆτις). Esta narrativa coloca em cena pela segunda

vez neste episódio o embate entre "astúcia" (μῆτις) e "força" (βία), esta última representada

por Ares, o deus da chacina em combate. A canção encena ainda outras oposições como as

da aparência externa ("[Ares] é belo e bem-feito", ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος  Odisseia 8.

310)  versus qualidades internas; o coxo e lento Hefesto ("eu nasci/ estropiado" ἠπεδανὸς

γενόμην v. 311; ἐὼν βραδὺς v. 330) versus o rápido Ares ("o mais rápido de todos os deuses

", ὠκύτατόν περ ἐόντα θεῶν v. 331). A Odisseia retomará muitas vezes esse tema, sobretudo

nos embates entre Odisseu e Polifemo, na emboscada e chacina dos pretendentes perto do

desfecho do poema e na próxima canção de Demódoco.

A quinta e última parte deste episódio abre com uma cena de banquete equivalente à

122 Ver A. T. EDWARDS (1985, pp. 18-19), DUÉ & EBBOTT (2010, pp. 34-43 e 69-79).
123 DE JONG (2001, p. 206).
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primeira (Odisseia 8. 63-103), porém desta segunda vez a estrutura encontra-se desenvolvida

mais longamente para reforçar a importância da cena (124), afinal, é na conclusão desta cena

que Alcínoo finalmente questiona a identidade até ali desconhecida do estrangeiro. Odisseu

entra no salão quando a comida está sendo servida e profere um discurso cujo objetivo é

fazer com que o aedo receba a porção de honra (νῶτον) (8. 477-481). Odisseu começa seu

segundo discurso com um elogio a Demódoco: "É com grande propósito que cantas o destino

dos  Aqueus",  λίην  γὰρ  κατὰ  κόσμον  Ἀχαιῶν  οἶτον  ἀείδεις  (v.  489)  (125).  A  sensação  de

Odisseu é de que o aedo foi testemunha ocular dos eventos narrados na primeira canção. Ele

passa então do elogio ao pedido: "Mas muda agora de tema e canta-nos a formosura do

cavalo/ de madeira, que Epeu fabricou com a ajuda de Atena", Ἀλλ' ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ

ἵππου κόσμον ἄεισον/ δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν Ἀθήνῃ (vv. 492-493) (126). Este

episódio é uma das maiores provas, senão a maior de todas,  da excelência guerreira de

Odisseu, uma vez que a ele é atribuído o saque e destruição de Troia ("...os homens que

saquearam Ílion", οἵ ῥ' Ἴλιον ἐξαλάπαξαν v. 495). O cavalo, por sua vez, é descrito como uma

"armadilha", "estratagema" (δόλον v. 494) (127).

O "estratagema" de Odisseu, como manifestação da sua "astúcia", deve ser entendido

como uma emboscada (DUÉ & EBBOTT, 2010, p. 74). O cavalo de madeira é categoricamente

chamado de "emboscada" na expressão κοῖλος λόχος  "tocaia cava" (Odisseia 4. 277 e 8. 515)

e na expressão πυκινὸς λόχος "tocaia apertada" (11. 525). Desta forma, esta canção repete o

eixo temático das outras canções e do poema, uma vez que a emboscada, como observamos,

representa uma forma de combate alternativa à batalha convencional, um recurso do qual se

lança mão quando todas as outras alternativas convencionais se tiverem esgotado e no qual

prevalece o emprego da astúcia (μῆτις) por oposição à força (βία) (128).

É possível perceber alguns dos padrões narrativos enumerados por DUÉ & EBBOTT

(2010, p. 69-70) na história do estratagema: (1) a escolha dos melhores para integrar a tropa

que vai realizar a tocaia: "o grande cavalo... dentro do qual estávamos sentados/ os melhores

124 DE JONG (2001, p. 213).
125 A expressão κατὰ κόσμον ocupou bastante os estudiosos. "perfectly good order" (em boa ordem ou em boa

forma) costuma ser a tradução anglófona. Para discussão detalhada da expressão, ver FINKELBERG (1998);
GONZÁLEZ (2013, p. 183-201 e sobretudo p. 194 n. 74).

126 Sobre o verbo μεταβαίνω μετάβηθι ver GIANNESI (2006), GONZÁLEZ (2013, p. 183-201, 393 n. 216)
127 Ver ANDERSON (2011b, p. 743-745) sobre o cavalo de madeira.
128 DUÉ & EBBOTT (2010, p. 70).
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dos aqueus", μέγαν ἵππον, ὅθ' εἵατο πάντες ἄριστοι/ Ἀργεῖοι (vv. 512-513). A Pequena Ilíada

descreve haver espaço para somente treze homens (frag. 8 Bernabé = 12 West; Apolodoro,

Epítome 5.14); Diomedes (Odisseia 4. 280) e Neoptólemo (Odisseia 11. 523-532) encontram-

se entre eles; (4) momentos de tensão: em outros lugares da Odisseia esse padrão narrativo

encontra-se plenamente desenvolvido no episódio em que Helena aborda o cavalo e imita a

voz das esposas dos guerreiros (4. 271-189). Na canção de Demódoco, a assembleia confusa

dos troianos poderia suscitar semelhante sentimento, já que a descrição tem a focalização

embutida (embbeded focalization) de Odisseu; (5) o ataque surpresa: é precisamente neste

momento da narrativa que o cavalo é chamado de "tocaia cava" (κοῖλος λόχος v. 515). Não se

pode depreender nada do verbo ἐκπρολείπω uma vez que só há uma única ocorrência dele

em  épica  arcaica;  todavia,  ἐκχέω  (ἱππόθεν  ἐκχύμενοι  v.  515)  é  utilizado  na  Ilíada para

descrever o ataque dos mirmidões em seu retorno ao combate (Ilíada 16. 259).  O ataque

dessas tropas é comparado ao ataque de vespas que foram irritadas por meninos. JANKO

(1994, p. 352) acredita que o estado de espírito das vespas é o termo de comparação. Porém,

é importante notar que as vespas atacam aleatoriamente os transeuntes que passam perto

delas desapercebidos, não apenas os meninos. 

Passemos ao texto; Odisseia 8. 487-535: 

Δημόδοκ', ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ' ἁπάντων.
ἢ σέ γε Μοῦσ' ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ' Ἀπόλλων: 
λίην γὰρ κατὰ κόσμον Ἀχαιῶν οἶτον ἀείδεις, 

490 ὅσσ' ἔρξαν τ' ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ' ἐμόγησαν Ἀχαιοί, 
ὥς τέ που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλου ἀκούσας. 
Ἀλλ' ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον 
δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν Ἀθήνῃ, 
ὅν ποτ' ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς 

495 ἀνδρῶν ἐμπλήσας οἵ ῥ' Ἴλιον ἐξαλάπαξαν.
αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς, 
αὐτίκα καὶ πᾶσιν μυθήσομαι ἀνθρώποισιν, 
ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν.
ὣς φάθ', ὁ δ' ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ' ἀοιδήν, 

500 ἔνθεν ἑλὼν ὡς οἱ μὲν ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν 
βάντες ἀπέπλειον, πῦρ ἐν κλισίῃσι βαλόντες, 
Ἀργεῖοι, τοὶ δ' ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ' Ὀδυσῆα 
εἵατ' ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ κεκαλυμμένοι ἵππῳ, 
αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύσαντο. 
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505 ὣς ὁ μὲν εἱστήκει, τοὶ δ' ἄκριτα πόλλ' ἀγόρευον
ἥμενοι ἀμφ' αὐτόν, τρίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,  
ἠὲ διατμῆξαι κοῖλον δόρυ νηλέϊ χαλκῷ, 
ἢ κατὰ πετράων βαλέειν ἐρύσαντας ἐπ' ἄκρης, 
ἠὲ ἐᾶν μέγ' ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον εἶναι, 

510 τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔμελλεν: 
αἶσα γὰρ ἦν ἀπολέσθαι, ἐπὴν πόλις ἀμφικαλύψῃ 
δουράτεον μέγαν ἵππον, ὅθ' εἵατο πάντες ἄριστοι 
Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες.
ἤειδεν δ' ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν 

515 ἱππόθεν ἐκχύμενοι, κοῖλον λόχον ἐκπρολιπόντες. 
ἄλλον δ' ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν αἰπήν 
αὐτὰρ Ὀδυσσῆα προτὶ δώματα Δηϊφόβοιο 
βήμεναι, ἠΰτ' Ἄρηα σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ. 
κεῖθι δὴ αἰνότατον πόλεμον φάτο τολμήσαντα 

520 νικῆσαι καὶ ἔπειτα διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην. 
ταῦτ' ἄρ' ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
τήκετο, δάκρυ δ' ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειάς. 
ὡς δὲ γυνὴ κλαίῃσι φίλον πόσιν ἀμφιπεσοῦσα, 
ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν, 

525 ἄστεϊ καὶ τεκέεσσιν ἀμύνων νηλεὲς ἦμαρ, 
ἡ μὲν τὸν θνήσκοντα καὶ ἀσπαίροντ' ἐσιδοῦσα 
ἀμφ' αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει, οἱ δέ τ' ὄπισθε 
κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμους
εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ' ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν, 

530 τῆς δ' ἐλεεινοτάτῳ ἄχεϊ φθινύθουσι παρειαί, 
ὣς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ' ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν.
ἔνθ' ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ' ἠδ' ἐνόησεν, 
ἥμενος ἄγχ' αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν

535 αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα.

A Demódoco disse então o astucioso Ulisses:
'Demódoco a ti louvou eu mais que a qualquer outro homem,
quer tenha sido a Musa a ensinar-te, quer o próprio Apolo.
É com grande propósito que cantas o destino dos Aqueus – 

490 tudo o que os Aqueus fizeram, sofreram e padeceram –
como se lá tivesses estado ou o relato ouvido de outrem.
Mas muda agora de tema e canta-nos a formosura do cavalo
de madeira, que Epeu fabricou com a ajuda de Atena:
o cavalo que o divino Ulisses levou para a acrópole pelo dolo,

495 depois de o ter enchido com os homens que saquearam Ílio.
Se estas coisas me contares na medida certa, 
direi a todos os homens que na sua benevolência
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o deus te concedeu a dádiva do canto inspirado'.
Assim falou; e o aedo, incitado, começou a preludiar o deus,

500 revelando depois o seu canto; tomou como ponto de partida,
o momento que tinham embarcado nas naus bem construídas
e iniciado a navegação (depois de queimadas as tendas)
os Aqueus. Outros, sob o comando do glorioso Ulisses,

 estavam na ágora dos Troianos, escondidos dentro do cavalo.
Pois os próprios Troianos o tinham arrastado para a acrópole.

505 E ali estava o cavalo enquanto os cidadãos se sentavam à volta
discutindo de modo prolixo e confuso. Três planos lhes agradaram:
ou rachar a madeira oca com o bronze impiedoso;
ou arrastá-lo até o cimo da cidade e atirá-lo para as rochas;
ou deixá-lo ficar como oferenda encantadora para os deuses – 

510 e foi isto o que acabou mais tarde por acontecer,
pois era seu destino perecerem, quando a cidade circundasse
o grande cavalo de madeira, dentro do qual estávamos sentados
os melhores dos Aqueus para trazer aos troianos a morte e o destino.
E cantou como os filhos dos Aqueus saquearam a cidade,

515 entornando-se para fora do cavalo, deixando a oca cilada.
Cantou como por caminhos diferentes arrasaram a íngreme cidade,
mas Ulisses dirigiu-se, como se fosse Ares, à casa de Deífobo,
na companhia de Menelau semelhante aos deuses: 
aí se diz que Ulisses ousou a mais terrível das lutas, 

520 de que saiu vencedor com o auxílio da magnânima Atena.
Foi este o canto do celebérrimo aedo, mas Ulisses derretia-se
a chorar: das pálpebras as lágrimas umedeciam-lhe o rosto.
Tal como chora a mulher que se atira sobre o marido
que tombou à frente da cidade e do seu povo, no esforço

525 de afastar da cidadela e dos filhos o dia impiedoso,
e ao vê-lo morrer, arfante e com falta de ar, a ele se agarra,
gritando em voz alta enquanto atrás dela os inimigos
lhe batem com as lanças nas costas e nos ombros
para a arrastar para o cativeiro, onde terá trabalhos e dores,

530 e murchar-lhe-ão as faces com o pior dos sofrimentos – 
assim Ulisses deixava cair dos olhos um chora aflitivo.

Demódoco, incitado, "começou a preludiar a divindade", θεοῦ ἤρχετο (v. 499) e só em

seguida, finalmente, "revelou o seu canto" φαῖνε δ' ἀοιδήν (v. 499). O ato inicial do aedo ao

começar uma nova canção é, para traduzir literalmente, "começar pela divindade". Por causa

dessa expressão, entende-se que Demódoco inicia a sua canção por um hino, do gênero dos

hinos homéricos breves (129). O aedo não começa ab ovo (pela construção do cavalo), mas in

129 HEUBECK (1998, p. 379), GARVIE (1994, p. 335), CLAY (1989, p. 7), THALMANN (1984 p. 122), FAULKNER

104/160



medias res, instalando o exército dos aqueus no palco de guerra troiano (130): "tomou como

ponto de partida/ o momento em que tinham embarcado nas naus bem construídas", ἔνθεν

ἑλὼν ὡς οἱ μὲν ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν/ βάντες ἀπέπλειον (Odisseia 8. 500-501). Localizar as

tropas no espaço é sempre importante nas narrativas de batalha; na tomada de cidades não

é diferente, como temos observado. A Pequena Ilíada relatava que a frota dos gregos zarpou

para Tênedo, enquanto os troianos, por sua vez, levam o cavalo para a cidade e festejam sua

vitória aparente (arg. 230-236 Severyns). A Pequena Ilíada (frag. 11 Davies = 14 West), bem

como o Saque de Ílion (arg. 1-2 Severyns), sugere ambientação noturna.

Logo encontramos o nome de Odisseu: "outros, sob o comando do glorioso [Odisseu]

/estavam na ágora dos Troianos, escondidos dentro do cavalo",  τοὶ δ' ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ'

Ὀδυσῆα/ εἵατ' ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ κεκαλυμμένοι ἵππῳ (vv. 502-503). Há um grupo de soldados

sob o comando de Odisseu, mas apenas ele é determinado pelo nome. Isto vai ao encontro

dos relatos dos narradores-personagens examinados neste trabalho. Em geral, o narrador-

personagem refere-se às suas ações (às do exército) na primeira pessoa. Laerte, por exemplo,

narra: "conquistei Néricon a bem construída cidade", Νήρικον εἷλον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον

(Odisseia 24. 377); Odisseu: "aí  saqueei a cidade e chacinei os homens" ἔνθα δ'  ἐγὼ πόλιν

ἔπραθον, ὤλεσα δ' αὐτούς (9. 40); Aquiles: "doze cidades... eu destruí com as minhas naus;/

por terra afirmo [serem] onze na terra fértil de Troia", δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ'

ἀνθρώπων/ πεζὸς δ' ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον (Ilíada 9. 328-329); embora sejam

raras, analepses na primeira pessoa do plural ocorrem, mas bem pontualmente: "Fomos para

Tebas, a sagrada cidade de Eécion/ saqueamo-la e de lá trouxemos os despojos" ᾠχόμεθ' ἐς

Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος/ τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα (Ilíada 1.

366-367). O uso do plural em Ilíada 4 designa Estênelo e Diomedes e não Estênelo e exército:

"conquistamos a sede da heptápila Tebas", ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο (Ilíada

4. 406-407). O narrador também costuma escolher o comandante ou personagem principal

como, por exemplo, nas narrativas sobre Aquiles em Tebas-sob-Placo, Lirnesso e Pédaso (131).

Mais adiante o narrador usará o plural para descrever a destruição de Troia ("cantou como os

filhos dos Aqueus saquearam a cidade", ἤειδεν δ' ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν v. 514), no

(2011, pp. 17-19), CLAY (2011, p. 249-250). Ver também Hesíodo, Teogonia 1, 36; Hino Homérico a Afrodite
293 (FAULKNER, 2008, p. 298); Ilíada 9.97; Píndaro, Nemeia 2.1-3, 3.10,  5.25.

130 DE JONG (2001, p. 190).
131 VAN WEES (1997, p. 671-672).
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entanto, não há dúvida de que Odisseu é a figura central deste relato.

Em seguida Demódoco narra as ações dos troianos. Eles discutem tumultuadamente

as alternativas: abrir o cavalo no machado, lançá-lo do alto da cidade (132) ou aceitá-lo como

oferenda aos deuses. Esta descrição é uma "focalização embutida" (embbeded focalization),

a narrativa é como que "contaminada" pela percepção de Odisseu no interior do embuste do

cavalo de madeira; além disso ela segue a estrutura da cena-padrão de deliberação indireta.

Este tipo de cena-padrão tem duas formas: (1) delibera-se como fazer algo ou (2) delibera-se

fazer uma coisa ou outra, como é o presente caso. Geralmente, a expressão formular ὣς ἄρα

οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι...,  "assim ponderando entre duas coisas, pareceu-lhe

melhor tal solução..." aparece ao final, como tomada de decisão. As alternativas seguem um

padrão: a primeira é emocional ou instintiva, enquanto a segunda é racional, a qual acaba

sendo eventualmente escolhida (133). A descrição do destino de morte e destruição da cidade

pelo artifício da prolepse é uma constante nas passagens relacionadas a este tema: "e foi isto

que acabou mais tarde por acontecer", τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔμελλεν (v. 510).

A escolha neste trecho, entretanto, é justificada em termos de destino (αἶσα  v. 511) cujas

condições os troianos acabam por satisfazer (v. 511-513).

A canção tem um recomeço no verso "cantou como os filhos dos Aqueus saquearam a

cidade", ἤειδεν δ' ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν (v. 514), mas a sua função é reforçar o

princípio do saque e a narrativa efetiva dos eventos que levam à destruição da cidade. 

Os guerreiros deixam o interior do cavalo e adentram a cidade. O verso "cantou como

por caminhos diferentes arrasaram a íngreme cidade", ἄλλον δ' ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν

αἰπήν (v. 516), além de aparentar uma descrição panôramica, daquelas usadas pelo narrador

homérico para descrever o teatro de guerra antes de fechar o foco narrativo sobre um herói

particular (134), sugere a divisão dos integrantes do grupo em duplas ou grupos menores com

o propósito de realizar ataques em locais diferentes. Este padrão narrativo está presente na

Ilíada e é usado no episódio do ataque troiano às muralhas do acampamento: "e organizados

em cinco grupos seguiram os seus comandantes", πένταχα κοσμηθέντες ἅμ' ἡγεμόνεσσιν

ἕποντο (Ilíada 12.87).  Este trecho encontra-se em Ilíada 12.88-107:

132 Ver a discussão em HEUBECK (1998, p. 380) 
133 De JONG (2001, p. 96), GARVIE (1994, p. 336).
134 Supra, p. 47.
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οἳ μὲν ἅμ' Ἕκτορ' ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι,
οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα 

90 τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχεσθαι. 
καί σφιν Κεβριόνης τρίτος εἵπετο, πὰρ δ' ἄρ' ὄχεσφιν 
ἄλλον Κεβριόναο χερείονα κάλλιπεν Ἕκτωρ. 
τῶν δ' ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ Ἀλκάθοος καὶ Ἀγήνωρ, 
τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος καὶ Δηΐφοβος θεοειδὴς 

95 υἷε δύω Πριάμοιο, τρίτος δ' ἦν Ἄσιος ἥρως 
Ἄσιος Ὑρτακίδης, ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι 
αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 
τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐῢς πάϊς Ἀγχίσαο 
Αἰνείας, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷε 

100 Ἀρχέλοχός τ' Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 
Σαρπηδὼν δ' ἡγήσατ' ἀγακλειτῶν ἐπικούρων, 
πρὸς δ' ἕλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήϊον Ἀστεροπαῖον, 
οἳ γάρ οἱ εἴσαντο διακριδὸν εἶναι ἄριστοι 
τῶν ἄλλων μετά γ' αὐτόν, ὃ δ' ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων. 

105 οἳ δ' ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇσι βόεσσι 
βάν ῥ' ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ' ἔτ' ἔφαντο
σχήσεσθ', ἀλλ' ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.

Uns foram atrás de Heitor e do divino Polidamante,
os que eram melhores e mais numerosos, ávidos

90 de romper a muralha e combater junto das côncavas naus.
Com eles seguia como terceiro Cebríones; e junto do carro
deixara Heitor outro homem, mais fraco que Cebríones.
O segundo grupo lideravam Páris e Alcátoo e Agenor;
o terceiro grupo, Heleno e o divino Deífobo, ambos filhos

95 de Príamo; e como terceiro estava o herói Ásio,
Ásio filho de Hírtaco, a quem de Arisbe os grande e fulvos
cavalos haviam trazido, de junto do rio Seleis.
O quarto grupo era liderado pelo valente filho de Anquises,
Eneias; e com ele seguiam os dois filhos de Antenor,

100 Arquéloco e Acamante, peritos em todo o tipo de combate.
Sarpédon conduzia os famigerados aliados e escolheu
como seus camaradas Glauco e o belicoso Asteropeu;
pois estes pareceram-lhe ser os mais valentes dos outros
todos, além de si próprio; ele que sobressaía entre todos.

105 Depois que posicionaram na formação os escudos de pele de boi,
arremeteram com afinco contra os dânaos, convencidos de que
já não seriam retidos, mas que cairiam sobre as escuras naus.
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Não seria exagero imaginar que, se preciso e se assim o desejasse, o narrador poderia

lançar mão desta estratégia narrativa para constituir grupos ou duplas que posteriormente

atacariam alvos troianos em separado. Este padrão, presumivelmente, poderia ser usado na

organização da estrutura da narrativa da destruição de Troia no poema Saque de Ílion (135). Se

dermos importância às nossas fontes, pouco seguras, mas que refletem um material mais ou

menos tradicional (136), esta forma organizacional da narrativa parece plausível: Neoptólemo

mata Príamo no interior do templo de Zeus; Menelau mata Deífobo e reencontra Helena;

Ájax estupra Cassandra no templo de Atena; Odisseu mata Astíanax (arg. 11-18 Severyns;

Apolodoro,  Epítome  5.20-23;  Pausânias  10.25)  (137).  Há um paralelo na  Ilíada em que os

troianos se dividem em cinco pelotões. Estes grupos, arranjados em torno de comandantes,

combatem isoladamente, em diferentes pontos da muralha dos aqueus. Em determinado

momento, o narrador sumariza da seguinte forma o enfrentamento: "os outros combatiam

junto aos outros portões... Foi então que o filho de Pirítoo, o possante Polipetes",  ἄλλοι δ'

ἀμφ' ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πύλῃσι  ἔνθ' αὖ Πειριθόου υἱὸς κρατερὸς Πολυποίτης (Ilíada

12. 175, 182). um verso sintetiza a ação narrada até aquele ponto e o outro começa um novo

núcleo narrativo em torno da figura de Polipetes (138). Há outro exemplo elucidativo: "[outros

lutavam noutros lugares] em meio às naus/ mas Heitor fez-se imediatamente ao glorioso

Ájax...",  ἄλλοι  δ'  ἀμφ'  ἄλλῃσι  μάχην  ἐμάχοντο  πύλῃσι... Ἕκτωρ  δ'  ἄντ'  Αἴαντος  ἐείσατο

κυδαλίμοιο... (Ilíada 15. 414-415). A semelhança dos versos da Ilíada supracitados com o que

encontramos na  Odisseia  é grande e podemos conceber uma narrativa da saque em que

cumprissem uma função parecida.

O foco narrativo se volta então para Odisseu: "mas [Odisseu] dirigiu-se, como se fosse

Ares, à casa de Deífobo", αὐτὰρ Ὀδυσσῆα προτὶ δώματα Δηϊφόβοιο/ βήμεναι, ἠΰτ' Ἄρηα...

(Ilíada 8. 517-518). Ele está acompanhado de Menelau, na companhia do qual já visitara

Troia anteriormente, no episódio da embaixada (Ilíada 3. 203-224). Podemos imaginar que

numa  narrativa  desenvolvida  hipotética  deste  ataque,  personagens  que  tiveram  algum

contato com a dupla antes reaparecessem, para o seu mal ou para o seu bem. Entretanto, é

135 Ver ANDERSON (2011a, pp. 743-745) e FINGLASS (2014, pp. 347-354) sobre o poema. SAMMONS (2017, pp.
72-76) imagina uma apresentação catalógica do grupo dentro do cavalo, depois uma narrativa de batalha
catalógica, semelhante à emboscada que Odisseu prepara para os pretendentes no palácio.

136 KELLY (2014 pp. 326-328).
137 FINGLASS (2014, pp. 347-354).
138 Ver CLAY (2011, pp. 56-68).
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importante  notar  o  local  para  onde Odisseu se  desloca  e  o  adversário  que lá  encontra:

Deífobo. Este troiano era filho de Príamo e irmão de Heitor e de Páris Alexandre. Deífobo é

mencionado na  Odisseia,  também em um episódio relacionado ao cavalo de madeira (4.

276), do qual é possível inferir que o troiano teria se casado com Helena depois da morte de

Alexandre (Pequena Ilíada arg. 216 Severyns). Na ausência de Heitor e Alexandre, podemos

considerar Deífobo o adversário troiano mais forte e, portanto, o campeão troiano. Por isso:

"aí se diz que [Odisseu] ousou a mais terrível das lutas" κεῖθι δὴ αἰνότατον πόλεμον φάτο

τολμήσαντα (Odisseia 8. 519). Constatamos, em outras passagens, resoluções semelhantes,

como  "foi  a  coisa  mais  terrível  que  vi  com  os  olhos",  οἴκτιστον  δὴ  κεῖνο  ἐμοῖς  ἴδον

ὀφθαλμοῖσι (12. 258), o comentário de Odisseu como conclusão do embate contra Cila; ou

Glauco, encerrando a sua história sobre os sólimos: "diz ele ter sido aquela a maior batalha

de que participara", καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν (Ilíada 6.  185).  A

comparação "como se fosse Ares" (ἠΰτ' Ἄρηα v. 518) pode sugestionar que o duelo ocorre

em uma aristeia (139), exatamente como o duelo entre Aquiles e Heitor (Ilíada 22. 214-366). A

intervenção  de  uma divindade,  apesar  de  aqui  ser  mencionada  apenas  para  salientar  o

favoritismo do herói, poderia também estar ligada a esse contexto. 

Assim termina a brevíssima narrativa da tomada de Troia, ou a narrativa da narrativa,

uma vez que o narrador mais descreve a narrativa do personagem-narrador do que a narra

de fato. Finda a canção, o narrador descreve a reação do herói: "mas [Odisseu] derretia-se a

chorar/ das pálpebras as lágrimas umedeciam-lhe o rosto", αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς / τήκετο, δάκρυ

δ' ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειάς (Odisseia 8. 521-522). Odisseu caiu em prantos por uma

segunda vez neste episódio, após outra canção sobre a Guerra de Troia, porém desta vez não

cobre o seu rosto. O verbo τήκετο "derreteu-se" é de uma expressão muito intensa e só se

aplica outra vez no poema a Penélope (19. 204, 207) (140). Porém, as emoções de Odisseu são

ilustradas com maior precisão pelo símile que o compara a uma  cativa de guerra.

Este é um dos símiles mais impressionantes e comoventes da poesia épica arcaica e

descreve uma situação encontrada em outras passagens, a da esposa que assiste, desde as

muralhas ou da cidade, o marido ser morto em combate. Andrômaca, por exemplo, soube da

morte do marido por causa dos gritos desesperados dos troianos, mas ainda assim chegou às

139 MUELLNER (2014 pp. 326-328).
140 DE JONG (2001, p. 216).
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muralhas a tempo de ver o seu cadáver ser arrastado pelos cavalos de Aquiles: "pôs-se de pé

na muralha [espreitando] – e depois viu Heitor/ sendo arrastado  à frente da cidade" ἔστη

παπτήνασ' ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δ' ἐνόησεν/ ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος (Ilíada 22. 463-464). Outro

exemplo pode ser verificado no lamento de Briseida para Pátroclo: "vi [meu marido] à frente

da cidade [rasgado em pedaços] pelo bronze afiado" εἶδον  πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ

χαλκῷ (Ilíada 19. 285). Assim também é a cena retratada no símile. Odisseu chora "Tal como

chora a mulher que se atira ao marido/ que tombou à frente da cidade e do seu povo", ὡς δὲ

γυνὴ κλαίῃσι φίλον πόσιν ἀμφιπεσοῦσα/ ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν (v. 523-

524). Porém, diferente da cena descrita no símile, parece haver em ambos os paralelos certa

ênfase na mutilação do cadáver, principalmente na cena de Andrômaca, em que o narrador

concentra-se na velocidade e brutalidade dos animais: "cavalos velozes/ o arrastavam  sem

piedade para as naus recurvas dos aqueus",  ταχέες δέ μιν ἵπποι/ ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας

ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν (22. 464-465). O símile, por sua vez, destaca as obrigações do homem como

cidadão e marido: "que tombou à frente da cidade e do seu povo, no esforço/ de afastar da

cidadela e de seus filhos o dia impiedoso", ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν/ ἄστεϊ

καὶ τεκέεσσιν ἀμύνων νηλεὲς ἦμαρ (vv. 524-525; ver Ilíada 6. 441-465).

A expressão formular "dia impiedoso" νηλεὲς ἦμαρ (v. 525) designa o dia da morte e,

mais especificamente, a morte em situação de combate, como atestam todas as ocorrências

na Ilíada. Por exemplo, "por isso afastou na luta corpo a corpo o dia impiedoso", τώ ῥα καὶ ἐν

σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ (13. 514). Na segunda e última vez que a expressão ocorre

na Odisseia, o seu sentido parece algo genérico, como "risco", simplesmente (Odisseia 9. 17).

Entretanto, dado o contexto, deve ser uma referência ao assassinato em massa das crianças;

talvez à escravização de mulheres e crianças. Há duas referências ao assassinato de crianças

nos poemas homéricos. A primeira encontra-se em um discurso furioso de Agamêmnon para

Menelau, que hesitava em matar um inimigo: "que nenhum deles fuja da íngreme desgraça/

às nossas mãos, nem mesmo o rapaz que se encontre ainda/ no ventre da mãe...", τῶν μή τις

ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον/ χεῖράς θ' ἡμετέρας, μηδ' ὅν τινα γαστέρι μήτηρ/ κοῦρον ἐόντα

φέροι (Ilíada 6. 57-59); a outra encontra-se em um lamento de Príamo: "[tálamos dizimados]

e crianças.../ ...atiradas ao chão em aterradora chacina" καὶ θαλάμους κεραϊζομένους, καὶ

νήπια τέκνα/ βαλλόμενα ποτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι (Ilíada 22.63-64).
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Pelo modo como o símile sucede, resta evidente que o marido (campeão da cidade?)

falhou. Estas cenas são particularmente impactantes e concentram significado simbólico. Em

Ilíada 22. 463-474, por exemplo, Andrômaca desfalece ao ver o cadáver do marido arrastado

pelos cavalos de Aquiles. Ela atira para longe um (complicado) adorno de cabeça que inclui

diadema, touca, lenço, laço e véu. As lentes do narrador se concentram no véu, um presente

da deusa Afrodite por ocasião de seu casamento com Heitor. Este "véu" (κρήδεμνον 22. 470)

adquire uma dimensão simbólica na medida em que esta palavra também designa a parcela

superior das muralhas de uma cidade. A queda do véu simboliza a destruição de Troia. Assim,

também o verso proferido por Aquiles em Ilíada 16. 100 adquire dimensão simbólica: "…que

nós dois sobrevivêssemos, para que sozinhos soltássemos da sacra Troia o [véu]", νῶϊν δ'

ἐκδῦμεν ὄλεθρον/ ὄφρ' οἶοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα λύωμεν. O véu é o símbolo da modéstia e

de decência das mulheres homéricas; retirar (à força) o véu, equivale ao estupro, assim como

soltar o véu de uma cidade, equivale ao seu saque e destruição (141).

Os dois versos seguintes do símile descrevem o comportamento da mulher: "e ao vê-

lo morrer, arfante e com falta de ar, a ele se agarra/ gritando em voz alta"  μὲν τὸν θνήσκοντα

καὶ ἀσπαίροντ' ἐσιδοῦσα/ ἀμφ' αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει... (vv. 526-527). A cena descreve a

ação pouco mais ou menos ritual do lamento fúnebre. O verso 527 também é empregado na

descrição de Briseida em Ilíada 19.284 quase na íntegra, devido à expressão formular ἀμφ'

αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει "agarra-se a ele gritando em voz alta". Isso explicaria os paralelos

recorrentes entre os lamentos e as descrições do destino da população não-guerreira.

O soldados interrompem o lamento da mulher dando golpes com a banda da lança. A

descrição da mulher enlutada, viúva, transforma-se agora numa descrição de escravização:

"para a arrastar para o cativeiro onde terá trabalhos e dores/ e murchar-lhe-ão as faces com

o pior dos sofrimentos" εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ' ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν/ τῆς δ' ἐλεεινοτάτῳ

ἄχεϊ φθινύθουσι παρειαί (vv. 529-530). O último verso com "murchar as faces" faz referência

ao choro e retorna à ideia inicial, o termo de comparação que iniciou o símile. Há por óbvio,

uma reversão: sitiante/sitiado, conquistador/escravizada, homem/mulher (142), que extrapola

a perspectiva negativa ordinária do restante dos veteranos da guerra no poema. Isto é, além

141 Ver NAGY (2013, pp. 109-145) para um estudo das ligações (frequentes na tragédia) entre o matrimônio e a
morte, e entre Ares e Eros. Sobre o "véu" ver DE JONG (2012, p. 183); principalmente NAGLER (1974, pp. 45-
60); LLEWELLYN-JONES (2003, pp. 215-258).

142 Ver FOLEY (1978) sobre este tipo de comparação "reversa".
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de entender o sofrimento que a guerra lhe causou, Odisseu se mostra capaz de se colocar no

lugar dos vencidos e entender o sofrimento que ele, como vencedor, lhes causou (143).

4.2   CÁLIDON E PLÊURON

Depois de Aquiles se retirar de campo de batalha, as tropas dos troianos pressionam

cada vez mais o exército dos aqueus. Eles adotam a sugestão de Nestor (Ilíada 7. 326-345) e

constroem uma muralha ao redor do acampamento para tentar conter o avanço dos troianos

(Ilíada 7. 433-441). Zeus está cumprindo o pedido de Tétis: "concede a primazia aos Troianos

até que os Aqueus/ honrem o meu filho e lhe paguem com honraria devida", τόφρα δ' ἐπὶ

Τρώεσσι τίθει κράτος ὄφρ' ἂν Ἀχαιοὶ/ υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ (Ilíada 1. 509-

510). Agamêmnon, desesperado com as seguidas derrotas e com o fato de troianos estarem

acampando pela primeira vez fora das muralhas, convoca uma assembleia (Ilíada 9. 1-88). A

sua proposta: bater em retirada. Diomedes e Nestor contornam esta situação vexatória. Mais

tarde, em outra reunião entre os líderes, Agamêmnon admite o erro de ter tomado Briseida

e prepara uma longa lista de presentes, para serem concedidos imediatamente, outros por

ocasião do saque da cidade dos troianos, outros ainda quando do retorno, caso Aquiles volte

para o campo de batalha e ajude os aqueus. Porém, Agamêmnon pede o reconhecimento da

sua superioridade hierárquica da parte de Aquiles (Ilíada 9. 89-181). 

Então, Nestor escolhe os embaixadores mais adequados para levarem a proposta ao

herói: Odisseu, cujas habilidades retóricas e oratórias são explicitadas em Ilíada 3. 203-224;

Ájax, que ganhou relevo em Ilíada 7 graças ao duelo com Heitor e o qual o narrador iliádico

considera o melhor dos aqueus na ausência de Aquiles: "quanto a homens, o melhor era

Ájax, filho de Télamon", ἀνδρῶν αὖ μέγ' ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας (Ilíada 2. 768); e como

o derradeiro integrante do grupo, Nestor escolhe Fênix, sobre o qual a Ilíada até aqui nada

falara. Ele é apresentado mais adiante como tutor de Aquiles (em outras multiformas esta

função cumpre o centauro Quíron; ver a Ilíada 4. 219; 11. 830-832; 16. 143). Deste ponto em

diante o episódio narrado torna-se uma cena (muito longa) de hospitalidade, estruturada da

seguinte forma: a embaixada é recepcionada na tenda de Aquiles (Ilíada 9. 182-221); depois

143 Esta forma de reversão vencedor/vencido também aparece na Ilíada (24.471-551) no encontro de Aquiles e
Príamo. Ver MACLEOD (1982, p. 8-16) e (2001) para um estudo desta cena.
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de saciar o desejo de comer e beber, os oradores tentam persuadir o herói: (1) discurso de

Odisseu e resposta de Aquiles (vv. 222-431); (2) discurso de Fênix e resposta de Aquiles (vv.

432-622); (3) discurso de Ájax e resposta de Aquiles (vv. 623-655). Depois dos discursos e

réplicas, os integrantes da embaixada retornam para aos aqueus para dar a notícia, com a

exceção de Fênix, que permanece na tenda.

O discurso de Fênix para Aquiles pode ser divido em três partes: em Ilíada 9. 434-495,

Fênix conta a sua biografia para se estabelecer como autoridade digna de ser ouvida (notar o

seu epíteto "velho cavaleiro" γέρων ἱππηλάτα que o relaciona a figuras como Nestor, Eneu,

Peleu). Εm Ilíada 9. 496-523 Fênix conta uma alegoria (HAINSWORTH, 1993, p. 119) sobres as

Súplicas (Λιταί). Seu principal ponto é que mesmo os deuses se deixam dobrar por súplicas e

que, dessa forma, seria uma postura arrogante de Aquiles não aceitá-las. Na terceira parte,

em Ilíada 9. 524-605, o tutor de Aquiles narra um exemplum sobre Meleagro e a experiência

de quase destruição da cidade de Cálidon, que estudaremos abaixo.

Esta narrativa de quase destruição envolve duas cidades etólias que na Ilíada servem

de ponto de referência para toda a região ("na Plêuron e na íngreme Cálidon", Πλευρῶνι καὶ

αἰπεινῇ Καλυδῶνι (Ilíada 13. 217-218; 14. 116). Ambas são arroladas no Catálogo das Naus

no contingente comandado por Toas, filho de Andrêmon (Ilíada 2. 639-640); e na ausência de

Eneu, dos filhos de Eneu e de Meleagro, este herói reinava sobre todos os etólios. Plêuron é

mencionada, por meio da indicação do nome, somente nestas ocasiões na Ilíada, entretanto

a cidade ganha relevo no poema, neste episódio, como a cidade natal dos curetes. Sabemos

por fontes de tradições tardias que Téstio, o rei dos curetes, estabeleceu uma aliança com a

cidade de Cálidon pelo casamento de sua filha, Alteia, com o rei Eneu (Ésquilo, Coéforas, 602,

606; Eurípides, Ifigênia em Aulis, 49). Meleagro, um dos protagonistas desta história, é filho

deste casal (144).

A cidade de Cálidon, além de "íngreme", é caracterizada como "rochosa" (πετρήεσσα

Ilíada 2. 640) e "agradável" (ἐραννή Ilíada 9. 577). Ela não é mais popular do que Plêuron, de

forma que estaríamos autorizados a considerá-las algo obscuras, não fosse por este episódio.

144 Já a genealogia de Eneu ("homem do vinho" οἶνος) é a seguinte: filho mais novo de Πορθεύς ou Πορθάων
("demolidor",  14.155-157)  e  Eurite  (Hesíodo,  Catálogo  das  Mulheres,  10a52  Melkerbach-West  =  10.52
Most);  é  bisavô  de  Diomedes;  tem  quatro  irmãos  (schol.  bT  ad Ilíada 14.116;  Hesíodo,  Catálogo  das
Mulheres, 10a52-54 Melkerbach-West = 10.52-54 Most). Meleagro é filho de Alteia; Tideu, de Peribeia. Ver
ALDEN (2011, p. 596), EDER (2011, p. 675),  GANTZ (1993, p. 328-335).
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Provavelmente no contexto do festival de primeira colheita, Eneu se esquece de dedicar as

primícias de seu pomar à deusa Ártemis. Enfurecida, ela encaminha um javali para o pomar,

lavouras e demais propriedades de Cálidon como forma de punição. O javali causa enormes

prejuízos para a cidade e nenhum caçador consegue matá-lo, muito pelo contrário: morrem

antes em grande número e sem lograr nenhum sucesso. Assim, Meleagro forma um grupo

seleto de heróis provenientes de várias cidades para caçar o animal, que ele mesmo destrói.

Este episódio fica conhecido na mitologia greco-romana como a caçada ao javali de Cálidon

(145). O catálogo dos heróis que teriam tomado parte na caçada é grande, incluindo Meleagro,

Drias, Idas, Linceu, Cástor e Polideuces, Teseu, Admeto, Jasão, Íficles, Pirítoo, Peleu, Télamon,

Atalanta,  Anfiarau,  entre  outros (Apolodoro,  Biblioteca,  1.8;  Higino,  Fábulas,  173;  Ovídio,

Metamorfoses, 7. 270 ss.) (146). 

A divisão dos despojos do animal, todavia,  ocasiona uma desavença que rapidamente

se transforma em batalha campal entre os etólios de Cálidon e os curetes de Plêuron, como a

Discórdia: "ela que primeiro levanta um pouco a cabeça, mas depois/ fixa a cabeça no céu

enquanto caminha sobre a terra", ἥ τ' ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα/ οὐρανῷ

ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει (Ilíada 4. 443). O relato de Fênix é conciso demais sobre

este ponto, todavia é possível que a discórdia tenha surgido inicialmente entre Meleagro e os

seus tios, os irmãos de Alteia (Baquílides 5. 127-135; Ovídio, Metamorfoses, 8. 425-444). Os

padrões narrativos envolvendo disputas, mortes acidentais, no contexto de caçadas de javali

e de outros animais são numerosos na literatura antiga. Um exemplo pode ser encontrado na

Odisseia, na analepse na caçada do javali como ritual de iniciação do jovem Odisseu (19. 413-

466). Nesta passagem, porém, Odisseu e os filhos de Autólico (os seus tios maternos) fazem

uma divisão justa dos espólios do javali e tratam o ferimento que Odisseu recebeu do animal

sem que haja qualquer forma de desentendimento (147). 

É impossível qualquer especulação sobre os motivos que teriam levado os habitantes

de Cálidon e Plêuron à discordância na narrativa de Fênix como, por exemplo, podemos fazer

no caso de Aquiles e Agamêmnon (Ilíada 1. 53-305), todavia, o relato parece apresentar os

curetes no papel dos agressores: "combatiam os curetes e os etólios tenazes em combate/

145 GANTZ (1993, p. 331).
146 Ver CABRAL (2013, pp. 53-54).
147 Ver ALDEN (2011a, pp. 430-431).
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em torno da cidade de Cálidon", Κουρῆτές τ' ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι/  ἀμφὶ πόλιν

Καλυδῶνα (Ilíada 9. 529-530); um pouquinho mais adiante: "os Curetes tentavam arrasar [a

cidade ávidos pelo combate e por Ares]", Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαῶτες Ἄρηϊ (v. 532).

Por óbvio, isto coloca Meleagro na posição de campeão defensor e a focalização narrativa do

relato na dos sitiados.

A partir deste ponto o propósito parenético e paradigmático da narrativa de Fênix se

torna evidente: "enquanto combatia Meleagro, diletos de Ares/ tudo corria mal aos Curetes",

ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἀρηΐφιλος πολέμιζε/ τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν (v. 550-551).

Esses versos traçam um paralelo entre a excelência guerreira e a importância de Aquiles e de

Meleagro para o seu exército e a sua cidade. Como observa HAINSWORTH (1993, p. 134) em

seu comentário a este discurso da Ilíada, é exatamente esta necessidade de aproximação dos

heróis que torna o relato obscuro neste ponto. Cálidon é a cidade em estado de sítio, mas os

versos seguintes apresentam os curetes acuados dentro das muralhas: "nem podiam estar/

fora das muralhas, numerosos embora fossem", τείχεος ἔκτοσθεν μίμνειν πολέες περ ἐόντες

(v. 552). HAINSWORTH (1993, p. 134) imagina um cenário em que os curetes constroem uma

muralha ao redor do seu bivacampamento, nas imediações de Cálidon, exatamente como os

aqueus são forçados a fazê-lo em Ilíada 7, porém, admite que nada no contexto sugere essa

interpretação. 

Meleagro mata um dos tios maternos durante os combates. A reação de Alteia recebe

uma descrição detalhada no relato de Fênix: "em grande sofrimento" (πόλλ' ἀχέουσ' v.567);

"com as mãos batia na terra" (γαῖαν... χερσὶν ἀλοία v. 568); "enquanto estava ajoelhada com

o peito umedecido de lágrimas" (πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι v. 570). É

desta maneira que Alteia lança uma maldição sobre Meleagro, "invocando os deuses" (θεοῖσι

… ἠρᾶτο vv. 565-566), "chamando por Hades e a temível Perséfone", κικλήσκουσ' Ἀΐδην καὶ

ἐπαινὴν Περσεφόνειαν (v. 569); e as Erínias escutam no abismo do Érebo o pedido para que

o filho morra (παιδὶ δόμεν θάνατον v. 571). Como resultado, Meleagro deixa a batalha e põe

a perder qualquer perspectiva de vitória dos etólios de Cálidon.

Tal como Aquiles, tomado pela raiva (μῆνις) provacada pelos abusos de Agamêmnon,

retira-se de batalha, assim também procede Meleagro. O herói é tomado pelo χόλος (quase

sinônimo de μῆνις; ἀλλ' ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος v. 553) e enfurecido contra a sua mãe,
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"irado no coração contra a mãe, Alteia", ὃ μητρὶ φίλῃ Ἀλθαίῃ χωόμενος κῆρ (v. 555) deixa o

campo de batalha para ficar junto a sua esposa Cleópatra (uma inversão dos elementos que

compõe o nome de Pátroclo). 

Assim como na Ilíada, os habitantes de Cálidon, desesperados com a possibilidade de

terem sua cidade saqueada e destruída pelos curetes, enviam uma embaixada, composta por

anciãos, sacerdotes. Os sacerdotes oferecem a Meleagro grosso modo uma extensão para a

sua "honra" (τιμή) dentro daquela comunidade, uma propriedade rural (τέμενος) com terras

de altíssima qualidade, como sinal de sua importância para o grupo que carece mais do que

nunca de sua excelência guerreira "um lindíssimo terreno/ de cinquenta jeiras – metade dele

plantado de vinhas, a outra/ de terra arável", τέμενος περικαλλὲς ... πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν

ἥμισυ οἰνοπέδοιο/ ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν (v. 578-580). Promessas semelhantes ocorrem na

Ilíada como, por exemplo, cogita Aquiles ao imaginar as razões pelas quais Eneias estaria se

arriscando em batalha: "será que os Troianos te demarcaram um domínio senhorial, superior

aos outros?", ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων (Ilíada 20. 184; ver 6. 195). 

Aos sacerdotes de Cálidon logo se juntam membros do círculo mais íntimo do herói,

com os mesmos pedidos; primeiramente o pai de Meleagro e rei de Cálidon, Eneu, suplica de

joelhos que o filho retorne à luta: "agitando as portas bem ajustadas, ajoelhou-se perante o

filho", σείων κολλητὰς σανίδας γουνούμενος υἱόν (v. 583); depois as irmãs e até mesmo a

mãe suplicam sem sucesso. Após o núcleo familiar, os companheiros e amigos mais íntimos

conversam com Meleagro, situação que estabelece um paralelo com a tenda de Aquiles e os

companheiros Odisseu, Fênix e Ájax. Meleagro só retorna ao combate depois dos apelos da

esposa Cleópatra, em tempo ainda de salvar a cidade do saque e do arrasamento pelas mãos

dos curetes, todavia, tarde demais para que as promessas dos habitantes de Cálidon fossem

de fato cumpridas. 

Eis a passagem, na íntegra, em Ilíada 9. 524-604:

οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν
525 ἡρώων, ὅτε κέν τιν' ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι, 

δωρητοί τε πέλοντο παράρρητοί τ' ἐπέεσσι. 
μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι οὔ τι νέον γε 
ὡς ἦν, ἐν δ' ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι. 
Κουρῆτές τ' ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι 
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530 ἀμφὶ πόλιν Καλυδῶνα καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον, 
Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς, 
Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαῶτες Ἄρηϊ. 
καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσε 
χωσαμένη ὅ οἱ οὔ τι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς  

535 Οἰνεὺς ἔρξ', ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ' ἑκατόμβας, 
οἴῃ δ' οὐκ ἔρρεξε Διὸς κούρῃ μεγάλοιο. 
ἢ λάθετ' ἢ οὐκ ἐνόησεν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ. 
ἣ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα 
ὦρσεν ἔπι χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα, 

540 ὃς κακὰ πόλλ' ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν, 
πολλὰ δ' ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ 
αὐτῇσιν ῥίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων. 
τὸν δ' υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος 
πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας 

545 καὶ κύνας, οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι, 
τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ' ἀλεγεινῆς. 
ἣ δ' ἀμφ' αὐτῷ θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀϋτὴν 
ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι, 
Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων. 

550 ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἀρηΐφιλος πολέμιζε, 
τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν, οὐδὲ δύναντο 
τείχεος ἔκτοσθεν μίμνειν πολέες περ ἐόντες, 
ἀλλ' ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων 
οἰδάνει ἐν στήθεσσι νόον πύκα περ φρονεόντων, 

555 ἤτοι ὃ μητρὶ φίλῃ Ἀλθαίῃ χωόμενος κῆρ 
κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ καλῇ Κλεοπάτρῃ 
κούρῃ Μαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνίνης 
Ἴδεώ θ', ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ' ἀνδρῶν
τῶν τότε, καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον 

560 Φοίβου Ἀπόλλωνος καλλισφύρου εἵνεκα νύμφης, 
τὴν δὲ τότ' ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 
Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον, οὕνεκ' ἄρ' αὐτῆς 
μήτηρ ἀλκυόνος πολυπενθέος οἶτον ἔχουσα 
κλαῖ' ὅτε μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος Ἀπόλλων, 

565 τῇ ὅ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέσσων 
ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα θεοῖσι 
πόλλ' ἀχέουσ' ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο, 
πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία 
κικλήσκουσ' Ἀΐδην καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν 

570 πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι, 
παιδὶ δόμεν θάνατον, τῆς δ' ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς 
ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα. 
τῶν δὲ τάχ' ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει 
πύργων βαλλομένων, τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες 
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575 Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους, 
ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον, 
ὁππόθι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς, 
ἔνθά μιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι 
πεντηκοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο, 

580 ἥμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι. 
πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς 
οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς ὑψηρεφέος θαλάμοιο 
σείων κολλητὰς σανίδας γουνούμενος υἱόν 
πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ 

585 ἐλλίσσονθ', ὃ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο, πολλὰ δ' ἑταῖροι, 
οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων, 
ἀλλ' οὐδ' ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον, 
πρίν γ' ὅτε δὴ θάλαμος πύκ' ἐβάλλετο, τοὶ δ' ἐπὶ πύργων 
βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ. 

590 καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐΰζωνος παράκοιτις 
λίσσετ' ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα 
κήδε', ὅσ' ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ: 
ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει, 
τέκνα δέ τ' ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας. 

595 τοῦ δ' ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα, 
βῆ δ' ἰέναι, χροῒ δ' ἔντε' ἐδύσατο παμφανόωντα. 
ὣς ὃ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ 
εἴξας ᾧ θυμῷ, τῷ δ' οὐκέτι δῶρ' ἐτέλεσσαν 
πολλά τε καὶ χαρίεντα, κακὸν δ' ἤμυνε καὶ αὔτως. 

600 ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει φρεσί, μηδέ σε δαίμων 
ἐνταῦθα τρέψειε φίλος, κάκιον δέ κεν εἴη 
νηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν, ἀλλ' ἐπὶ δώροις 
ἔρχεο, ἶσον γάρ σε θεῷ τίσουσιν Ἀχαιοί. 
εἰ δέ κ' ἄτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύῃς 

605 οὐκέθ' ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι πόλεμόν περ ἀλαλκών. 

Deste modo ouvimos falar da fama dos homens heroicos
525 de antanho, quando a algum sobrevinha a cólera furiosa:

eram permeáveis a presentes e deixava-se inflectir pelas palavras.
Eu próprio me recordo deste feito de há muito (recente não é
de forma alguma!), como foi: a vós, todos amigos, narrarei.
Combatiam os Curetes e os Etólios tenazes no combate

530 em torno da cidade de Cálidon e entre eles se chacinavam:
os Etólios por seu lado, defendiam a agradável Cálidon;
mas os Curetes tentavam arrasá-la na labutação da refrega.
Pois um flagelo entre eles lançara Ártemis do trono dourado,
encolerizada porque Eneu não lhe oferecera as primícias

535 de seu pomar abundante, embora os outros deuses participassem
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da hecatombe: só à filha do grande Zeus ele não ofereceu,
ou porque esqueceu ou porque não se apercebeu:
é que  no espírito estava grandemente iludido.
Mas a arqueira, filha de Zeus encolerizada, enviou-lhe
um temível javali selvagem de brancas presas,

540 que a seu modo causou muitos males no pomar de Eneu.
Muitas altas árvores arrancou e atirou ao chão,
com as próprias raízes e com as próprias flores da maçã.
Porém Meleagro, filho de Eneu, matou o javali,
depois que reunira de muitas cidades homens caçadores

545 e cães: pois não por poucos homens seria domado o javali,
tal era o seu tamanho; e a muitos atirou para a pira funerária.
Mas a deusa levantou em torno dele alta grita e alarido
(em torno da cabeça e da pele hirsuta do javali),
entre os Curetes e os magnânimos Etólios.

550 Ora enquanto combatia Meleagro, dileto de Ares
tudo corria mal aos Curetes, nem podiam estar
fora das muralhas, numerosos embora fossem.
Mas quando de Meleagro se apoderou a ira (que faz com que
no peito dos outros inche o espírito, sensatos embora sejam),

555 foi então que irado no coração contra a mãe amada, Altaia,
ele se deitou junto da esposa legítima, a bela Cleópatra,
(filha de Marpessa dos belos tornozelos, filha de Eveno,
e de Idas, que era o mais forte dos homens que então
habitavam a terra – ele que tomara o arco para enfrentar

560 o soberano Febo Apolo, por causa da donzela de belos tornozelos.
Ela a quem no palácio o pai e a mãe veneranda
chamavam pelo nome Alcíone, porque a própria mãe,
num desgosto como o do alcíone muito sofrido a lamentava,
porque lhe arrebatara a filha, Febo Apolo, que atua longe).

565 Junto dela se deitou Meleagro em ira amarga,
furioso devido as imprecações da mãe, que rezava aos deuses
em grande sofrimento por causa do assassínio do irmão;
e com as mãos muito batia na terra que tudo alimenta,
chamando por Hades e pela temível Perséfone,

570 enquanto estava ajoelhada com o peito umedecido de lágrimas,
para que eles dessem a morte a seu filho. E a Erínia que na escuridão
caminha ouviu-a no Érebo, ela cujo coração não tem suavidade.
Depressa em torno dos portões retumbava o estrondo
das muralhas ao serem alvejadas; a Meleagro suplicavam os anciãos

575 dos Etólios e enviaram-lhe os melhores sacerdotes dos deuses,
para que saísse e os socorresse, prometendo-lhe ingente oferenda.
Lá onde se estendia a mais fértil planície da agradável Cálidon:
foi aí que lhe pediram que escolhesse um lindíssimo terreno
de cinquenta jeiras – metade dele plantado de vinhas, a outra
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580 de terra arável – para que da planície fosse destacado.
Muitas súplicas lhe dirigiu o velho cavaleiro Eneu,
tendo pisado a soleira de seus altos aposentos:
agitando as portas bem ajustadas, ajoelhou-se perante o filho.
Muitas súplicas lhe dirigiam as irmãs e a excelsa mãe.

585 Mas ele recusava com mais afinco. Muito suplicaram
os companheiros que lhe eram mais fiéis e mais queridos.
Mas nem assim conseguiram persuadir o coração no seu peito,
até que o tálamo estava a ser arrombado e os Curetes trepavam
pelas muralhas e lançavam fogo à grande cidadela.

590 Foi então que a esposa de bela cintura de Meleagro
lhe dirigiu súplicas, chorosas, e enumerou-lhe todos os males,
que sobrevêm àqueles cuja cidade é tomada:
chacinam os homens, o fogo destrói a cidade,
e estranhos levam as crianças e as mulheres de cintura firme.

595 Moveu-se-lhe o espírito ao ouvir falar destes atos malévolos;
Pôs-se a caminho e sobre o corpo vestiu suas armas resplandecentes.
Assim afastou dos Etólios o dia da desgraça, cedendo 
a seu ânimo; mas a ele jamais pagaram os dons,
muitos e preciosos. Mesmo assim ele afastou o mal.

600 Quanto a ti, não me remoas tais coisas no espírito, ó amigo,
e que a divindade por aí não te deixe enveredar! Mais difícil seria
salvar as naus em chamas. Vem antes ao encontro das oferendas!
E como se fosses um deus te honrarão os Aqueus.
Mas se sem oferendas entrares na batalha aniquiladora de homens,

605 não serás tão honrado, ainda que nos protejas da guerra.

Nesta narrativa de saque iminente o primeiro elemento mecionado são os portões:

"depressa em torno dos portões retumbava o estrondo/ das muralhas ao serem alvejadas",

τῶν δὲ τάχ' ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει/ πύργων βαλλομένων (v. 573-574). Parte

da expressão formular que descreve o elemento sonoro da cena não costuma aparecer em

contextos de batalha; ela descreve o som de alguém que se aproxima e acaba por acordar

outrem do sono (ὅμαδος καὶ  δοῦπος Aquiles,  Ilíada 23.  234;  Élpenor,  Odisseia 10.  566).

Entretanto, a expressão formular δοῦπος ὀρώρει com efeito reaparece uma vez em contexto

semelhante no poema, no episódio da chamada τειχομαχία, "combate pelas muralhas" em

Ilíada 12. 289: "por cima da muralha toda se elevou o fragor", τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος

ὀρώρει. Esta passagem ainda sugere que os estrondos são causados por pedras impelidas

pelos inimigos contra as fortificações da muralha. É assim exatamente que a muralha erguida
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pelos aqueus ao redor do acampamento é rompida por Sarpédon e Heitor (148). O ataque de

Sarpédon no lado direito da fortificação chama a atenção de Ájax, que abandona sua posição

para ajudar na defesa daquele local, dando oportunidade para a realização de um ataque

bems ucedido da parte de Heitor. O troiano ergue uma pedra tão grande que "dois homens,

os mais fortes da comunidade não a levantariam/ facilmente com uma alavanca para o alto

de uma carroça: homens como os que vivem/ hoje", τὸν δ' οὔ κε δύ' ἀνέρε δήμου ἀρίστω/

ῥηϊδίως ἐπ' ἄμαξαν ἀπ' οὔδεος ὀχλίσσειαν/ οἷοι νῦν βροτοί εἰσ' (Ilíada 12. 447-449). Essa

pedra é arremessada e desmantela os portões por completo. Assim, os troianos rompem as

defesas do exército aqueu e invadem o espaço ocupado pelas tendas e pelas naus: "Logo uns

escalaram o muro/ e outros entraram pelo portão bem construído/ os Dânaos fugiram..."

αὐτίκα δ' οἳ  μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ  δὲ κατ'αὐτὰς/ ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας, Δαναοὶ δ'

ἐφόβηθεν  (Ilíada 12. 470-471).

 Deste modo a expressão formular (ὅμαδος καὶ) δοῦπος ὀρώρει indica para audiência

escolada no idioma tradicional dos poemas homéricos o risco iminente e a possibilidade de

que a qualquer momento os portões se rompam sobre um arremesso como o de Heitor em

Ilíada 12. No relato de Fênix o som dos golpes de pedras que ameaçam a muralha de Cálidon

são concomitantes com as visitas dos habitantes desesperados aos aposentos de Meleagro,

nos versos 575-587. Esta seção termina com o verso "mais nem assim conseguiram persuadir

o coração no seu peito", ἀλλ' οὐδ' ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον (v. 587).

Enfim o combate também chega aos aposentos de Meleagro: "o tálamo estava a ser

arrombado e os Curetes trepavam/ pelas muralhas e lançavam fogo à grande cidadela", πρίν

γ' ὅτε δὴ θάλαμος πύκ' ἐβάλλετο, τοὶ δ' ἐπὶ πύργων/ βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηθον μέγα

ἄστυ (vv. 588-589). O tálamo, nos poemas homéricos, está acima de tudo ligado à expressão

da intimidade – sobretudo das mulheres, onde passam mais tempo (Ilíada 3. 142; 3. 174; 6.

336; Odisseia 4. 121; 17. 36) – e do casamento (Odisseia 4. 263; 23. 192). Por isso, o cômodo

é contrastado com a guerra, às vezes ironicamente "encontrou [Alexandre] no tálamo a tratar

das belas armas", τὸν δ' εὗρ' ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε' ἕποντα (Ilíada 6. 321); às vezes

para provocar pathos "mal casara saiu do tálamo atrás da [glória]" γήμας δ'ἐκ θαλάμοιο μετὰ

κλέος  ἵκετ'Ἀχαιῶν  (Ilíada 11.  227);  "fizeste  enviuvar  sua  mulher  no  íntimo  recesso  do

148 Ver CLAY (2011, pp. 66-68).
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tálamo", χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῷ θαλάμοιο νέοιο (Ilíada 17. 36). Esse é um fato da guerra

e a Ilíada costuma enfatizá-lo com frequência nas imagens que retratam maridos e esposas:

a guerra enviuva as mulheres e destrói os lares.

O combate muito próximo da muralha também é percebido como grande risco para a

cidade em outras passagens da  Ilíada, especialmente no contexto da aristeia. Quando, por

exemplo, Pátroclo se aproxima da muralha, Apolo intervém, cuidando para que a cidade não

seja capturada antes da hora: "três vezes pisou Pátroclo um canto sublime da muralha/ três

vezes o repulsou Apolo" τρὶς μὲν ἐπ' ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο/  Πάτροκλος, τρὶς δ'αὐτὸν

ἀπεστυφέλιξεν Ἀπόλλων (Ilíada 16. 702-703). É por essa razão certamente que um dos dois

epítetos fixos de Ares é τειχεσιπλήτης "destruidor de muralhas" ou, literalmente "aquele que

se aproxima/aborda a muralha" (Ilíada 5. 31, 5. 455); o epíteto do deus é composto pelas

palavras τεῖχος "muralha" e πελάζω "aproximar". MUELLNER (1996, p. 15) compreende que a

aproximação é uma espécie de metáfora: "aproximar-se de uma muralha é uma metáfora

adequada para a propensão que esse deus mostra em beirar os limites do comportamento,

bem como para a propensão semelhante e perigosa que os grandes heróis mostram em

beirar os limites entre a mortalidade e a divindade", ("approaching a wall is an appropriate

metaphor for that god´s tendency of reaching the limits of behavior as well  as the great

heroes' similar and dangerous tendency to rich the limits between mortality and divinity")

(149). Poderíamos acrescentar também que, dadas as condições, a referencialidade tradicional

da aproximação de uma muralha é a sua provável e iminente captura pelas mãos do herói

que se aproxima.

O fogo (ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ v. 589) constitui um elemento importante para o saque

de cidades e está relacionado principalmente à ideia de ameaça às muralhas  (150).  O fogo

149 MUELLNER (1995, p.15)
150 Ver NAGY (2005, pp. 81-84) que vê referências à destruição do mundo pela conflagração total e pelo dilúvio

nas menções ao fogo e à agua na Ilíada: "in the Iliad, the fire of the Achaeans that is destined to destroy the
Trojans and, conversely, the fire of the Trojans that threatens to destroy the Achaeans are both pervasively
compared to a cosmic fire of Zeus, wich threatens to destroy the whole world. In Iliad 12.17-33, on the other
hand, where it is prophesied that the rivers of the Trojan plain will erase all traces of the Achaean Wall at
Troy, the flooding of the plain is described in language that evokes a cosmic cataclysm ("na Ilíada o fogo dos
Aqueus que está destinado a destruir os Troianos e, inversamente, o fogo dos Troianos que ameaça destruir
os Aqueus, são ambos generalizadamente comparados ao fogo cósmico de Zeus, que ameaça destruir todo
o mundo. Em Ilíada 12.17-33, por outro lado, onde é profetizado que os rios da planície troiana vão apagar
os traços da Muralha Aqueia em Troia, a enchente na planície é descrita em uma linguagem que evoca um
cataclismo cósmico").
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representa uma enorme ameça para o acampamento aqueu no decorrer do "combate pelas

muralhas":  "Ele  reza  para...  lhes  deitar  fogo  consumidor", ἀρᾶται  δὲ  τάχιστα… αὐτάς  τ'

ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός (Ilíada 9. 240-242); Agamêmnon deseja que o sol não se ponha

antes que ele destrua "a sala de banquetes de Príamo/ negra de fumo e... as portas com fogo

ardente", πρίν με κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον/ αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς

δηΐοιο θύρετρα (Ilíada 2. 414); numa prolepse, após a morte de Heitor, a cidade reage como

se "toda a íngreme Ílion ardesse com fogo de cima a baixo", Ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο

κατ'ἄκρης (22. 411); Heitor para Alexandre: "levanta-te antes que a cidade se abrase em fogo

ardente", ἀλλ' ἄνα μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται (6. 331); quando os sitiantes tornam-

se agora os sitiados: "[Heitor] teria queimado com fogo ardente as naus niveladas" καί νύ κ'

ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ νῆας ἐΐσας (8. 217); "por toda a parte brotava o fogo ardente da/

pétrea muralha", πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ (12.177). Os exemplos em

sua maioria expressam o temor do incêndio ou o desejo de lançá-lo à cidade (ou aos navios).

Raramente vemos o fogo queimar, tal como no relato de Fênix,  mas ainda aqui a cidade

consegue permanecer de pé.

Da mesma forma que Aquiles, Meleagro responde sempre às promessas de maiores

honrarias da comunidade e às súplicas dos familiares e dos amigos mais íntimos com recusas

até o momento em que Cleópatra: "lhe dirigiu súplicas, chorosas, e enumerou-lhe todos os

males/ que sobrevêm àqueles cuja cidade é tomada", λίσσετ' ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλεξεν

ἅπαντα/ κήδε', ὅσ' ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ (vv. 490-491). As consequências para a

população da cidade são regulares: população masculina é exterminada, mulheres e crianças

são escravizadas (quando as crianças não são assassinadas em massa) e a cidade é destruída

(especialmente pelo fogo). O sofrimento das vítimas dos "atos malévolos" (κακὰ ἔργα) move

Meleagro, que decide retornar ao combate. Por muito pouco o herói consegue afastar o dia

da destruição da cidade de Cálidon, "assim afastou dos Etólios o dia da desgraça", Αἰτωλοῖσιν

ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ (v. 597 = νηλεὲς ἦμαρ Odisseia 8. 525), ao contrário daquele campeão

e marido presente no símile da Odisseia.

4.3   A CIDADE NO ESCUDO
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A passagem que estudaremos a seguir encontra-se no final de Ilíada 18. Após a morte

de Pátroclo, um longo e dramático combate se desenrola ao redor do seu cadáver até que

Menelau e Meríones, auxiliados por ambos Ajantes o recuperam e carregam para as tendas e

navios no acampamento aqueu. Heitor, todavia, apropria-se do armamento de Aquiles, que

Pátroclo envergava, criando a necessidade da fabricação de novas armas (Ilíada 18. 130-137).

Tétis imediatamente se dispõe a ajudar e viaja até a casa de Hefesto. Esta cena é organizada,

como de costume, segundo as regras da cena-padrão de hospitalidade: (1) o visitante chega

ao local de destino e espera à porta (vv. 369-370); (2) encontra quem procura, o qual recebe

uma descrição (vv. 371-380): Hefesto está atarefado com seus foles e forja; (3) o visitante é

notado (vv. 382-387): Cáris percebe a chegada de Tétis e a conduz para dentro de casa; (4)

serve-se comida e bebida: o narrador adapta esta unidade com uma conversa entre Cáris e

Hefesto, cujo objetivo é destacar o prestígio de Tétis, e uma nova descrição dos trabalhos e

objetos de Hefesto (vv. 391-421). (5) Entabula-se conversação (vv. 422-467): Tétis aproveita

este momento para desabafar. Ela conta que não queria ter casado com Peleu, que Apolo

tirou a vida de Pátroclo. Ela reconta o que sucedeu a Aquiles desde o começo, passando pela

embaixada e pelo apresamento da armadura por Heitor. O tema da desavença entra Aquiles

e Agamêmnon vai dando lugar ao tema da vingança a partir deste ponto. A deusa, então,

pede pela fabricação de uma nova armadura e Hefesto consente (151).

A descrição da elaboração de novas armas vai se concentrar no escudo. O narrador se

lança agora na maior amplificação do poema: um microcosmo da experiência humana (152).

Nisto  o  novo  escudo  forjado  para  Aquiles  difere  muito  dos  demais.  No  escudo  de

Agamêmnon (Ilíada 11.  32-37),  no cinturão e  escudo de Héracles  (Odisseia 11.  609-616;

Escudo 264-270), bem como na égide de Atena (Ilíada 5. 736-742), encontramos monstros

apavorantes, serpentes, cenas de batalha e assassinatos, cujo intenção é apotropaica. No

escudo de Aquiles, muito pelo contrário, a maior parte das cenas representadas descrevem

momentos pacíficos da vida cotidiana e até mesmo cenas alegres (153). 

  De acordo com o estudo de TAPLIN (1980, p. 5-11) o escudo possui cinco círculos ou

bordas concêntricas, como um "alvo para flechas" (154). O narrador descreve o seu conteúdo

151 Ver M. W. EDWARDS (1988, p. 277).
152 Ver M. W. EDWARDS (1988, p. 277), idem (1991, p. 200), TAPLIN (1980, p. 11).
153 Ver M. W. EDWARDS (1988, p. 277), TAPLIN (1980, p. 4).
154 Ver M. W. EDWARDS (1988, p. 278).
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de dentro para fora: no primeiro encontramos a representação (1) da terra, das estrelas e do

mar (Ilíada 18. 483-489); no segundo, (2) a vida urbana, com um contraste entre a cidade em

tempos de paz e a cidade em guerra (vv. 490-540); no terceiro círculo está representada (3) a

vida rural, organizada pelas estações do ano (vv, 541-589); (4) a cena de dança (vv. 590-606);

e finalmente (5) o oceano (vv. 606-607).

Transcrevo abaixo a passagem que interessa ao presente trabalho, a representação da

cidade sitiada em Ilíada 18. 508-540:

τὴν δ' ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ εἵατο λαῶν 
τεύχεσι λαμπόμενοι, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή, 

510 ἠὲ διαπραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι 
κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν, 
οἳ δ' οὔ πω πείθοντο, λόχῳ δ' ὑπεθωρήσσοντο. 
τεῖχος μέν ῥ' ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα

515 ῥύατ' ἐφεσταότες, μετὰ δ' ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας: 
οἳ δ' ἴσαν, ἦρχε δ' ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσθην, 
καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ 
ἀμφὶς ἀριζήλω, λαοὶ δ' ὑπολίζονες ἦσαν. 

520 οἳ δ' ὅτε δή ῥ' ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι 
ἐν ποταμῷ, ὅθι τ' ἀρδμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν, 
ἔνθ' ἄρα τοί γ' ἵζοντ' εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ. 
τοῖσι δ' ἔπειτ' ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν 
δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς. 

525 οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ' ἅμ' ἕποντο νομῆες 
τερπόμενοι σύριγξι, δόλον δ' οὔ τι προνόησαν. 
οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ' ἔπειτα 
τάμνοντ' ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ 
ἀργεννῶν οἰῶν, κτεῖνον δ' ἐπὶ μηλοβοτῆρας. 

530 οἳ δ' ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν 
εἰράων προπάροιθε καθήμενοι, αὐτίκ' ἐφ' ἵππων 
βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαθον, αἶψα δ' ἵκοντο. 
στησάμενοι δ' ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ' ὄχθας, 
βάλλον δ' ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. 

535 ἐν δ' Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ' ὀλοὴ Κήρ, 
ἄλλον ζωὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον,
ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖϊν, 
εἷμα δ' ἔχ' ἀμφ' ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν. 
ὡμίλευν δ' ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ' ἐμάχοντο, 

540 νεκρούς τ' ἀλλήλων ἔρυον κατατεθνηῶτας. 
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Mas por volta da outra cidade estavam dois exércitos,
510 refulgentes de armas. Duas alternativas lhes aprouveram:

ou destruir a cidade, ou então dividir tudo em dois,
todo o patrimônio que continha a cidade aprazível.
Os sitiados não queriam e armavam-se para uma emboscada.
As esposas amadas e as crianças pequenas guardavam

515 em pé a muralha, e com elas os homens já idosos.
Os outros saíam, liderados por Ares e Palas Atena,
ambos de ouro e de ouro revestidos, belos
e altos nas suas armas, como deuses que eram,
salientes no meio dos outros; os homens eram menores.

520 Quando chegaram aonde lhes pareceu fácil a emboscada,
num rio que servia de bebedouro para todos os rebanhos,
aí se posicionaram, revestidos de fulvo bronze.
Depois saíram dois vigias para longe da hoste,
à espera de verem chegar as ovelhas e bois de chifres recurvos,

525 que chegaram depressa. Atrás deles seguiam dois pastores,
deleitando-se ao som da flauta. Não pressentiram o dolo.
Ao verem-nos contra eles se atiraram os soldados e depressa
cotaram o acesso às manadas de bois e aos belos rebanhos
de ovelhas brancas e em seguida mataram os pastores.

530 Mas os sitiadores ouviram a grande confusão dos bois,
sentados à frente dos lugares da assembleia, e logo montaram
nos seus cavalos de patas leves e chegaram depressa.
Posicionando-se, combateram junto das correntes do rio,
e arremeteram uns contra os outros com lanças de bronze.

535 Com eles estava a Discórida, o Tumulto e o Destino fatal
que agarrava num homem vivo e recém-atingido e noutro
incólume; e a outro já morto arrastava por entre turba pelos pés.
A veste que levava aos ombros estava vermelha de sangue humano.
Participavam na luta e combatiam como homens vivos,

540 e arrastavam os cadáveres dos mortos uns dos outros.

O retrato da cidade sitiada apresenta inicialmente uma descrição de dois exércitos ou

talvez dois batalhões de exército deliberando duas alternativas diferentes: "duas alternativas

lhes aprouveram", δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή (v. 509). A situação descrita como que segue

a estrutura da cena-padrão de deliberação indireta (155). Nesta cena-padrão, como notamos,

a primeira alternativa costuma ser uma resposta emocional ou instintiva às circunstâncias, ao

passo que a segunda é racional, ponderada; no geral a segunda é escolhida pelo agente (156).

155 Ver Odisseia 10.438-446 e DE JONG (2001, p. 265).
156 Supra, p. 104.
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Embora nenhuma das narrativas estudadas neste trabalho, com a exceção desta, apresentem

uma descrição semelhante para um exército, a narrativa indireta da canção de Demódoco em

Odisseia 8 mostra a população troiana em situação parecida, ponderando o que fazer com o

cavalo de madeira. Os troianos escolhem a terceira e última alternativa: "três planos lhes

agradaram/ … ou deixá-lo ficar como oferenda encantadora para os deuses/ e foi isto o que

acabou mais tarde por ocorrer" τρίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή … ἠὲ ἐᾶν μέγ' ἄγαλμα θεῶν

θελκτήριον εἶναι/ τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔμελλεν (Odisseia 8. 506-510). Assim,

de acordo com a dicção tradicional do epos arcaico, a possibilidade de que o exército escolha

a primeira alternativa é maior, porque mais comum, todavia, além de escolha pela primeira

alternativa, aquela que é mais emotiva, ser possível (por exemplo, Odisseia 10. 438-446), não

é incomum, na Odisseia, que um personagem não tome nenhuma decisão (DE JONG, 2001,

p. 96).

Quanto ao conteúdo da deliberação, à primeira vista, o exército parece decidir entre a

destruição total cidade ou apenas a sua captura e divisão dos despojos. Essa concepção seria

absolutamente original, uma vez que não há, até onde conferimos, sinal de uma distinção

deste gênero no emprego do vocabulário. EDWARDS (1991, p. 219) sugere que esta cena de

deliberação é baseada em  Ilíada 22.  111-121 em que Heitor  pondera entregar Helena e

dividir com os aqueus as riquezas de Troia. O problema desta interpretação é que ela ignora

o fato de que as tentativas de negociação geralmente partem dos sitiados, não dos sitiantes

(Menelau Ilíada 3. 70; Antenor Ilíada 7. 350; Heitor Ilíada 22. 111-121). Entender esta cena

como a descrição de preparativos de uma missão diplomática ou a discussão posterior à uma

missão nesses termos poderia talvez conciliar essas visões. Nos poemas homéricos, somente

neste contexto, o exército sitiante procura negociar com os residentes de uma cidade sitiada

(Ilíada 3. 203-224; 4. 384; μειλίχιον μῦθον 10. 284-290). Isso estaria mais de acordo com o

que observamos na Ilíada e em outras tradições de poesia épica: os sitiados, em um primeiro

momento, também respondem à negociação com arrogância.

Em seguida, encontramos uma cena frequente, semelhante à "vista desde a muralha"

τειχοσκοπία: mulheres e idosos sobre os adarves da muralha (Ilíada 3. 149-153). Entretanto,

a presença da expressão formular ἄλοχοί (τε φίλαι) καὶ νήπια τέκνα indica outro contexto.

Como demonstrou WERNER (2008) a expressão "esposas e crianças pequenas" na linguagem
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especial de homero está profundamente relacionada ao saque de cidades e designa regular e

especialmente "o grupo de vítimas reais ou pontenciais de guerra". Assim, esta expressão é

usada de forma a evocar as consequência do cerco de uma cidade para os seus habitantes: o

assassinato da população masculina e a escravização de mulheres e crianças. Ao evocar essas

consequências o poema associa a presente cena a tantas outras já mencionadas e analisadas

neste trabalho como, por exemplo, o relato de Briseida sobre o cerco de Lirnesso:"vi [meu

marido] à frente da cidade [rasgado em pedaços] pelo bronze afiado", εἶδον πρὸ πτόλιος

δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ (Ilíada 19. 285); ou Odisseu, que chorava "como chora a mulher que

se atira ao marido/ que tombou à frente da cidade e do seu povo", ὡς δὲ γυνὴ κλαίῃσι φίλον

πόσιν ἀμφιπεσοῦσα/ ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν (vv. 523-524). 

Desse passo em diante encontramos a representação de um confronto. Os habitantes

da cidade sob o cerco do exército, por recusarem as tentativas de negociação, decidem fazer

uma emboscada, que toma a forma, recorrente na Ilíada, de uma razia de gado. Entretanto,

o ataque acaba fracassando porque o som dos animais de rebanho assustados interrompe a

assembleia dos sitiantes, que montam em seus cavalos para atacar os inimigos.

Este trecho foi examinado por VIEIRA (2016, p. 78-101), que encontrou as seguintes

características marcantes: (1) dicção tradicional associada ao ambiente campestre e às outras

conexões temáticas do tema da razia de gado; (2) a representação do ataque surpresa como

um evento paralelo ou justaposto ao ataque à cidade (características em comum com o cerco

a Tebas-sob-Placo, Lirnesso e Pédaso); (3) o ataque ao rebanho não acontece antes do cerco,

nem antes da batalha campal entre os exércitos, mas acontece entre ambos os eventos; (4) o

ataque não envolve um grupo pequeno comandado por um líder, mas todos os soldados da

cidade sitiada com auxílio de Ares e Atena; (5) a cena é descrita como um ardil (δόλος v. 526)

e uma emboscada (λόχος v. 513) (VIEIRA, 2016, pp. 82-83).

4.4   TEBAS -SOB-PLACO

Esta passagem encontra-se em um cena famosa e importante da  Ilíada. Trata-se do

encontro entre Heitor e Andrômaca diante das Portas Esqueias (Ilíada 6. 369-529). Esta cena

está, por sua vez, inserida em um contexto mais amplo de visitas: os encontros de Heitor
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com Hécuba, com Helena (Ilíada 6. 312-368) e mulheres ordinárias da cidade troiana. O foco

da narrativa se volta para a figura de Heitor, para os sentimentos e preocupações das filhas e

esposas dos troianos enquanto os seus maridos se encontram em combate (157). Ilíada 6 nos

apresenta um mundo dividido (158): os sentimentos, valores e prioridades dos homens e das

mulheres troianos são diferentes e esta diferença chega ao paroxismo no encontro de Heitor

e Andrômaca nas Portas Esqueias. Andrômaca veio acompanhada da criada e do pequeno

Astíanax e enquanto o marido contempla o filho, a esposa tenta convecer o marido a deixar a

batalha e permanecer na segurança da muralha. As cenas envolvendo maridos e esposas são

particularmente importantes para este tema. O núcleo familiar, do ponto de vista do tema do

cerco a cidades, não é retratado, como é na Odisseia, pela ótica da harmonia (6. 183-186) ou

da fidelidade (11. 429-430) (159), mas como um laço que pode ser ou será destruído devido à

guerra e às obrigações do marido como cidadão e membro da polis, como contraste entre

protetor e protegido, entre coragem masculina e desamparo feminino.

Vejamos agora a cena em que a destruição de Tebas-sob-Placo é vista praticamente

da perspectiva de um dos sitiados, em Ilíada 6.405-434:

405 Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα, 
ἔν τ' ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζε,
δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ' ἐλεαίρεις 
παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ' ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη 
σεῦ ἔσομαι, τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ 

410 πάντες ἐφορμηθέντες, ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη 
σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι, οὐ γὰρ ἔτ' ἄλλη
ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς 
ἀλλ' ἄχε', οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.
ἤτοι γὰρ πατέρ' ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς,

415 ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάωσαν
Θήβην ὑψίπυλον, κατὰ δ' ἔκτανεν Ἠετίωνα,
οὐδὲ μιν έξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ
ἀλλ' ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
ἠδ' ἐπὶ σῆμ' ἔχεεν, περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν

420 νύμφαι ὀδεστιάδες κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο
οἳ δέ μοι ἐπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν
οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι  Ἄϊδος εἴσω

157 M. W. EDWARDS (1988, p. 207).
158 GRAZIOSI & HAUBOLD (2010, p. 29); KATZ (1981).
159 SAÏD (2011, pp.266-275, 358).
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πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς
βουσὶν ἐπ' εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσι.

425 μητέρα δ', ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ 
τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ' ἤγαγ' ἅμ' ἄλλοισι κτεάτεσσιν, 
ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι' ἄποινα, 
πατρὸς δ' ἐν μεγάροισι βάλ' Ἄρτεμις ἰοχέαιρα.
Ἕκτορ ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ

430 ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης, 
ἀλλ' ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν' ἐπὶ πύργῳ, 
μὴ παῖδ' ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα, 
λαὸν δὲ στῆσον παρ' ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα 
ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος. 

405 Mas Andrômaca aproximou-se dele com lágrimas nos olhos
e, acariciando-o com a mão, chamou-lhe pelo nome:
'Homem maravilhoso, é a tua coragem que te matará!
Nem te compadeces desta criança pequena nem de mim,
desafortunada, que depressa serei a tua viúva.

410 Pois rapidamente todos os Aqueus se lançarão contra ti
e te matarão. Mas para mim seria melhor descer para debaixo
da terra, se de ti ficar privada. Nunca para mim haverá
outra consolação, quando tu encontrares o teu destino, 
mas só sofrimentos. Já não tenho pai nem excelsa mãe:

415 meu pai foi morto pelo divino Aquiles, 
que arrasou a cidadela bem habitada dos Cilícios,
Tebas de altos portões. Assassinou Eécion, porém não
o despojou das armas, por respeito ao seu espírito;
mas cremou-o vestido com a rica armadura,

420 e por cima fez um túmulo: ao redor plantaram ulmeiros
as ninfas da montanha, filhas de Zeus detentor da égide.
Quanto aos sete irmãos que eu tinha no palácio, 
todos eles num só dia desceram à mansão de Hades:
matou-os a todos o divino Aquiles de pés velozes,

425 no meio do gado de passo cambaleante e das brancas ovelhas.
E minha mãe, que foi rainha debaixo da arborizada Placo,
para cá ele a trouxe com o resto dos despojos,
mas depois libertou-a tendo recebido incontável resgate;
no palácio de seu pai foi abatida por Ártemis, a arqueira.

430 Heitor, tu para mim és pai e excelsa mãe; és irmão
e és para mim o vigoroso companheiro do meu leito.
Mas agora compadece-te e fica aqui na muralha,
Para não fazeres órfão o teu filho e viúva a tua mulher.
Quanto à hoste, posiciona-a perto da oliveira brava,

435 donde a cidade pode ser melhor escalada e a muralha está 
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exposta ao assalto...

Em termos formais, a fala de Andrômaca combina dois padrões preponderantes de

discurso tradicional: a reprovação (Ilíada 6. 407-410; 431-432) e o lamento fúnebre (Ilíada 6.

410-431) (160). Por isso, a fala principia com uma crítica à coragem de Heitor: "a tua coragem

que te matará!", φθίσει σε τὸ σὸν μένος (Ilíada 6. 407); e à inexistência de compaixão, "não

te compadeces desta criança pequena nem de mim", οὐδ' ἐλεαίρεις/ παῖδά τε νηπίαχον καὶ

ἔμ' ἄμμορον (Ilíada  6. 407-408). Andrômaca entende o ímpeto guerreiro de Heitor, o seu

μένος,  ou a sua coragem, como um vício  que o levará à  morte:  "pois  rapidamente… os

Aqueus... te matarão" τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ (Ilíada 6. 409). Esta é uma curiosa

inversão. Pois, nos discursos de censura homéricos encontramos, como regra, a reprovação

da indiferença do soldado para o combate ou às vezes a sua completa recusa. Em Ilíada 3.

30-57,  exempli gratia, Alexandre se depara com Menelau em campo de batalha. Ao ver o

inimigo, Alexandre tem sua coragem abalada: "sentiu o coração atingido", κατεπλήγη φίλον

ἦτορ (Ilíada 3. 31); e retrocede para o meio das tropas amigas: "se imiscuiu no meio do seu

povo", ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο (Ilíada 3. 32). Heitor não deixa passar tal comportamento:

"viu-o Heitor, que o repreendeu com palavras humilhantes",  τὸν δ' Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν

αἰσχροῖς ἐπέεσσιν  (Ilíada 3. 38). Odisseu também é objeto da reprovação de Agamêmnon

em  Ilíada  4. 329-348, não por recuar covardemente, como Alexandre, mas por aparentar

remissão. Odisseu e o seu exército ficam parados: "pois a hoste não tinha ouvido o grito de

guerra",  οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀϋτῆς  (Ilíada 4. 331). O narrador enfatiza a inação

destas tropas: "eles esperavam" (Ilíada 4. 333), "estavam parados", οἳ δὲ μένοντες, ἕστασαν

(Ilíada 4. 334) – em outros momentos utiliza-se, por exemplo, a expressão ὄπισθε μένων/

μένοντες, "enquanto aguardava atrás" (Ilíada 9. 332; Odisseia 16. 201). Assim, naturalmente,

Odisseu e suas tropas provocam a reprovação de Agamêmnon: "quando os viu, repreendeu-

os Agamêmnon, soberano dos homens",  τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων

(Ilíada 4. 336). A fala de Andrômaca, na sua abertura, inverte essa concepção (GRAZIOSI &

HAUBOLD, 2010, p. 193).

A reprovação das virtudes guerreiras logo se transforma em um lamento; Andrômaca

160 Ver VIEIRA (2016, p. 49, n. 8), para a bibliografia sobre esta cena em específico.
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executa um lamento fúnebre diante do marido ainda vivo, "choravam Heitor, ainda vivo", ἔτι

ζωὸν γόον Ἕκτορα, como é falado mais a frente (Ilíada 6. 500). O lamento fúnebre mostra

quatro segmentos principais, segundo GRAZIOSI & HAUBOLD (2010, p. 193): uma analepse

trágica do seu passado – da qual trataremos adiante –  (Ilíada 6. 415-429); a expressão de

sua dependência completa do marido (Ilíada 6. 410-412; 429-430) e o medo diante de um

futuro sem o marido (Ilíada 6. 431-432). Este lamento fúnebre para o marido vivo também

antecipa o lamento fúnebre para o marido morto em Ilíada 22. 475-515 e 24. 723-46.

A expressão de dependência do marido é o coração do lamento de Andrômaca, é a

conclusão a que a lógica do relato necessariamente leva o interlocutor (e o ouvinte). Depois

da admoestação inicial (Ilíada 6. 407-410), Andrômaca antecipa a morte futura de marido e o

sofrimento, sem nenhuma consolação possível, que isso lhe acarretará (Ilíada 6. 410-413). A

expressão máxima da dependência de Andrômaca vem depois de um analepse tripartite em

que ela recorda a destruição de sua família e cidade (VIEIRA, 2016, p. 49). Heitor é tudo que

restou para ela, sua única fonte de conforto e proteção.

O tema da captura de destruição de cidades se apresenta logo no início da analepse,

entre dois versos que recuperam a morte de Eécion, o foco principal da narrativa: "meu pai

foi morto pelo divino Aquiles", ἤτοι γὰρ πατέρ' ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς (Ilíada 6. 414) e

"assassinou Eécion", κατὰ δ' ἔκτανεν Ἠετίωνα (Ilíada 6. 416). O verbo ἐκπέρθω caracteriza o

tema: "arrasou a cidadela", ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν (Ilíada 6.415). Não há menção ao movimento

do exército em direção à cidade, como em Ilíada 1.366. A tão comum e econômica expressão

"cidade de Eécion", recebe novos elementos: um gentílico no genitivo plural e um particípio

em função de adjetivo modificado por um advérbio,  "arrasou a cidadela bem habitada dos

Cilícios",  ἐκ δὲ  πόλιν  πέρσεν  Κιλίκων εὖ ναιετάωσαν (Ilíada 6.  415).  No verso seguinte,

encontramos um aposto, com o nome da cidade e um epíteto tradicional:  "Tebas de altos

portões", Θήβην ὑψίπυλον (Ilíada 6. 416). O epíteto Tebas-sob-Placo compartilha com Troia

e, junto com outros epítetos, como  εὔπυργος, εὐτείχεος, τειχιόεις,  ressalta-se a solidez e

beleza das fortificações. Entretanto, ὑψίπυλος é sempre empregado em contextos de cerco

de cidade (Ilíada 6. 416) ou onde o saque é uma possibilidade iminente que é prevenida pela

intervenção de uma divindade, como em  Ilíada 16. 698 e 21. 544  (161). O verso que indica

161 PACHE (2014, p. 247); BRÜGGER (2018, p. 308); LOUDEN (1993, p. 184).
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essa  possibilidade,  aparece dentro  da  aristeia de  Pátroclo,  depois  de  uma sequência  de

androktasiai ou "catálogos de mortos" (16.284-351,  399-503, 569-644, 692-7); e dentro da

aristeia de Aquiles,  durante a retirada em massa dos  soldados troianos para dentro das

muralhas, assinalando este ponto crucial na narrativa, quando uma cidade corre o risco mais

extremo (162):  "então teriam os filhos dos Aqueus tomado Troia de altos portões", ἔνθά κεν

ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες Ἀχαιῶν.

Não há menção ao contexto em que se dá a morte de Eécion. No campo de batalha,

diante dos altos portões da cidade? No interior da cidadela, vencida a muralha? Ignoramos. É

interessante notar que, enquanto o foco da narrativa do ponto de vista do vencedor se volta

imediatamente para os despojos, no lamento de Andrômaca, a narrativa se concentra na

preservação  daqueles  que  poderiam  ser  despojos  preciosos  de  guerra:  "porém  não  o

despojou das armas, por respeito ao seu espírito", οὐδὲ μιν έξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε

θυμῷ (Ilíada 6. 417). O armamento de Eécion é descrito como sendo  δαιδαλέοισιν "rico":

"cremou-o vestido com a rica armadura",  ἀλλ' ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν.

(Ilíada 6. 418).  Este é o mesmo adjetivo usado para caracterizar a lira apresada por Aquiles.

O tratamento dado ao cadáver de Eécion é respeitoso.  O desejo de ser  cremado com a

armadura é também externado pelo desafortunado Elpenor em Odisseia 11. 74: "queima-me

com a armadura que me resta...", ἀλλά με κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοι ἔστι. Entretanto,

é muito mais frequente que um soldado, mesmo quando é capaz de vencer a vontade de

mutilar o cadáver do seu inimigo, decida-se por recolher as armas do adversário derrotado,

tal como Heitor em Ilíada 7. 82-6, por exemplo. KIRK (1990, p. 214) enxerga uma "profunda

ironia" no cuidado que Aquiles dispensa ao cadáver de Eécion em Ilíada 6. 417-420 em razão

daquilo que ele fará com o cadáver de Heitor mais adiante. Outros comentadores entendem

que poema descreve dois Aquiles distintos: pré-cólera e pós-cólera (SCHEIN, 1984, pp. 89-

127). 

Andrômaca menciona na sequência a chacina de sete irmãos que ela tinha no palácio

real tebano: "quanto aos sete irmãos que eu tinha no palácio… matou-os a todos o divino

Aquiles  de  pés  velozes",  οἳ  δέ  μοι  ἐπτὰ  κασίγνητοι  ἔσαν  ἐν  μεγάροισιν... πάντας  γὰρ

κατέπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς (Ilíada 6.421 e 423). As indagações que colocamos à

162 AUSTIN (1969), GAERTNER (2011, p. 302) e VILLA (2018, p. 73) para esta passagem, bem como androktasiai
em geral.
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narrativa da morte de Eécion também valem para o aniquilamento destes sete irmãos. Esta

micronarrativa nos apresenta pouquíssimos detalhes, como o fato de terem morrido todos

no mesmo dia: "todos eles num só dia desceram à mansão de Hades", οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον

ἤματι  Ἄϊδος εἴσω; e o fato de terem morrido num território pastoral: "no meio do gado de

passo  cambaleante  e  das  brancas  ovelhas",  βουσὶν  ἐπ'  εἰλιπόδεσσι  καὶ  ἀργεννῇς  ὀΐεσσι

(Ilíada 6.422 e 424). Segundo VIEIRA, este microrrelato descreve um episódio de razia de

gado, um ataque repentino e isolado da batalha campal diante das muralhas de Tebas-sob-

Placo ou da tomada efetiva da cidade, como parece ser o caso para a morte de Eécion e a

captura de sua esposa (VIEIRA, 2016, p. 50). A razia ou roubo de gado configura "situação de

apropriação  súbita  e  violenta  de  animais  pastoris,  mas  também  furtiva  e,  assim

profundamente associada à capacidade ambígua da métis ou astúcia" (VIEIRA, 2016, pp. 155-

156).

O destino das mulheres é diverso do destino dos homens. Enquanto os sete irmãos de

Andrômaca são mortos todos juntos em uma única incursão, e Eécion é morto, talvez em um

combate nos arredores da muralha, como a Ilíada mais de uma vez apresenta como o local

de maior risco para os habitantes da cidade sob cerco, ou talvez em batalha campal, a mãe

de Andrômaca é escravizada e, mais tarde, libertada mediante o pagamento de um resgate,

feito provavelmente por algum membro da família. Como nos trechos estudados, mulheres e

bens entesouráveis são mencionados juntos. Os versos 425-426 apresentam a reviravolta de

rainha à escrava que depois reaparecerá nos trágicos: "e minha mãe, que foi rainha debaixo

da arborizada Placo/ para cá ele a trouxe com o resto dos despojos", μητέρα δ' ἣ βασίλευεν

ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ/ τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ' ἤγαγ' ἅμ' ἄλλοισι κτεάτεσσιν.

Este é o único passo em que se menciona o pagamento de um resgate por uma cativa

de guerra, e deve provavelmente ser entendido muito mais como parte da caracterização do

Aquiles pré-cólera do que um elemento constitutivo do tema. O tratamento dos vencidos, de

acordo com os critérios de objetividade da narrativa homérica, constitui uma oportunidade

para o exercício de caracterização moral dos personagens. Contraste-se o tratamento que o

comandante Agamêmnon cogita dar ao vencidos em seus discursos de exortação, em que ele

expressa não apenas o desejo de matar os inimigos, mas também de matar a memória deles:

"que de Ílion/ sejam todos.. eliminados, sem rastro nem lamento!", ἀλλ' ἅμα πάντες/ Ἰλίου
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ἐξαπολοίατ' ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι (Ilíada 6. 59-60). 

É importante observar que a descrição das vítimas do saque e destruição de cidades

encontradas nas narrativas embutidas tem pontos de contato com exortações e lamentos. É

notável a tendência, tanto no lamento, quanto nas narrativas, de mencionar o campeão que

defendia a cidade. O narrador menciona  Mines e Epístrofo (Ilíada 2. 691-692); Andrômaca

cita Eécion (Ilíada 6. 415); Briseida, no lamento para Pátroclo, cita o marido, possivelmente,

Mines  (Ilíada 19. 285). Por óbvio, os lamentos de Hécuba, Helena e Andrômaca durante o

enterro de Heitor nomeiam corretamente o campeão troiano. 

Todavia as descrições do resto das vítimas masculinas nestas narrativas costumam ser

breves e menos coloridas, por exemplo, a narrativa de Odisseu sobre o saque de Ismaro: "aí

saqueei  a  cidade  e  chacinei  os  homens"  ἔνθα δ'  ἐγὼ πόλιν  ἔπραθον,  ὤλεσα δ'  αὐτούς

(Odisseia 9. 40). Entretanto, quando o discurso se aproxima muito da provocação, como de

Tlepólemo para Sarpédon, ou Aquiles para Eneias, o narrador-personagem pode se demorar

mais com esses detalhes, como que para irritar seu interlocutor: "[Héracles] enviuvou suas

ruas",  χήρωσε δ' ἀγυιάς (Ilíada 5. 642); ou esta provocação do Pelida: "mas eu arrasei  a

cidade/... levei as mulheres/ como cativas e tirei-lhes o dia da liberdade" αὐτὰρ ἐγὼ τὴν/

πέρσα...  ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας/ ἦγον (Ilíada 20. 191-193).

Enquanto a dicção das narrativas desinteressadas (que não tencionam suscitar reação

emocional específica do interlocutor, como discursos de reprovação ou provocação) mostra

os eventos narrados de maneira direta e simples, as exortações e os lamentos apresentam o

que podemos chamar de amplificatio das atrocidades do saque (κακὰ ἔργα Ilíada 9. 595). Em

relação às vítimas masculinas, os discursos de exortação dos aqueus são pontuais. Odisseu,

por exemplo, mostra que as naus se reuniram em Áulis "trazendo desgraças a Príamo e aos

Troianos" ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι (Ilíada 2. 304). Nestor reforça desta

maneira o propósito da expedição, para "aos Troianos trazerem a morte e o destino", Ἀργεῖοι

Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες (Ilíada 2. 352). Diomedes, na resposta a uma exortação

de Agamêmnon, fantasia sobre a possibilidade dos soldados aqueus "chacinarem os Troianos

e tomarem a sacra Ílion", Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν (Ilíada 4. 416). 

Quando se trata de mulheres e crianças, todavia, os discursos de exortação assumem

um tom mais sinistro. Agamêmnon, por exemplo "pela nossa parte, levaremos as esposas... e
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as crianças/ pequenas nas naus quando tomarmos a cidadela" ἡμεῖς δ' αὖτ'ἀλόχους τε φίλας

καὶ νήπια τέκνα/ ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν (Ilíada 4. 238-239). Pois assim

Agamêmnon imagina o futuro de mulheres e crianças, depois que a população masculina for

chacinada e seus cadáveres devorados por aves de rapina: "[dos troianos] decerto os abutres

comerão as tenras carnes", τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται ( Ilíada 4. 237). Nos

lamentos das troianas essas imagens se repetem como pesadelo. Andrômaca prefigura, por

exemplo, o dia em que as troianas pederão a liberdade e, escravizadas, serão primeiramente

levadas nas naus para a Grécia, depois submetidas a trabalhos ultrajantes sob o olhar severo

do senhor:  "as...  esposas e crianças pequenas/ elas...  rapidamente partirão nas côncavas

naus", ἔχες δ' ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα/ αἳ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσι

(Ilíada 24. 730-731). Esta descrição recorrente é amplificada no lamento de Andrômaca com

a  inclusão da sua própria pessoa e do filho entre os escravos transportados e os trabalhos

duros a que ele será submetido: "desempenharás tarefas aviltantes/ [trabalhando] à frente

de um [senhor] severo",  ἔνθά κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο/ ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου

(Ilíada 24. 733-734).

Em outro discurso de exortação, Nestor encoraja o exército aqueu a permanecer em

solo troiano neste teor: "ninguém se apresse a regressar para casa/ antes que ao lado da

mulher de algum troiano tenha dormido" τὼ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκόνδε νέεσθαι/ πρίν

τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι  (Ilíada 2.  354-355).  O estupro  das  cativas  pode

também estar presente no mais dramático lamento da Ilíada. De tal forma Príamo lamenta a

morte dos filhos e a futura escravização das filhas: "depois de ter visto muitos horrores/...

meus filhos a morrer, as minhas filhas a serem arrastadas",  κακὰ πόλλ' ἐπιδόντα/ υἷάς τ'

ὀλλυμένους ἑλκηθείσας τε θύγατρας (22. 61-62). WERNER (2008, p. 7) nota que o termo

ἑλκηθείσας traduzido por LOURENÇO (2013) como "arrastadas" pode significar "estupradas".

Como citamos em outras discussões, o destino das crianças, principalmente daqueles

pertencentes à aristocracia local, pode ir além da escravização e dos trabalhos humilhantes a

que Andrômaca faz referência em seu lamento. Agamêmnon, por exemplo, contempla matar

os troianos ainda no ventre das mães: "que nenhum [troiano] fuja da íngreme desgraça/ às

nossas mãos, nem mesmo o [feto] que se encontre ainda/ no ventre da mãe...", τῶν μή τις

ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον/ χεῖράς θ' ἡμετέρας, μηδ' ὅν τινα γαστέρι μήτηρ/ κοῦρον ἐόντα
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φέροι (Ilíada 6.57-59). Andrômaca considera a possibilidade de que Astíanax seja jogado da

muralha por um dos aqueus: "[um aqueu] pegará em ti pela mão e te lançará da muralha,

morte desgraçada" ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου λυγρὸν ὄλεθρον (Ilíada 24.734-735). Esse

tema era provavelmente encarado na épica como uma gravíssima transgressão, uma vez que

ele é explorado nesses termos no poema Saque de Ílion. Segundo nossas fontes, Neoptólemo

mata Príamo no interior do templo de Zeus; Menelau mata Deífobo e reencontra Helena;

Ájax estupra Cassandra no templo de Atena; e Odisseu mata Astíanax (arg. 11-18 Severyns;

Apolodoro, Epítome 5.20-23; Pausânias 10.25) (163). 

Desta forma, notamos uma clara expansão gradual na forma como o tema representa

as vítimas de guerra. Nas analepses o narrador ou o narrador-personagem podem mencionar

a captura dos despojos de guerra, de mulheres, ou de ambos; ao passo que a referência ao

destino das crianças conserva-se reservado às exortações de batalha, aos lamentos fúnebres

e, em uma única ocorrência, aos símiles (Odisseia 8. 525). Assim, a cena de mulheres, idosos

e crianças na muralha na representação do escudo de Aquiles seria, portanto, a única alusão

que não se enquadraria nesses critérios. Porém, esta característica única da cena se poderá

justificar com base no conteúdo da descrição do armamento, característico do símile (164). 

A analepse em discursos de reprovação ou provocação ocupa posição intermediária

neste esquema. Ao mesmo tempo que ela pode apresentar o tratamento das vítimas de uma

forma tão sucinta quanto as narrativas fora deste contexto, o narrador-personagem parece

livre para elaborar sua descrição (até metaforicamente em uma instância). Porém, é preciso

ressaltar que essas formas de discurso jamais apresentam a amplificação do tema, como nas

exortações e lamentos, uma vez que os propósitos dessa forma de discurso são diferentes.

163 FINGLASS (2014, pp. 347-354).
164 M. W. EDWARDS (1988, p. 278).

137/160



CONCLUSÃO

Anotadas as narrativas, é possível constatar a grande variedade de contextos em que

ocorrem. (1) O discurso de provocação, lançado por um guerreiro ao seu oponente no calor

da batalha, é um desses contextos. Tlepólemo acusa Sarpédon de não estar à altura dos seus

ancestrais contando-lhe o relato de uma façanha de Héracles: "[Héracles] saqueou a cidade

de Ílion e causou desolação nas suas ruas", Ἰλίο ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' ἀγυιάς ( Ilíada 5.

641). O saque da cidade de Lirnesso também surge neste tipo de discurso. Aquiles provoca

Eneias lembrando-lhe que da última vez que os dois se encontraram em campo de batalha,

Eneias fugiu e não pode defender a cidade: "...fugiste sem olhar para trás/ Dali fugiste para

Lirnesso, mas eu arrasei a cidade...", ...οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων/ ἔνθεν δ' ἐς Λυρνησσὸν

ὑπέκφυγες, αὐτὰρ ἐγὼ τὴν/ πέρσα (Ilíada 20. 190-192). 

Antes da provocação de Aquiles, Lirnesso e Pédaso já haviam sido mencionadas pelo

troiano Eneias em outro contexto. (2) As cidades são invocadas como motivo para não fazer

oposição a um guerreiro oponente que, sempre com a ajuda divina, vem obtendo sucessos

repetidos: "[Aquiles] me assarapantou com a lança/ do Ida... e arrasou Lirnesso e Pédaso",

ἀλλ' ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν/ ἐξ Ἴδης... πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον (Ilíada

9. 90-92).

A menção à destruição da cidade de Tebas ocorre em contexto pouco mais ou menos

parecido: (3) como resposta a um discurso de reprovação proferido pelo general aos seus

subordinados. Agamêmnon reprova a inação de Diomedes argumentando que ele não está à

altura do seu pai, Tideu. O escudeiro de Diomedes retruca evidenciando que ele e Diomedes

destruíram a cidade de Tebas, enquanto Tideu teve fracasso nesta empresa: "conquistamos a

sede da heptápila Tebas/ quando ambos juntamos uma hoste menor sob uma muralha mais

forte", ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο/ παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ' ὑπὸ τεῖχος

ἄρειον (Ilíada 4. 406-407).

O tema da captura e destruição de cidades pode aparecer também em narrativas de

personagens na forma de (4) recapitulações. Este é o caso da tomada de Ismaro e Tebas-sob-

Placo. A história da primeira é recapitulada por Odisseu no início dos Apologoi: "aí saqueei a
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cidade e chacinei os homens", ἔνθα δ' ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ' αὐτούς (Odisseia 9. 40).

A tomada de Tebas-sob-Placo é recapitulada por Aquiles durante a embaixada: "Fomos para

Tebas, a sagrada cidade de Eécion/ saqueamo-la e de lá trouxemos os despojos" ᾠχόμεθ' ἐς

Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος/ τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα (Ilíada 1.

366-367).

Relatos de conquista de cidade também podem ser encontrados em duas passagens

em que personagens expressam um (5) desejo irrealizável. Esse é o caso do saque de Néricon

pelo jovem Laerte. Depois de ouvir as notícias sobre o massacre dos pretendentes no palácio

de Odisseu, o ancião manifesta o desejo irrealizável de ter outra vez a mesma força de sua

juventude: "igual à que tinha quando  conquistei Néricon, a bem construída/ cidade", οἷος

Νήρικον εἷλον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον (Odisseia 24. 377). Depois da morte de Pátroclo, na

cena de reconciliação com Agamêmnon, Aquiles expressa desejo semelhante em relação ao

apresamento de Briseida: "quem me dera que nas naus Ártemis a tivesse matado com uma

seta/ no dia em que a tomei como presa depois de capturar Lirnesso", τὴν ὄφελ' ἐν νήεσσι

κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ/ ἤματι τῷ ὅτ' ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας (Ilíada 19. 59-60).

O contexto do (6) lamento fúnebre também é importante para esse tema. Pelo menos

em duas ocasiões notamos a menção ao saque de cidades. Andrômaca, em seu lamento que

combina as características distintivas do lamento com o discurso de reprovação, observa que:

"meu pai foi morto pelo divino Aquiles/ que arrasou a cidadela bem habitada dos Cilícios",

ἤτοι γὰρ πατέρ' ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς/ ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάωσαν

(Ilíada 6. 414-415). Briseida também, no lamento pela morte de Pátroclo, depois de ressaltar

as mortes do marido e dos irmãos, observa: "[Aquiles] destruiu a cidade do divino Mines",

πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος (Ilíada 19. 296).

O saque mais famoso da literatura grega, o saque de Troia, encontra-se claramente no

contexto mais extraordinário de todo o corpus. A destruição da cidade é narrada em uma (7)

canção por ocasião de um banquete. 

O ambiente mais recorrente no corpus de micronarrativas, todavia, é (8) a descrição

de um determinado objeto ou cativa de guerra mediante uma oração subordinada relativa

ou temporal. O saque de Ismaro é referido dessa maneira por Odisseu ao mencionar que os

seus camaradas ainda estavam bem providos de jarras de vinho ismárico: "cada tripulação
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ficara/ com muitos jarros quando saqueamos a cidade dos Cícones", ἀλλ' ἐνέην, πολλὸν γὰρ

ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἕκαστοι/ ἠφύσαμεν Κικόνων ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες (Odisseia 9. 164-

165). Os saques de Tebas-sob-Placo, Lirnesso, Lesbos, Esquiro e Tênedo são mencionados

neste cenário, inclusive a tomada das ilhas de Lesbos, Esquiro e Tênedo, diferentemente das

demais, não é mencionada em nenhum outro contexto. É como se as tradições diferentes de

poesia épica que, segundo alguns estudiosos, envolviam esses lugares só tivessem deixado

vestígios em virtude das cativas que surgem em uma cena ou outra da Ilíada.

Finalmente, comentamos duas outras narrativas que, muito embora não consistam

efetivamente relatos de destruição, mesmo assim foram incluídas nesta tese por sua riqueza

de detalhes: (9) a descrição da cidade sob cerco no escudo e (10) a narrativa paradigmática

de Fênix no episódio da embaixada enviada à tenda de Aquiles. 

Em nosso corpus de cidades saqueadas, os narradores não se mostraram em absoluto

interessados no exame das causas da destruição das cidades, de maneira que, dentre todas

elas, apenas o debate entre Tlepólemo e Sárpedon sobre arrasamento de Troia por Héracles

esboça uma possibilidade: a loucura ou desvario de Laomedonte: "[Héracles] arrasou a sacra

Ílion/ devido aos desvarios daquele homem, o altivo Laomedonte", κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον

ἱρὴν/ ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ Λαομέδοντος (Ilíada 5. 648-649). 

O narrador homérico, quando integra o cerco bem-sucedido de uma cidade, costuma

servir-se da primeira pessoa do singular para narrar semelhante façanha. Assim faz Odisseu

em sua narrativa sobre Ismaro: "aí saqueei a cidade e chacinei os homens" ἔνθα δ' ἐγὼ πόλιν

ἔπραθον, ὤλεσα δ' αὐτούς (Odisseia 9. 40). Entretanto, mais a frente, pouco mais ou menos

no mesmo contexto, Odisseu se refere ao arrasamento no plural: "saqueamos a cidade dos

Cícones", Κικόνων ἱερὸν πτολίεθρον ἑλόντες (Odisseia 9. 165). Laerte refere-se ao saque de

Néricon empregando a primeira pessoa do singular: "conquistei Néricon a bem construída

cidade", Νήρικον εἷλον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον (Odisseia 24. 377). Assim faz Aquiles: "doze

cidades...  eu destruí com as minhas naus;/ por terra afirmo [serem] onze na terra fértil de

Troia", δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ' ἀνθρώπων/ πεζὸς δ' ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην

ἐρίβωλον (Ilíada 9. 328-329).

O emprego do plural em Ilíada 4 provavelmente não faz referência ao exército, mas

antes a Estênelo e Diomedes: "conquistamos a sede da heptápila Tebas", ἡμεῖς καὶ Θήβης
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ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο (Ilíada 4. 406-407).  Entretanto, mais raramente, o narrador pode

usar o plural, como Aquiles: "Fomos para Tebas, a sagrada cidade de Eécion/ saqueamo-la e

de lá trouxemos os despojos" ᾠχόμεθ' ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος/ τὴν δὲ διεπράθομέν

τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα (Ilíada 1. 365-366). 

A utilização da terceira pessoa do singular, naturalmente, também é bastante comum.

O narrador-observador se serve dela para descrever a tomada de Lirnesso, Pédaso, Esquiro e

Tênedo por Aquiles, como, por exemplo, ao descrever a procedência da cativa Hecameda:

"ela que o ancião trouxera de Tênedo/ quando Aquiles saqueou [a cidade]", τὴν ἄρετ' ἐκ

Τενέδοιο γέρων/ ὅτ' ἔπερσεν Ἀχιλλεύς (Ilíada 11. 624-625). A terceira pessoa do plural surge

duas vezes para descrever o saque de Troia pelos aqueus (sob o comando de Odisseu). Sobre

o embuste do cavalo o poema diz que: "[Odisseu] levou para a acrópole pelo dolo/ depois de

o ter enchido com os homens que saquearam Ílion", ὅν ποτ' ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος

Ὀδυσσεὺς/ ἀνδρῶν ἐμπλήσας οἵ ῥ' Ἴλιον ἐξαλάπαξαν (Odisseia 8. 494-495). E mais adiante,

numa retomada do aedo: "cantou como os filhos dos Aqueus saquearam a cidade", ἤειδεν δ'

ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν (Odisseia 8. 514).

Ao longo dos Capítulos 2, 3 e 4 constatamos que as narrativas relacionadas ao tema

do saque de cidades apresentam um determinado roteiro de atividades de guerra. Não é

muito frequente uma menção ao (1) deslocamento do exército. A movimentação das tropas,

todavia, pode ser constatada no relato sobre Ismaro: "de Ílio fui levado pelos ventos até os

Cícones", Ἰλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν (Odisseia 9. 39); sobre Tebas-sob-

Placo: "Fomos para Tebas" ᾠχόμεθ' ἐς Θήβην (Ilíada 1. 365) e sobre Tebas: "[Héracles] que

outrora aqui veio", ὅς ποτε δεῦρ' ἐλθὼν (Ilíada 5. 640). Existe, ainda, uma breve referência

ao estabelecimento de acampamento por parte da força expedicionária dos sete em algum

local nas proximidades de Tebas: "Depois que partiram e estavam já a caminho, chegaram ao

Asopo de fundos juncais reclinados na relva", οἳ δ' ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο/

Ἀσωπὸν δ' ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην (Ilíada 4. 382-383). 

Nesse contexto podemos inserir um unidade detectada em três narrativas: a menção

ao (2) tamanho do contingente arregimentado para o assédio da cidade. No terceiro capítulo

desta tese (165), relacionei a menção ao tamanho do exército à facilidade ou dificuldade com

165 Supra, p. 83.
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que o arrasamento da cidade sitiada é levado a efeito. Tlepólemo detalha o número reduzido

das tropas conduzidas por Héracles em sua investida contra Troia: "só com seis naus e menor

número de homens", ἑξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν (Ilíada 5. 641). Estênelo

se jacta de ter destruído Tebas em tais condições: "conquistamos a sede da heptápila Tebas/

quando ambos juntamos uma hoste menor sob uma muralha mais forte", ἡμεῖς καὶ Θήβης

ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο/ παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ' ὑπὸ τεῖχος ἄρειον (Ilíada 4. 406-407).

O contrário dessa forma de bravata de vencedor é a valorização da conquista pela ênfase do

esforço dispensado nos combates. Desta maneira procede o narrador ao descrever o estado

de espírito de Aquiles no Catálogo das Naus: "[Aquiles] trouxera [Briseida] de Lirnesso após

grandes esforços", τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας (Ilíada 2. 690). Assim também

Aquiles procede ao referir-se às ações de combate de que participara: "eu mantive vigília

durante  muiras  noites/  e  suportei  dias  sangrentos  em atos  de guerra...  doze cidades de

homens eu destruí com as minhas naus...", ὣς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον/

ἤματα  δ'  αἱματόεντα  διέπρησσον  πολεμίζων...  δώδεκα  δὴ  σὺν  νηυσὶ  πόλεις  ἀλάπαξ'

ἀνθρώπων (Ilíada 9. 325-328).

A terceira unidade verificada nas narrativas do corpus é a (3) emboscada. Claramente,

o mellhor exemplar é a história do saque da cidade dos troianos. As características que nos

permitem analisar dessa forma o episódio foram arroladas no Capítulo 4. A própria narrativa

se particulariza dessa forma ao chamar o cavalo de "emboscada" na expressão κοῖλος λόχος

"tocaia cava" (Odisseia 4. 277 e 8. 515). Mas, como observamos, essa não é a única narrativa

a apresentar semelhante característica. A tomada das cidades de Tebas-sob-Placo, Lirnesso,

Pédaso, e  descrição do cerco da cidade retratada no escudo de Aquiles, todas envolvem o

tema do roubo ou razia de gado, que deve ser tipificado como uma categoria de emboscada,

como mostrou VIEIRA (2016). Eneias, em referência aos saques de Lirnesso e Pédaso, relata

que Aquiles "investiu contra as nossas manadas", βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι (Ilíada 20. 90-

91), numa clara alusão ao roubo de cabeças de gado. O discurso híbrido de Andrômaca toca

em ação semelhante ao mencionar a morte dos irmãos da esposa de Heitor em um contexto

pastoril: "todos eles num só dia desceram à mansão de Hades", οἳ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι

Ἄϊδος εἴσω; (Ilíada 6. 422); e dois versos a frente: "no meio do gado de passo cambaleante e

das brancas ovelhas", βουσὶν ἐπ' εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσι (Ilíada 6. 424). Nos relatos
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que envolvem as quatro últimas cidades é impossível esmiuçar as relações entre a atividade

da razia de gado e do saque da cidade, devendo o estudioso contentar-se com a observação

de que às vezes existe uma superposição desses temas em épica homérica.

´ O elemento das (4) vítimas masculinas é mencionado duas vezes pelos agressores. O

guerreiro Tlepólemo alega a respeito da cidade de Troia que "[Héracles] enviuvou suas ruas",

χήρωσε δ' ἀγυιάς (Ilíada 5. 642); Odisseu diz sobre Ismaro: "aí saqueei a cidade e chacinei os

homens", ἔνθα δ' ἐγὼ πόλιν ἔπραθον, ὤλεσα δ' αὐτούς (Odisseia 9. 40). Da perspectiva dos

vencidos encontramos três menções. Andrômaca menciona a morte de sete irmãos (Ilíada

6.421); Briseida menciona a morte de três e irmãos e do marido: "vi [meu marido] à frente

da cidade [rasgado em pedaços] pelo bronze afiado", εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ

χαλκῷ (Ilíada 19. 285); Eneias relata a morte de léleges e troianos (Ilíada 20. 96).

Dentre as vítimas masculinas, uma se assinala: (5) a do campeão/soberano da cidade.

Tal figura é mencionada nas narrativas sobre Tebas-sob-Placo, a cidade de Eécion: "arrasou a

cidadela bem habitada dos Cilícios/ Tebas de altos portões. Assassinou Eécion", ἐκ δὲ πόλιν

πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάωσαν/ Θήβην ὑψίπυλον, κατὰ δ' ἔκτανεν Ἠετίωνα (Ilíada 6. 415-

416). Nas passagens que tratam do saque de Lirnesso, Mines é com frequência mencionado:

"quando destruiu Lirnesso.../ tendo derrubado os lanceiros Mines e Epístrofo", Λυρνησσὸν

διαπορθήσας  καὶ  τείχεα  Θήβης/  κὰδ  δὲ  Μύνητ'  ἔβαλεν  καὶ  Ἐπίστροφον  ἐγχεσιμώρους

(Ilíada 2. 691-692). Na canção que relata o saque de Troia, Deífobo, evidentemente, cumpre

a função de campeão e principal protetor da cidade, sobre o qual o aedo feácio conta que "aí

se diz que [Odisseu] ousou a mais terrível  das  lutas",  κεῖθι  δὴ αἰνότατον πόλεμον φάτο

τολμήσαντα (Odisseia 8. 519). Em outras passagens não é possível determinar se o indivíduo

mencionado é ou não o campeão ou soberano, como a referência a Enieu na micronarrativa

sobre Esquiro: "quando tomou a íngreme Esquiro, cidade de Enieu", Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν

Ἐνυῆος πτολίεθρον (Ilíada 9. 668). O mesmo ocorre com a referência a Arsínoo em Ilíada 11.

626. Entretanto, as informações são sempre muito concisas e é impossível determinar como

ocorreu o enfrentamento, se na forma de duelo ritual, em batalha campal, ou durante uma

razia de gado.

Graças à história exemplar sobre Meleagro e Cálidon contada por Fênix foi possível

recuperar algumas unidades relativas à batalha e à consumação da captura e destruição de
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uma cidade. O primeiro elemento que destacamos foi (6) a τειχομαχία ou "o combate pelas

muralhas". Notamos que existem três elementos capazes de invocar sempre a noção de que

a cidade corre um grande risco quando sob cerco inimigo: a aproximação da muralhas, o fogo

e as pedras arremessadas. Notamos também um padrão de ataque que parece se repetir no

contexto da batalha campal como no contexto da emboscada: a segmentação das tropas em

companhias ou batalhões. Na cidade retratada no escudo, dois exércitos ou dois batalhões

deliberam o que fazer. No episódio em que os troianos finalmente logram romper as defesas

dos  aqueus,  os  soldados  se  dividem  em  companhias:  "e  organizados  em  cinco  grupos

seguiram os seus comandantes", πένταχα κοσμηθέντες ἅμ' ἡγεμόνεσσιν ἕποντο (Ilíada 12.

87). No saque de Troia, os guerreiros emboscados no interior do cavalo também dividem-se

em grupos ou duplas para atacar a cidade: "cantou como por caminhos diferentes arrasaram

a íngreme cidade", ἄλλον δ' ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν αἰπήν (Odisseia 8. 516)

O (7) auxílio divino é outro elemento presente nas narrativas do corpus. Tal como nas

narrativas de batalha da Ilíada e da Odisseia, das quais os deuses participam e muitas vezes

favorecem um ou outro herói, assim também nas narrativas de saque e destruição a ajuda

divinda pode ser pontualmente mencionada. Sobre a expedição dos epígonos contra Tebas,

Estênelo diz que ela obteve êxito  "tendo acreditado nos portentos divinos e na ajuda de

Zesus",  πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ (Ilíada 4. 408). Este é claro contraste

com a expedição amaldiçoada dos sete. Eneias, por sua vez, observa que Aquiles tem sempre

uma divindade ao seu lado, quando comenta a destruição de Lirnesso e Pédaso. Na narrativa

do saque de Troia, por fim, Odisseu recebe a ajuda de Atena no duelo final contra o campeão

Deífobo: "de que saiu vencedor com o auxílio da magnânima Atena", νικῆσαι καὶ ἔπειτα διὰ

μεγάθυμον Ἀθήνην (Odisseia 8. 520).

Vencida a batalha e destruída a cidade, a atenção do exército e dos líderes voltam-se

para (8) os despojos de guerra, provavelmente, o elemento mais frequente nas narrativas de

captura e destruição de cidades. Ismaro, Tebas-sob-Placo, Lirnesso, Lesbos, Esquiro, Tênedo e

Troia tem bens e propriedades pilhados pelos aqueus, especialmente por Aquiles, que reúne

"uma lira de límpido som/ bela e bem trabalhada, φόρμιγγι λιγείῃ/ καλῇ δαιδαλέῃ (Ilíada 9.

186-187); um cavalo, o irrepreensível Pédaso (Ilíada 16. 150); um lingote de metal (σόλον

αὐτοχόωνον  Ilíada 23.  826) e cativas  de guerra,  dentre elas Briseida:  ἤματι  τῷ ὅτ'  ἐγὼν

144/160



ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας, "no dia em que tomei [Briseida] como presa depois de arrasar

Lirnesso" (Ilíada 19. 60). Como observamos previamente, Odisseu resume o conteúdo dos

despojos adequadamente: mulheres e tesouros.

O passo seguinte é (9) a partilha dos despojos, como Odisseu declara após o saque de

Ismaro: "da cidade levei as mulheres e... tesouros/ que dividimos", ἐκ πόλιος δ' ἀλόχους καὶ

κτήματα πολλὰ λαβόντες δασσάμεθ' (Odisseia 9. 41-42). Este cenário se repete na narrativa

de recapitulação proferida por Aquiles, em que cita a destruição de Tebas-sob-Placo: "bem os

dividiram entre si os filhos dos Aqueus", καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες Ἀχαιῶ

Ilíada 1. 368). Na divisão do butim, as passagens observam às vezes uma peculiaridade: um

guerreiro, como prêmio ou prerrogativa, pode escolher os itens que lhe agradarem mais,

como as sete mulheres provenientes da ilha de Lesbos que Agamêmnon escolhe para si: "as

quais eu escolhi", ἃς... ἐξελόμην (Ilíada 9. 129-130). Em outros contextos a escolha parece

ser  efetuada pelo  exército  em comum acordo,  publicamente:  "Para  o  Atrida  escolheram

Criseida de lindo rosto", ἐκ δ' ἕλον Ἀτρεΐδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρηον (Ilíada 1. 369). Por meio

dessa mesma forma de divisão Hecameda é escolhida pelo exército para Nestor: "tinham-na

escolhido/ os Aqueus para ele, porque de todos ele era o melhor no conselho", ἥν οἱ Ἀχαιοὶ/

ἔξελον οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων (Ilíada 11. 626-627).

Em uma ocasião, na narrativa de Odisseu sobre a conquista de Ismaro, os homens ali

residentes executam um (10) contragolpe e expulsam os agressores (Odisseia 9. 39-66).

Como temos observado e defendemos nesta tese, o destino reservado a mulheres e

crianças é mencionado sempre de forma oblíqua, indireta, por meio de símiles, prolepses,

contrafactuais, exortações, lamentos, sempre indiretamente. Quando Aquiles narra o saque

de Lirnesso, com efeito, menciona a escravização das mulheres daquela comunidade: "mas

eu arrasei a cidade/... levei as mulheres/ como cativas e tirei-lhes o dia da liberdade" αὐτὰρ

ἐγὼ τὴν/ πέρσα...  ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας/ ἦγον (Ilíada 20. 191-

193). Como observamos no Capítulo 4, isso acontece por causa do contexto de provocação

em que a narrativa está inserida. Os horrores da guerra, tais como o estupro das mulheres, o

infanticídio permanecem no plano da imaginação ou da retórica em Homero.

A captura e destruição de uma cidade jamais é efetiva e verdadeiramente narrada nos

poemas homéricos. Esta ideia permanece restrita às recordações e retomadas do narrador e
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dos seus personagens e à expressão do desejo ou receio de que venha a ocorrer no futuro,

ou seja, a destruição de uma cidade está limitada aos processos de representação narrativa

da analepse e da prolepse. Embora o poeta homérico e seu público aprovem representações

bastante extremas de violência nos poemas e, a bem da verdade, divirtam-se imensamente

com elas, existem limites que, mesmo para este tipo de poesia, não se pode cruzar. Grande

parte do prazer de se ouvir um poema de guerra vem das descrições detalhadas de mortes

violentas, como por exemplo, quando Agamêmnon corta braços e pernas e rola um cadáver

desmembrado para o meio da multidão (Ilíada 9.146), quando Ájax e seu irmão arremessam

a cabeça cortada do inimigo como uma bola de boliche nos pés de Heitor (Ilíada 13.203), ou

quando o cérebro de um soldado vaza por sua órbita ocular ao ser atingido por uma lança

(Ilíada 17.296), quando o tutano jorra de um ferimento na coluna vertebral (Ilíada 20.482),

ou quando soldados eviscerados seguram os intestinos nas mãos, προτὶ οἷ δ ἔλαβ' ἔντερα

χερσὶ λιασθείς (Ilíada 20.418) ou agarram o chão com suas entranhas dependuradas (Ilíada

13.507), quando a cabeça, boca e nariz de um guerreiro tomba em frente às pernas e joelhos

ainda eretos (Ilíada 14.465), um soldado prova o sabor da ponta da lança que lhe arrebentou

dentes e amputou a língua (Ilíada 5.73),  o golpe especial do Cretense que estica um homem

no chão tal como um verme (Ilíada 13.652), quando os olhos saltam para fora das órbitas e

capotam na poeira (Ilíada 14.616, 16.741) (166). 

É uma lista grande, de dar inveja aos diretores de cinema da categoria de um Quentin

Tarantino. Contudo, existem algumas "ações hediondas" (ἀεικέα ἔργα) que parecem ferir a

sensibilidade épica e, portanto, sua descrição está interditada ao poeta homérico, como, por

exemplo, ferimentos nos órgãos genitais. Homero parece querer evitar ao máximo esse tipo

de descrição. O mais próximo que chegamos de semelhante narração encontra-se em Ilíada

13.568-569 e envolve Meríones, talvez não por acaso, o supracitado soldado especialista no

golpe especial que estica o rival como um verme no chão: αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ,

ἔνθα μάλιστα/ γίνετ' Ἄρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι βροτοῖσιν, "ferindo-o entre os genitais e o

umbigo, onde/ Ares é sobremodo doloroso para os desgraçados mortais". 

Atos de canibalismo apesar de poderem ser cogitados por heróis na Ilíada jamais são

colocados em prática. Aquiles, por exemplo, expressa o desejo de devorar as carnes cruas de

166 Ver VERMEULE (1981, pp. 97-99); também GRIFFIN (1980, pp. 90-95).
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Heitor antes do seu derradeiro combate singular, a μονομαχία: "quem me dera que a força e

o ânimo me sobreviesse/ para te cortar a carne e comê-la crua, pelo que fizeste", αἲ γάρ πως

αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνείη/ ὤμ' ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα μ' ἔοργας (Ilíada

22. 347-348). Isto deve ser entendido como a expressão máxima do desejo de vingança e da

raiva e, ao mesmo tempo, como um sintoma da incivilidade e da perda de humanidade. Nos

poemas homéricos, além dos animais selvagens apenas Polifemo come carne humana e crua

efetivamente. A descrição dos ciclopes e do seu modo de vida expõem claro o significado

desta degeneração: eles são "arrogantes e sem lei" (ὑπερφιάλων ἀθεμίστων Odisseia 9.106);

"nada semeiam/ nem aram a terra" (οὔτε φυτεύουσιν... φυτὸν οὔτ' ἀρόωσιν v. 108); "não há

assembleias deliberativas nem leis" (οὔτ' ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες v. 112). Dessa

forma, a ideia de comer carne crua, por associação, rebaixa Aquiles ao animal selvagem e ao

ciclope, em contraste com o homem civilizado (167). 

Apesar da representação de Polifemo, o canibalismo certamente fere a sensibilidade

épica e permanece, portanto, no âmbito da retórica. É algo que os heróis dizem abertamente

e às vezes desejam muito intensamente fazer, porém jamais são representados fazendo para

todos os efeitos. Este é um paralelo importante para o tema estudado neste trabalho, já que

o tratamento dado no poema às duas ideias é parecida. Além de deslocar o tempo narrativo

deste tema para o passado e para o futuro, os nossos relatos são sempre abreviados e só em

circunstâncias muito particulares, como no caso do tratamento dos vencidos em lamentos e

em exortações, o tema recebe amplificação. 

167 Ver M. CLARKE (1995) para uma análise detalhada desta passagem.
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