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Resumo 

Pretendo elaborar uma edição comentada dos Hinos órficos (HO), um compêndio 

de 88 hinos cléticos, compostos entre os sécs. 2-4 d.C., partindo do texto estabelecido por 

Quandt (1955) e confrontando-o com as propostas de Ricciardelli (2000), Morand (2001) 

e Fayant (2014). Este projeto é uma tentativa de instigar a formação de tradição filológica 

de estabelecimento de texto, aparato crítico e comentários pormenorizados nos estudos 

clássicos no Brasil. Planejo realizar críticas pontuais do texto grego e apresentar algumas 

soluções válidas, mas tendo sempre como apoio o texto já consolidado de Quandt. 

Proponho também um estudo aprofundado, no qual debato: i) a autoria e datação desses 

poemas; ii) a sua provável ocasião de performance, com base em uma abordagem 

empírica do texto e uma apreciação do status quaestionis sobre o tema; iii) os elementos 

órficos e sincréticos dos HO; iv) a estrutura e disposição dos hinos dentro da coletânea; 

v) tipologia hínica e eficácia epiclética; vi) a linguagem e estilo, assim como a prosódia e 

métrica dos HO (fraseologia, epítetos, figuras empregadas). Como de praxe nesse tipo de 

estudo, os comentários serão feitos após o texto original, verso a verso.  

Palavras-chave: Hinos órficos; Orfismo; Hínica Grega; Epiclese; Ritual 



	

Abstract 

I intend to elaborate an annotated edition of the Orphic Hymns, a compendium of 88 

cletic hymns composed between the second and fourth centuries AD, based on the text 

established by Quandt (1955) and comparing it with Ricciardelli's (2000), Morand's 

(2001) and Fayant's (2014) texts. This is an attempt to instigate a philological tradition of 

text establishment, critical apparatus and detailed comments in classical studies in Brazil. 

My intent is to present some valid solutions to a number of passages, but always based on 

Quandt's already consolidated text. I also propose an in-depth study, in which I debate: i) 

the authorship and dating of these poems; ii) the probable time of performance, based on 

an empirical approach of the text and an appreciation of its status quaestionis; iii) the 

Orphic and syncretic elements in these compositions; iv) the structure and arrangement of 

the hymns in the collection; v) hymnic tipology and epicletic effectiveness; vi) the 

language and style, as well as the prosody and metric of Hymns (phraseology, epithets, 

used figures). As usual in this type of study, comments will be made after the original 

text, verse by verse. 

Keywords: Orphic Hymns; Orphism; Greek Hymns; Epiclesis; Ritual 
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Nota ao texto 

 
O que proponho aqui é uma edição escolar dos Hinos órficos, preocupada com a 

apresentação de um texto coeso, com um aparato crítico resumido, em que trato somente 

das partes mais questionáveis do texto. Para tanto, apoiado no texto de Quandt (1955), 

cotejei o aparato muito bem elaborado de Ricciardelli (2000) com as proveitosas leituras 

de Fayant (2014). Optei por não incluir no meu aparato as diversas lições de momentos 

em que o texto dos três editores eram homogêneos e com os quais eu concordava, por 

considerar que passagens consensuais, dado o seu grande volume, apenas obstaculariam a 

atenção do leitor. Limito-me principalmente ao que é problematizável. 

Dadas as condições de trabalho, foi impossível praticar de fato uma recensio dos 

manuscritos. Além da grande quantidade, a sua localização impossibilitou uma pesquisa 

detalhada da situação textual de cada um deles, o que, ainda assim, não invalida a 

tentativa da criação de uma edição1. Conservo a ideia de um papel editorial no que diz 

respeito à tomada de decisão por uma ou outra lição e à argumentação necessária para 

justificar as escolhas feitas.	O meu objetivo foi apresentar as alternativas e emendas de 

forma sucinta, compilando em meu aparato crítico os pontos que considerei mais 

importantes para o atual escopo, de modo a oferecer as leituras mais prováveis do texto. 

Devido à sua simplicidade sintática e métrica, essa obra foi extremamente oportuna para 

um primeiro contato com uma abordagem de crítica textual e filológica. 

Inicialmente, abordei o original grego de forma mais conservadora, tentando, 

sempre que possível, reconstruir o texto em que todas as lições concordavam. Caso essa 

escolha resultasse em algum tipo de solecismo, recorri às conjecturas propostas pelos 

editores e comentadores da obra, em busca do que entendi ser a melhor alternativa, fosse 

paleograficamente (e.g. por um erro do copista facilmente explicável), fosse por questões 

métricas, de estilo ou mesmo de sentido para determinada passagem. Os motivos por trás 

de cada escolha são explicados na seção final, dedicada aos comentários interlineares. 

																																																								
1 Cf. Schaps 2011, p. 258. 



	 9	

1 Introdução e autoria 

Os Hinos órficos (HO) são uma coletânea de 87 hinos hexamétricos que datam do 

período imperial, provavelmente entre os séculos 1 e 3 d.C.2. Os hinos dedicados a Mise 

(42), Hipta (49) e Melínoe (71) fazem pensar que o local de composição teria sido nas 

redondezas da Ásia Menor, uma vez que os nomes dessas divindades aparecem 

justamente em inscrições em um santuário de Deméter em Pérgamo3. Todos os hinos 

funcionam como invocações às mais diversas divindades, geralmente acompanhadas de 

uma instrução para oferendas vegetais e incensos, por meio das quais são propostas 

relações de reciprocidade com os deuses: a devoção em troca do favor. Tratando-se de 

preces, é natural pensar que tais composições se dessem em meio a um ritual ou 

iniciação, tema que será abordado mais adiante. 

De pronto, vale uma consideração sobre a tradição na qual esse tipo de hino se 

insere. No seu tratado intitulado Divisão dos discursos epidíticos, Menandro de Laodiceia 

(séc. 3 d.C.), ao dividir a retórica em três partes, judiciário, deliberativo e epidítico, 

concentra-se nessa última espécie discursiva, observando que ela se subdividia em dois 

tipos: louvor e invectiva (I 331.1-18). Enquanto a invectiva não se ramificaria em classes 

mais específicas, o louvor admitiria ainda mais divisões, cujo critério seria o destinatário 

de tal elogio: ele poderia ser direcionado aos deuses ou às empreitadas humanas. No 

primeiro caso, diz Menandro, estamos lidando com hinos, os quais, por sua vez, admitem 

uma extensa segmentação: i) hinos cléticos, ii) apopêmpticos, iii) físicos, iv) míticos, v) 

genealógicos, vi) ficcionais, vii) rogatórios e viii) derrogatórios; todos podem se mesclar 

entre si, gerando híbridos (I 333.1-27). Não obstante ele classifique, nessa passagem, os 

hinos de Orfeu como aqueles próprios da especulação física, ou seja, acerca da natureza 

divina (na mesma categoria das obras de Parmênides e Empédocles), é necessário fazer a 

ressalva de que provavelmente o autor não tinha em mente o atual corpus, referindo-se 

talvez a certos hinos atribuídos a Orfeu que não chegaram até nós mas que são 

mencionados, por exemplo, no Suda (s.u. Ὀρφεύς)4. 

																																																								
2 Quandt 2005, p. 44. 
3 Kern 1911; Morand 2001, pp. 173-4, 177-81, 185-9. 
4 Talvez seja possível pensar, como exemplo dessa produção, no chamado Hino órfico a Zeus, uma 
composição que nos chegou avulsa, em quatro versões, por intermédio do Papiro de Derveni (fr. 14 B), de 
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Seguindo essa tipologia, os HO se enquadram muito mais adequadamente na 

categoria de hinos cléticos, ou seja, aqueles “que apresentam uma invocação a diversos 

deuses” (κλῆσιν ἔχοντες πολλῶν θεῶν, I 333.10). Trata-se de composições que 

interpelam os deuses, buscando propiciá-los e atrair o seu favor para aquele que os 

invoca, o orans ou laudator, ou mesmo para um grupo que se beneficiaria de tal relação. 

Esses hinos podem ser bastante formulares, como é o caso aqui, em geral estabelecendo 

um vínculo de reciprocidade com deus por meio da palavra que, ao exaltar o mitologema 

ou os atributos da divindade (suas τιµαί), oferece-se enquanto χάρις humana para, da 

mesma forma, obter a χάρις divina em retorno 5. 

Uma vez inseridos em tal tradição, cruza-se a informação de que os hinos desta 

coletânea são classificado como órficos. Trata-se de uma predicação problemática. Caso 

a datação desse corpus esteja correta, então dificilmente essas composições podem se 

relacionar diretamente com um suposto orfismo primitivo, que haveria surgido entre os 

séculos 6 a 5 a.C.6. A opinião de que os HO se vinculam muito pouco com um orfismo 

original é bastante disseminada, de modo que a recolha teria se servido apenas de 

pequenas doses de alguns elementos órficos7. Com efeito, não é possível à primeira vista 

entender essa coletânea apenas como um itinerário narrativo cosmológico e, portanto, não 

se pode depreender da composição clética um sistema expositivo evidente do orfismo. 

Nesse sentido, entender, sem qualquer crivo, esses hinos como herdeiros diretos de certa 

tradição órfica é algo que deve ser feito cum granis salo. Todavia, uma possibilidade de 

leitura inicial seria entender essa adjetivação (“órfico”) em um sentido mais lato, de 

forma mais abrangente: tais composições seriam órficas não por uma filiação direta à 

corrente homônima, mas em virtude da suposta autoria de Orfeu8. 

																																																																																																																																																																					
Pseudo-Aristóteles (fr. 31 B), da Teogonia rapsódica (fr. 243 B) e de um papiro florentino (fr. 688a B); cf. 
Bernabé 2009. 
5 Acompanho aqui de perto a definição de hino dada por Depew (1997, p. 240). 
6 Moore 1916, pp. 54-5; Parker 1995, p. 484; Bernabé 2012, pp. 16-7. Para um itinerário investigativo a 
esse respeito, cf. Bernabé 2004, pp. 11-3. 
7 Harrison 1991, p. 625: “It would therefore be idle to examine the Orphic Hymns severally and in detail, in 
order to extract from them the Orphic characteristics of each particular god. Any one who reads them 
through will speedily be conscious that, save for the proemium, and an occasional stereotyped epithet, it 
would easily be impossible to determine which hymn was addressed to what god.” Cf. também Kern 1889, 
pp. 500-1; Lorente 1987, pp. 156-9; Fayant 2014, p. xi. 
8 Athanassakis e Wolkow 2013, p. xi: “in actuality ‘Orphic’ is a sort of catch-all term that is used to 
designate anything and everything directly or indirectly connected to Orpheus”. 
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Com efeito, a designação de algum texto como órfico talvez se bastasse pela mera 

atribuição do nome de Orfeu, o que já expandiria razoalmente o corpus órfico9. Logo, 

uma resposta inicial e provisória para a caracterização desse hinário seria o selo que em 

quase todos os manuscritos marca o título do proêmio: Ὀρφεὺς πρὸς Μουσαῖον (“Orfeu a 

Museu”), acompanhado ainda de uma dedicatória: Εὐτυχῶς χρῶ, ἑταῖρε (“Faz bom uso, 

amigo”)10. Morand (2015, pp. 211-2) argumenta que esse endereçamento a um amigo (ou 

mesmo um patrono) seria uma prática comum do período imperial, o que talvez seja um 

indício temporal de composição, mas, para além dessa constatação, pode-se pensar que 

há uma espécie de moldura conceitual implícita na escolha desses dois personagens 

míticos11. Outorgada a autoria a Orfeu, a obra passaria a se vincular diretamente a um 

passado igualmente mítico, que precederia até mesmo as narrativas homéricas, uma vez 

que Orfeu teria participado da expedição dos argonautas. Outro aspecto implicado nessa 

designação é o vínculo da recolha com os chamados “livros de Museu e Orfeu” que 

circulariam nas mãos de sacerdotes andarilhos em Atenas, durante a antiguidade clássica; 

neles, haveria prescrições de sacrifícios não cruentos e rituais para a purificação dos 

homens, como relata Platão (Resp. 364e-365a)12. Noto, por ora, que a semelhança dessa 

descrição com o atual hinário é patente. Com efeito, são apresentadas nos HO oferendas 

juntamente a cada hino e as demandas finais versam, em geral, sobre o tópico da salvação 

dos iniciados. Assim, a autoria de Orfeu como o teólogo por excelência, fundador das 

iniciações e mistérios, é mais que adequada para essa coletânea13. 

																																																								
9 West 1983, p. 3; Fayant 2014, p. xi. 
10 Um recurso relativamente parecido é usado nas Argonáuticas órficas (v. 40), em que Orfeu se dirige 
provavelmente a Museu, na segunda pessoa do singular, indicando a tradição de ambas as personagens 
serem associadas pelo formato tutor-tutelado. Comparando ainda os HO com o Testamento de Orfeu, 
Jáuregui observa que “Musaeus is more than the addressee of didactic poetry: he is the prototypical initiate 
who receives the revelation from his father/teacher. (…) If Orpheus is the prototype of the poet and the 
priest who would compose and sing the hymns, Musaeus is the prototype of the initiates who would listen 
to them” (2015, p. 232). Cf. ainda a introdução ao proêmio. 
11 Jáuregui 2015, pp. 229-30. 
12 O próprio filósofo ateniense, em outro texto, equaciona a sedução e inovação de Orfeu com o expediente 
sofístico (cf. Prot. 315a-316a); há, porém, referências positivas (e.g. Crat. 400c, Phd. 62b, Tim. 40d). Para 
a influência (oscilante) que os textos órficos primitivos podem ter tido em Platão, cf. Bernabé 2011a. 
13 Cf. Jáuregui 2015, p. 227. É possível lançar mão ainda de uma argumentação não apenas teórica, mas 
filológica, uma vez que parte da terminologia empregada por Platão na passagem mencionada, por breve 
que seja, é revisitada nos próprios HO: θυηπολοῦσιν (364e) e θυηπολίη (pr.1 e 44); e τελετάς (365e), que 
apresenta 26 ocorrências no hinário. Não é necessário propor uma homogeneidade completa entre a ideia 
de ritual ou iniciação à época de Platão e no período imperial, mas vale observar que a terminologia em si 
apresenta certa uniformidade. 
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A identificação da persona loquens não se restringe a essa σφραγίς. Em dois 

momento dos próprios HO, vê-se alusões à mitologia particular do personagem Orfeu. Os 

hinos às Nereidas e às Musas mencionam: Καλλιόπηι σὺν µητρὶ (“junto à mãe Calíope”, 

24.12, 76.10). Ambas as passagens parecem se referir à genitora de Orfeu. Disso talvez 

fosse possível concluir uma simples autoria de todos os hinos por parte do bardo mítico. 

Entretanto, em diversos momentos da coletânea vemos uma primeira pessoa se dirigir aos 

deuses como que nivelada à situação humana dos µύσται, os iniciados14. Diante da 

dificuldade de identificar a persona loquens precisamente, Morand (2015, p. 213) fala de 

uma “shift, or confusion, between the ‘I’ referring to Orpheus, the author and the 

orans”15. Desse modo, é possível entender a figura de Orfeu no decorrer dos hinos menos 

como um personagem propriamente dito do que um paradigma de inspiração que norteia 

os interesses iniciáticos e epicléticos do orans ou, pela terminologia que adoto, laudator. 

Apesar da multifatorialidade em jogo na adoção de Orfeu como hipotético autor 

dessa coletânea, em decorrência, por exemplo, de sua atuação como músico que seduziria 

a natureza (fr. 943-77 B)16 ou argonauta (fr. 1005a-1011 B), a principal faceta implicada 

no uso de seu nome aqui parece ser a de um poeta instituidor de mistérios17. Como dito, 

uma vez que a datação dos HO é tardia, vinculá-los à imagem mítica por excelência de 

um fundador de iniciações poderia ser uma estratégia interessante para o compositor real 

dessa coletânea. O argumento principal aqui é, evidentemente, do recurso à auctoritas, 

pois “para os gregos, quanto mais antiga fosse uma ideia, tanto mais respeitável era” 18. 

Entre os círculos neoplatônicos, por exemplo, testemunhos de textos órficos aparecem 

																																																								
14 Cf. Jáuregui 2015, pp. 233-6. Refiro-me aqui às passagens finais de cada hino, durante a precatio, 
quando o interpelante solicita a presença dos deuses e faz um pedido amiúde genérico em favor do bem-
estar dos iniciados. Os verbos epicléticos e mesmo a lição θήσω em 84.4 (caso a aceitemos), parece 
identificar a primeira pessoa desses hinos com um laudator. Exemplos desse expediente são aduzidos mais 
adiante. 
15 Morand 2015, pp. 212-3. A autora propõe o mesmo argumento em outro estudo (2001, p. 94). 
16 Para uma interpretação bastante pormenorizada desse aspecto de Orfeu, cf. Molina 1997. 
17 Fayant (2014, p. xiv) argumenta no mesmo sentido: “on ne trouve dans les Hymnes orphiques aucune 
allusion aux pouvoirs du musicien quis charme toutes les créatures, animales, végétales ou minérales, et 
même les Sirènes, ce qui lui vaut de participer à l’expédition des Argonautes”. Bernabé (2011b) elenca dois 
principais campos de atuação para textos de pseudo-epigrafia órfica: i) religião (em geral, teogonias e 
τελεταί; cf. Bernabé 2002b) e ii) filosofia ou especulação física, como é o caso da exegese alegórica do 
comentador anônimo no P. Derveni (col. VII, X, XIII, XXV); cf. Calame 2005, pp. 157-69. Cf. ainda 
Guthrie 1993, p. 204, que liga a autoria de Orfeu a obras ritualísticas, teológicas e éticas. 
18 Bernabé 2012, p. 14. Kern (1917, p. 150) nota como o nome de Orfeu era facilmente atribuído a toda 
sorte de obras para que elas desfrutassem de certa qualidade sagrada. Cf. ainda Gazzinelli 2007, p. 11.  
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como matriz in nuce de toda a doutrina platônica19. É possível imaginar que, operando às 

margens do sentimento religioso vigente, o poeta e o grupo buscariam legitimar os seus 

textos sagrados com uma figura condizente. Logo, a identidade de Orfeu desvincularia a 

obra recém-composta de uma situação contemporânea (por assim dizer, “desencantada”) 

e a integraria a um corpus dentro do qual o compositor desejava que sua obra fosse 

entendida. Nisso há dois movimentos: uma transição premeditada pelo poeta de sua 

autoria-empírica para uma autoria-modelo20 e um concomitante interesse de inserir a sua 

obra em uma tradição pregressa, de modo a assimilar ao texto e rito tardios características 

e sacralidade imemoriais21. 

Convém a religiosidade modelar de Orfeu aos interesses do hinário, o que fica de 

pronto estabelecido com o proêmio, no qual o bardo aparece em uma função pedagógica, 

como preceptor de rituais, os quais deveriam ser bem observados por Museu (pr. 1-2). 

Desse modo, além da legitimidade pseudoepigráfica, a figura de Orfeu garantiria um 

programa ligado à experiência mística que se daria em meio às invocações e oferendas22. 

A figura de Orfeu subentenderia narrativas catabáticas, instituição de mistérios, doutrinas 

anímicas (como a metempsicose), cosmogonias e escatologias particulares, preceituários 

de conduta (tendo em vista a ascese), além da associação com o grupo dos pitagóricos23. 

Pode-se pensar que a execução ritual desses hinos compreenderia em maior ou menor 

escala a tal imaginário implícito. A mise en scène conceitual e mitológica se acomodaria 

bem aos interesses religiosos dos mystai em questão, tivessem eles acesso ou não a obras 

do corpus órfico mais antigas. Dado o vasto número de citações supérstites, a circulação 

de uma Teogonia rapsódica (datando também do período imperial24) poderia confirmar 

certo influxo de textos propriamente órficos no arranjo dos poemas em questão. Sempre 

que pude identificar, aponto as similaridades e possíveis convergências nas introduções 

de cada hino (na seção dos comentários interlineares). Mas, para entrever esses pontos de 

contato, vale apresentar um pouco da doutrina com a qual os HO pretendem se alinhar. 
																																																								
19 Bernabé 2011b, pp. 201-2. No séc. 12, João Tzetzes veria em Orfeu um “sábio completo”: astrólogo, 
filósofo, mago e teólogo (fr. 718 B = Chil. 5.130 s.). Tal paradigma traria, como que por osmose, prestígio 
também à obra dita órfica. 
20 Adotando a terminologia de Umberto Eco (2012, p. 75). 
21 Bernabé 2012, p. 14. 
22 Morand 2001, p. 92. 
23 Cf. Guthrie 1993, pp. 216-21; Gazzinelli 2007, pp. 23-5. 
24 Cf. Bernabé 2012, pp. 127-31. 
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2 Orfismo 

O orfismo é uma categoria religiosa controversa. Tal qual a doutrina dos 

seguidores de Pitágoras, o orfismo sofre de um problema de definição25. Para causar 

ainda mais dificuldade, seria o caso de uma corrente de pensamento que não seguia um 

modus operandi estanque. Em sua origem, ela não se baseava em um código fechado nem 

se tratava de uma Buchreligion. Com isso em mente, desarma-se um tanto da tendência 

da crítica moderna em impor limites rígidos ao que poderia ser entendido como órfico. 

Em vez de um descritivismo essencialista, de feitio domesticador, talvez seja possível 

entender a dinâmica do objeto em questão, de modo que se trataria de um fenômeno 

religioso relativamente coeso sem ser unitário26. Uma definição mais móvel ou mesmo 

porosa talvez seja necessária, uma vez que os limites impostos ao pensamento órfico (de 

modo a esclarecê-lo) são prerrogativa dos comentadores modernos. Não era uma 

preocupação antiga a definição do orfismo. Inicialmente, não temos sequer testemunhos 

de tal palavra-conceito. Sabemos de “versos”, “sectos” ou mesmo de uma “vida órfica”, 

sem se falar de orfismo27. Atribuía-se autoria a Orfeu, sem se falar de orfismo28. Nesse 

sentido, levando em conta a natural maleabilidade e flutuação de um fenômeno religioso 

no decorrer do tempo, a definição anacrônica e tão somente pedagógica de “orfismo” 

pode ter como pedra de toque primária a associação do nome de Orfeu com o texto em 

questão, e não ideias a posteriori do que deveria ser órfico. A associação do bardo mítico 

com uma obra qualquer seria garantia de sacralidade. Aqui lassear os limites não significa 

necessariamente indefinição, mas antes uma abertura para o fenômeno em análise29. Um 

texto mais evidentemente órfico não desqualifica um texto menos evidentemente órfico. 

																																																								
25 Zhmud 1992, pp. 166-7. 
26 Bernabé 2010, p. 422: “we must start from the assumption that what we call Orphism is not a doctrinal 
system, unique, dogmatic and always coherent. Various authors decided to ascribe their own poems to 
Orpheus, a mythical character (…). Since they are authors from diferent times and even with diferent ideas, 
we may suppose that the doctrine found in diferent passages of the Orphic corpus will not be one and the 
same. Yet this tendency to variety and ideological dispersion is counterweighed by the fact that the name of 
the mythical poet was associated with specific themes (eschatology, the origin and destiny of the soul, 
salvation).” Trata-se aqui do debate acerca da crítica a posteriori (sistemática, racionalizante) e o discurso 
ou ritual religioso em si, de modo que cada parte, explicação e fenômeno, considera a outra insatisfatória. 
27 Arist. de An. I 5.410b 28; Hdt. 2.81.2; Pl. Leg. III 782c; cf. Guthrie 1993, pp. 204-5. 
28 Morand 2009, p. 170. 
29 Como comenta Zhmud (1992, p. 167): “If we are not always able to define exactly the community of 
traits and degree of doctrinal proximity in Orphism, it does not mean, that these tendencies didn't exist at 
all. There is no necessity to suppose that each participant of this movement should be described with that 
very number of features, as the movement in general”. 
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West, por exemplo, rechaça a ideia do orfismo em prol de uma abordagem que se 

basta em verificar a existência de textos que apresentariam apenas traços órficos30. Há 

uma dupla argumentação que pode ser feita contra essa cautela talvez excessiva. Em um 

primeiro momento, pode-se pensar no uso do termo “orfismo” como uma simplificação 

de um conjunto de crenças cosmogônicas ou teleológicas e mesmo de preceitos de 

conduta que, sintetizados, oferecem uma imagem clara de determinado fenômeno 

religioso31. Seriam órficas as noções de expiação (soteriologia), de uma dicotomia entre o 

corpo e a alma (animismo, essencialismo), da metempsicose e do post mortem, que 

poderia ser efetivado de forma venturosa (livre da reencarnação) por intermédio de 

iniciações secretas acompanhadas de sacrifícios não cruentos. Por esse viés, “orfismo” 

seria um umbrella term que nos ajudaria a observar certa fraternidade de conteúdo em 

obras de outro modo dispersas. Seria uma forma de identificarmos, nas palavras de 

Bernabé (2012, p. 14), um “iderário estável”, uma posição religiosa relativamente 

constante, que se preocuparia tanto com a origem quanto com a salvação dos homens. 

Por meio de um distanciamento moderno, poderíamos agrupar tal pensamento como 

sendo próprio de certo corpus um tanto esparso de textos com suficientes afinidades 

internas para serem considerados de uma mesma tradição. 

Um argumento complementar, por sua vez, seria a reflexão acerca do uso do 

próprio termo: “orfismo”. Embora não haja atestação entre os antigos de tal vocábulo, 

isso não pode ser superestimado. Assim como entre os órficos não se fala de “orfismo”, 

entre os gnósticos não lemos “gnosticismo”, tampouco entre os estoicos faz-se menção ao 

“estoicismo”32 .	 Pode-se pensar que a existência de um fenômeno antigo, seja ele 

filosófico, poético ou religioso, independe da atestação rigorosa de uma autoidentificação 

nominal e qualificativa à época desse mesmo fenômeno. Em sua maioria, nomenclaturas 

a posteriori são uma operação didática, estejam elas mais atestadas, como o corpus 

platônico (do qual temos o “platonismo”) ou menos atestadas, como é o caso do corpus 

órfico, de onde tiramos a designação “orfismo”. Sendo assim, para compreender o que 

seria o orfismo, temos que nos deter sobre os textos e testemunhos órficos supérstites. 

																																																								
30 West 1983, pp. 2-3; contra, Parker 1995. 
31 Ricciardelli 2000, p. xv. 
32 Zhmud 1992, p. 168, n. 54. O argumento é conhecido: o mesmo valeria para os neoplatônicos, que 
dificilmente se entenderiam como neo-, provavelmente preferindo a alcunha simples de “platônicos”. 
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Por um viés cronológico, podemos dividir o corpus em dois momentos: i) obras 

iniciais, das quais temos apenas alguns fragmentos e testemunhos, e ii) obras tardias, 

dentro das quais temos os HO. As primeiras consistiam principalmente de três teogonias, 

conforme reportadas, por exemplo, pelo neoplatônico Damáscio (fr. 20, 69, 90 B): a 

teogonia de Eudemo, provavelmente do séc. IV a.C; a teogonia de Hierônimo e Helânico, 

do séc. II a.C.; e a Teogonia rapsódica, conhecida também como Discursos sagrados em 

24 rapsódias, datada do séc. I a.C. a I d.C.33. Além disso, após a descoberta em 1962 do 

Papiro de Derveni (fr. 2-18 B), a noroeste da Tessalônica, sabemos da existência de outra 

teogonia, talvez não identificada com nenhuma das três supracitadas mas contemporânea 

à obra eudemia, datável dos sécs. V-IV a.C. Temos também as chamadas Lâminas 

douradas (fr. 474-96 B), que acompanhavam ritos fúnebres, escritas em períodos e locais 

bastantes variados (entre os sécs. V-III a.C. e encontradas em Roma, Creta e Tessália, por 

exemplo); nelas lemos fórmulas que auxiliariam os indivíduos no post mortem, com 

informações acerca da topografia infernal e fórmulas secretas que deveriam ser 

anunciadas diante de Perséfone, que avaliaria a conduta dos seres humanos em vida. Há 

ainda as placas de Ólbia (fr. 563-6 B), do séc. V a.C, em que é possível ler as inscrições: 

βίος θάνατος βίος ἀλήθεια; Διό(νυσος) ou Διο(νύσωι) ὀρφικοί; e σῶµα ψυχή34, o que 

parece fazer referência à crença órfica da metempsicose ou mesmo de um processo de 

apoteose após a morte (real ou simbólica) do iniciado, à relação entre Orfeu e Dioniso e à 

oposição entre o corpo e a alma (já classicamente tratada em Platão, Crat. 400c). Além 

disso, outro texto famoso, ainda que lacunar, aparece no Papiro de Gurob (fr. 578 B), do 

séc. III a.C, que expõe diversos mistérios reunidos, com indicações aos iniciados e uma 

referência ao mito órfico da morte de Dioniso pelos Titãs. Dessa forma, além do 

parâmetro cronológico, é possível pensar, nesse primeiro momento do corpus órfico, em 

outro critério para uma subdivisão, baseada na finalidade ou conteúdo da produção, 

podendo-se pensar em obras de teor ou i) cosmogônico (as teogonias) ou ii) ritualístico-

informativo, de valor soteriológico (as lâminas, fórmulas e placas funerárias). Dito de 

outra forma, teríamos obras preocupadas com a ἀρχή e obras preocupadas com o τέλος35. 

 
																																																								
33 Bernabé 2010, 2012. 
34 West 1983, Zhmud 1992. 
35 Bernabé 2002b, pp. 70-6; 2012, p. 18. 
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A Teogonia de Eudemo (fr. 19-27 B), recebe esse nome em decorrência não da 

sua autoria, mas porque o filósofo peripatético, que teria vivido no séc. IV a.C., teria feito 

um comentário sobre a obra, transmitindo também parte do seu conteúdo. Tendo sido 

reportada por um aprendiz de Aristóteles, é razoável imaginar que também ele tivesse 

conhecimento de tal “discurso sagrado”, de modo que alguns testemunhos do estagirita 

parecem aludir também a essa obra (fr. 20 II-III B, 23 I B, 27 II B). Sabemos por 

testemunho direto do próprio Eudemo que a Noite figuraria como primeira divindade (fr. 

20 I B). Em seguida, teriam surgido o Céu e a Terra (fr. 20 V B), que gerariam Oceano e 

Tétis, os quais, após se unirem, dariam à luz Forcis, Reia e Crono; os dois últimos, por 

sua vez, conceberiam Zeus e Hera (fr. 21-4 B). É também provavelmente a essa teogonia 

que Platão se reporta quando nota que a teogonia órfica apresentaria seis gerações de 

deuses (Phil. 66c = fr. 25 B), a última delas correspondendo a Dioniso, filho de Zeus36. É 

possível que se trate da teogonia parodiada por Aristófanes em suas Aves (vv. 660-701 = 

fr. 64 B), ao que podemos inferir outros dados sobre essa narrativa que não aparecem no 

decorrer das passagens coligidas por Bernabé (2004-5): entre o surgimento da Noite e do 

Céu e a Terra, teria sido engendrado um ovo do qual nasceria o Amor (identificável com 

Fanes-Primogênito). Essa narrativa se adequa à versão eudemia uma vez que em 

representações posteriores (como na teogonia seguinte), o Céu e a Terra seriam criados 

justamente pela parte superior e inferior do ovo cósmico rachado ao meio (fr. 80 B)37. 

A Teogonia reportada por Hierônimo e Helânico (fr. 69-89 B) apresenta diversas 

semelhanças com a Teogonia rapsódica, do que se deduz uma continuidade entre ambas 

ou uma matriz em comum38. Desafinando das demais cosmogonias, aqui a Água aparece 

como elemento primordial, da qual adviria a Lama (fr. 75 B)39. Disso surgiria a figura 

teriomórfica do Tempo, assimilado a Héracles: um dragão com as cabeças de um leão, 

um touro e, no meio, a de um deus (fr. 76 B). Após se unir a Adrasteia (identificada com 
																																																								
36 A partir de outras notícias antigas, Bernabé (2012, pp. 57-72) e West (1983, pp. 116-75) tentam 
apresentar uma ilustração mais completa de como seria essa teogonia. 
37 Cf. ainda Eur. Hyps. 1103 ss. (= fr. 65 B), em que também aparecem o Primogênito, Eros e a Noite, em 
um contexto de produção (e, portanto, de influências) próximo ao de Aristófanes. 
38 A figura desses dois autores é elusiva, assim como a data de composição. Cf. fr. 69-73 B e ainda Bernabé 
2012, pp. 103-7, que oferece bons argumentos para considerar essa teogonia anterior à rapsódica. 
39 Bernabé (2012, pp. 108-9) prefere entender como uma hendíade, ou seja, seria o caso, na verdade, de 
uma Água lamacenta: uma Água que carregaria em si a qualidade da criação de matéria. Seria possível 
imaginar uma sobreposição da explicação física dos comentadores (água, terra) sobre uma representação 
original mitológica: Oceano e Terra, por exemplo. 
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a Necessidade), Héracles-Tempo teria gerado, em primeiro lugar, o Éter e o Caos, e, em 

seguida, um ovo, do qual nasceria o Primogênito; a parte externa desse mesmo ovo, uma 

vez rachado, levaria à criação do Céu e da Terra (fr. 77-80 B). Posteriormente, com o 

nascimento de Zeus por Crono, haveria uma disputa cratológica, de modo que Zeus 

devora Fanes-Primogênito para se tornar o deus supremo, sendo, inclusive, assimilado a 

Pã, pois ele passaria a corresponder a “todo” o universo (fr. 84-6 B). Os testemunhos 

remanescentes revelam que o poema narraria o nascimento de Perséfone, que é violada 

por Zeus na forma de uma serpente, gerando Dioniso (fr. 87-9 B). 

A Teogonia rapsódica (fr. 90-359 B) é uma espécie de compilação de diversas 

narrativas órficas, provavelmente passando pelo filtro de ideias médio- e neoplatônicas, 

de modo a harmonizar fontes anteriores para criar “uma éspecie de corpus fixo de 

doutrina”40. A Noite, incriada e brumosa, serviria como suporte para o surgimento da 

primeira divindade, o Tempo, que gera o Éter, do qual derivaria o ovo cósmico de Fanes, 

figura plural e teriomórfica (fr. 105-62 B). Da união de Fanes com uma segunda Noite 

viriam a Terra e o Céu, que, como no enredo hesiódico, é castrado por Crono, o qual 

passa a governar o mundo (fr. 174-91 B). Zeus, filho de Crono e Reia, assumiria o cetro, 

engolindo Fanes e absorvendo todo o seu potencial demiúrgico (fr. 205-15, 219-43 B). O 

processo criativo de Zeus engendra diversos deuses, que são contemplados com várias 

narrativas paralelas (fr. 244-75 B). Assim como no relato de Hierônimo, Zeus, se une à 

própria mãe, Reia, concebendo Perséfone e, transformado em serpente, logo se une à sua 

filha, gerando Dioniso (fr. 276-85 B). A narrativa, em seguida, dá um passo além das 

demais, mostrando Dioniso como o derradeiro deus regente do cosmo (fr. 296-300 B). O 

seu reinado é ameaçado pelos Titãs, que o desmembram, ainda criança, e devoram partes 

de sua carne; todavia, os Titãs são fulminados com o raio de Zeus e dessas cinzas nascem 

os humanos (fr. 301-13, 320, 326 B). O coração de Dioniso é resgatado por Atena; então, 

Zeus faria com que Sêmele concebesse seu filho pela segunda vez; ela, porém, morre no 

sexto mês de gravidez, com a chegada de Zeus em forma de raio nos seus aposentos, de 

modo que Dioniso é costurado na coxa do pai para finalizar a gestação (fr. 327-8 B). Com 

o definitivo renascimento de Dioniso, instaura-se seu culto, ao que o poema finalizaria 

com uma exposição acerca da teoria órfica sobre as almas e sobre o além (fr. 332-50 B). 
																																																								
40 Bernabé 2012, pp. 27, 106, 127-31. De acordo com o Suda, a obra teria 24 cantos e 12.000 versos. 
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As Lâminas douradas (fr. 474-96 B) parecem concordar e expandir o imaginário 

final da Teogonia rapsódica, mas trata-se de pequenos textos encontrados em túmulos, 

explorando de forma instrutiva e não apenas expositiva o cenário do post mortem; são 

textos funcionais41. A equação entre ambientação escatológica e interesse soteriológico é 

evidente. Os textos oscilam entre uma composição hexamétrica e declarações amétricas, 

um tipo de prosa rítmica talvez de cunho originalmente ritual42. Tendo em vista os locais 

onde foram encontradas essas lâminas, com frequência na boca (epistomia) ou no peito 

ou na mão dos mortos, pensa-se em alguma forma de ritual funerário, talvez restrito aos 

iniciados em seitas órficas (em algumas passagens, fala-se em µύσται e βάκχοι), talvez 

apenas às famílias que tivessem recursos para pagar um enterro órfico, com breves votos 

de bem-aventurança ao falecido43. Os textos apresentam tanto δρώµενα (libações de leite) 

quanto λεγόµενα (aclamações, makarismoi e possíveis referências a obras consideradas 

sagradas associadas ao nome de Orfeu)44. Muitas vezes são apresentadas senhas secretas 

(symbola) e outros elementos catabáticos, com algumas variações pequenas. Apesar da 

divisão temática e estrutural em dois subgrupos (lâminas A e B), os elementos mais 

marcantes são as representações do Hades, com os lagos do Oblívio e da Memória, ao 

qual o indivíduo deveria se aproximar e anunciar-se, ora a guardiões ora à própria 

Perséfone, na condição de um “filho da Terra e do Céu” liberto por Baco, ao que o morto 

poderia passar por processo de deificação, expiado talvez da falta titânica45. Privilegiado 

com o processo de purificação pelo qual teria passado, o falecido alude à afinidade entre 

a sua alma humana e a natureza divina, o que indiretamente reflete a crença órfica que 

distingue duas naturezas no ser humano pela dicotomia corpo-alma: em virtude do mito 

antropogônico que fundamenta as especulações do pensamento órfico (o despedaçamento 

e canibalismo dos Titãs contra o jovem Dioniso), o primeiro componente (físico) seria de 

natureza titânica; o segundo (anímico), de natureza dionisíaca46. Em contraste com as três 

teogonias acima, as Lâminas retratariam melhor o projeto órfico de τέλος humano. 

																																																								
41 Riedweg 2011, p. 221. 
42 Graf e Johnston 2007, pp. 138-40; Riedweg 2001, p. 239 ss. 
43 Nock 1924b, p. 125; Graf e Johnston 2007, pp. 137-64; Bernabé 2012, pp. 312-3. Para paralelos de 
viagens ao além em outras tradições, cf. Diod. 1.96.5; Bernabé 2006; Bernabé e Cristóbal 2008, pp. 207-26. 
44 Riedweg 2011, pp. 239, 256. 
45 Cf. em especial fr. 487 B e Pl. Resp. 621a; Guthrie 1993, pp. 174-5. Para a ligação desses momentos das 
Lâminas com os HO, cf. introdução ao hino 77 (Memória) e ainda Morand 2001, pp. 220-30. 
46 Cf. Bernabé 2010, pp. 185-246. 
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As obras tardias atribuídas a Orfeu possuem um lastro temático relativamente 

maior. O seu nome é adotado para a difusão de obras pseudocientíficas, botânicas, 

médicas e mesmo mágicas, divinatórias e astrológicas, como as Efemérides47. Enquanto 

textos completos que chegaram até nós, temos os Lapidários, obra que trata das 

propriedades mágicas de algumas pedras; os Hinos órficos; e as Argonáuticas órficas, 

poema redigido provavelmente no séc. V d.C. por um poeta que não tinha o grego por 

língua materna, talvez de origem egípcia48. Vê-se, portanto, que um esforço moderno que 

poderia legitimar os HO como parte da tradição órfica não é feito por meio da tentativa 

de conciliá-lo à produção que lhe fosse contemporânea, mas, sim, pela identificação de 

elementos nesses poemas que possam ser rastreados até o período primitivo. Todavia, 

como se nota por esse aparado geral, mesmo as principais obras antigas não possuem 

necessariamente um programa idêntico, alterando sobretudo parte da esquemática 

cosmogônica relativa aos deuses primordiais. Seria necessário imaginar o que o grupo e o 

poeta do hinário entenderiam como “órfico”, isto é, a quais obras eles teriam acesso e 

qual seria o consenso geral (ainda que esotérico) sobre essa corrente à época e local de 

composição dos HO. Embora o plano cosmogônico então vigente seja algo de difícil 

hipotetização (ainda que em uma seção mais adiante e nos comentários finais diversos 

paralelos tenham sido traçados), um pensamento relativamente estável é o interesse órfico 

na salvação humana, de modo que se tornam necessários alguns preceitos ligados à 

conduta da “vida órfica”, que poderia levar à ascese do adepto. 

Platão (Leg. 782c) relaciona diretamente a abstenção de carne com os órficos, 

cujo vegetarianismo se justificaria pela crença na metempsicose, uma vez que ingerir um 

ser animado poderia comprometer o ciclo de reencarnações. Esse tabu se expandia para 

outras práticas, de modo que os sacrifícios cruentos seriam considerados ímpios e os 

sectários também estariam impedidos de ser enterrados com lã, dando preferência a 

vestes brancas, que indicariam o processo de purificação e distanciamento de elementos 

conspurcadores da alma49. A “vida órfica”, porém, seria apenas efeito de uma leitura de 

																																																								
47 Cf. fr. 718-863 B. Sobre essas obras, cf. Martín-Hernandez 2006, 2015 e ainda Bernabé 2002b, p. 76. 
48 Vian 2002, pp. 45-7; Bernabé 2002b, p. 77. 
49 Cf. P. Derveni, col. VI; Eur. Hipp. 952 ss.; Eur. Cret. fr. 472 Kannicht; Hdt. 2.53.3, 2.81.1; Pl. Leg. 701c; 
para outros preceitos, cf. ainda fr. 625-52 B. Vale notar que a rejeição à carne convém à etiologia órfica 
pela qual os homens teriam sido criados após o episódio em que os Titãs devoram Dioniso. Seria o caso de 
um tabu canibalístico original; cf. Guthrie 1993, p. 196. 



	 21	

mundo realizada por esse corrente de pensamento. O ser humano requer um proceder à 

medida que ele deseja reverter ou corrigir um estado corrompido de coisas. A etiologia de 

tais comportamentos se fundamentaria no mito órfico já citado de desmembramento de 

Dioniso por parte dos Titãs, como melhor atestado na Teogonia rapsódica (fr. 301-31 B). 

Os humanos seriam resultado de uma falta e, portanto, haveriam de expiá-la; de outro 

modo, permaneceriam cativos da dinâmica de reencarnação (metempsicose), sujeitos ao 

ciclo da vida, que haveria de ser encarada como túmulo da alma, no conhecido jogo de 

palavras soma-sema, reportado em Platão (Crat. 400c). Nesse sentido, o orfismo, que 

reproduziria os mistérios instituídos pela primeira vez por Orfeu, alinharia três momentos 

distintos de sua especulação: antropogonia, ética e escatologia. O asceticismo órfico 

transferiria a preocupação religiosa da esfera pública para o âmbito privado, de modo que 

não apenas os rituais bastariam para uma superação da condição humana deficitária: a 

conduta mesma de cada indivíduo teria um papel fundamental em seu desenvolvimento; o 

ritual transbordaria o recinto religioso (temenos) em prol de uma visão ritualística da 

própria experiência cotidiana. Sendo assim, o orfismo promoveria uma forma de 

autoidentificação com o mito dionisíaco50, aventando a possibilidade de apoteose e 

imortalidade, em uma espécie de narrativa pessoal, cuja manutenção deveria ser feita 

diariamente, a partir da observância de preceitos e ritualísitca catártica e purificadora. À 

diferença do protótipo homérico de post mortem, pode-se pensar que o orfismo apresenta 

uma escatologia positiva para os seres humanos: a conjuntura existencial deixaria de ser 

um dado da realidade, passando a ser um projeto, envolvendo a diligência particular de 

cada indivíduo 51. A fixidez da condição humana é substituída por uma maleabilidade de 

resultados que dependeria da aplicação do iniciado, cujo asceticismo realocava as fontes 

do mal não mais no exterior, mas em seu corpo e suas paixões52. Em vista disso, o sujeito 

passaria a ser explicado em sua especificidade, ainda que irmanado a uma comunidade 

ontológica, que compartilharia dos mesmos traços básicos: falibilidade e penitência. Em 

última análise, a principal preocupação prática dessa doutrina seria soteriológica, de 

modo que o termo “orfismo” pode ter servido de certo modo como equivalente para esse 

conceito-chave mais abrangente.  

																																																								
50 Esse motivo é recuperado na recolha; cf. introdução aos hinos 30 (Dioniso), 43 (Estações) e 44 (Sêmele). 
51 Albinus 2000, p. 200 ss. Cf. ainda Moore 1916, pp. 42-60; Burkert 1991, p. 25; Bernabé 2011a, pp. 23-7. 
52 Guthrie 1993, p. 156. 
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3 Soteriologia 

A salvação humana parte de dois pressupostos: a necessidade de salvação e a 

possibilidade de efetivá-la. Nesse sentido, o programa órfico satisfaz ambas as condições 

por apresentar um defeito inerente à criação do homem e uma promessa de expurgo. 

Resta saber, entretanto, de que modo os HO se inserem nessa tradição e como hinos que 

buscam invocar e propiciar divindades lidam com esse expediente. Como já fiz notar, é 

importante precaver-se de uma sistematização forçada desse hinário com relação aos 

demais textos do corpus órfico53. Complementarmente, é crucial também que haja uma 

suspensão das expectativas por parte do leitor no que se refere à validação de um texto 

como órfico sob a condição única de que ele apresente um orfismo panfletário54. Esse me 

parece ser um equívoco no qual alguns comentadores caíram, pois, se, por um lado, West 

(1987, p. 3) alerta que “the name of Orpheus is the only consistent unifying factor” e que 

seria uma falácia supor que todos os textos qualificados como “órficos” seriam diferentes 

manifestações de um mesmo movimento religioso, por outro, é necessário considerar 

aquilo que é próprio do hino clético enquanto gênero literário, cujo valor se dá somente in 

acto e cuja finalidade não é uma exposição exaustiva de um sistema ou pensamento 

religioso, mas, sim, a própria religiosidade em efetivação. A principal preocupação da 

epiclese cultual é o estabelecimento de um contato entre o interpelado e o interpelante, a 

divindade e o homem. O hino opera como uma oferenda, um ponto de convergência entre 

ambos, que estabelecem uma relação de reciprocidade à proporção que a composição 

poética for mais bem sucedida55. Sendo assim, talvez seja proveitosa a leitura dos HO não 

como um resultado malogrado da imitação e apropriação de elementos órficos a alguns 

mecanismos retóricos tópicos da hínica grega, mas, por ora, compreendê-los antes como 

hinos epicléticos e, a partir disso, tentar entender se esses poemas de fato são bem 

sucedidos e logram aquilo a que se propõe56. 

																																																								
53 Como que domesticando o texto à luz do que se esperaria de uma obra órfica (cf. Skinner 1969, p. 7). 
54 Cf. Jáuregui 2010, p. 36: “(...) Orphism may be very present in literature and cult without necessarily 
implying any developed eschatology. The cultural and performative character of the hymns is even more 
evident than that of the theogonies, as the mere fact of reciting them is in itself a form of worship before the 
god they celebrate”.  
55 Macedo 2010, p. 25. 
56 W. Furley e J. Bremmer (2001, p. 49) consideram os HO como “hardly representative specimens of 
Greek hymns anyway”. Vale ainda constrastar as opiniões de Athanassakis (1977, p. vii e 2013, p. xxi). 
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Parto, por ora, do pressuposto compartilhado por Guthrie (1993, p. 257) de que a 

relevância do hinário se dá pela probabilidade de que ele tenha sido de fato usado em um 

contexto de culto durante o período imperial. Portanto, os hinos corresponderiam a um 

itinerário ritual57. Diante da incerteza de que haja influxos da tradição órfica em toda a 

coletânea58, é necessário pensar que outros critérios estariam presentes na composição 

dos poemas e no inventário de divindades. Ao lassear as amarras restritas de um 

pensamento religioso específico para se apropriarem de outras figuras, conceitos e 

mitologemas, os HO expandem o seu alcance epiclético e se inscrevem em um programa 

soteriológico não circunscrito apenas ao τέλος escatológico presente, por exemplo, no 

orfismo das Lâminas douradas. A incorporação de diferentes divindades a um mesmo 

contexto ritualístico poderia se explicar tanto pelo modo de veneração do próprio orfismo 

quanto por um anseio de salvação mais genérico. Levando em conta um culto imperial já 

distante de sua fonte, não importaria tanto o sectarismo a um único dogma, visto que, 

dentre outros fatores, a eficácia ritual poderia estar sujeita à proporcionalidade de sua 

abrangência devocional 59. Haveria certa porosidade para que os indivíduos aderissem a 

um ou outro culto, e, desse modo, poderia haver certa sobreposição de liturgias distintas 

em uma mesmo cerimônia, sendo possível ainda pensar na criação de um híbrido ou um 

compósito religioso, pressupondo apenas que as incoerências e incompatibilidades entre 

perspectivas religiosas diversas fossem canceladas ou que as suas descontinuidades 

seriam preenchidas pelo estofo de um sentimento místico-religioso irrestrito60. 

																																																								
57 Faltam evidências independentes que nos forneçam materialidade à execução ritual da obra. Trabalhar 
com esse pressuposto só se pode justificar a partir de indícios textuais que, conjuntamente, apontem para 
uma estrutura ou interesse de performance. Todavia, esse contexto hipotético é compartilhado por diversos 
outros autores; cf. Ricciardelli 2000, pp. xxxiv-xxxviii; Morand 2001; Graf 2009a; Bernabé 2012, p. 19; 
Bremmer 2014, pp. 106-7; Fayant 2014, pp. xxx-xxxii. A questão é abordada nas seções seguintes. 
58 No decorrer dos comentários repasso todos os paralelos do hinário e os demais textos órficos que pude 
identificar. Não obstante Guthrie (1993, p. 258), mas sem cair ainda na obviedade de Morand (2015), é 
possível constatar mais orfismo nos HO do que se imagina à primeira vista. Com efeito, o próprio West 
(1983, pp. 29, 252) observa que a coletânea parece estar ciente de alguns eventos da Teogonia rapsódica, 
que deveria funcionar como um tipo de cânone órfico nesse período, por coligir em um todo relativamente 
coerente as crenças e mitologemas órficos. A passagem citada de West, porém, não é sem problemas. 
59 Cf. Jáuregui 2010, p. 31: “The resurgence of Orphism is surprising, and can only be explained by a re-
evaluation of its religious contents within certain contexts. (…) This question, however, must be 
approached with extreme caution: if early Orphism was never a cohesive, doctrinal movement, 
systematically defined by a series of intellectual oppositions and complementarities, it was even less so in 
the Imperial period, when the dispersion of materials is geographically even wider”. Cf. também Kern 
1889, p. 499; 1953, p. 124; Guthrie 1993, p. 258; Burkert 1991, p. 23; Athanassakis e Wolkow 2013, p.xii. 
60 Cf. Burket 1991, p. 27. 
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A partir disso, é possível explicar a ocorrência do sintagma ἐπὶ πάνθειον τελετήν 

(“ritual destinado a todos os deuses”, de 35.7, 53.9, 54.7), que parece expressar dentro da 

própria composição (texto) o caráter abrangente e mais genérico de devoção ao qual se 

propõe (contexto). O poeta parece acomodar conscientmente o interesse epiclético dos 

mystai com uma verve órfica primitiva, sem se fiar de forma monolítica a um ou outro 

expediente. West (1983, p. 35), por exemplo, comenta acerca das “tendências sincréticas 

e panteístas” que passaram a vigorar após o período helenístico e teriam inspirarado a 

produção hínica tardia. Ainda que o seu comentário recuse tal influência para o âmbito do 

culto, talvez uma boa forma de entender o hinário em questão seja justamente por meio 

dessa aparente “liberdade religiosa” implicada na abrangência epiclética da coletânea. Ao 

que tudo indica, uma das principais preocupações da coletânea corresponde aos pedidos 

finais realizados em cada hino, com frequência de ordem mais generalizante (e.g. uma 

vida longa, felicidade, riqueza, saúde, paz)61. Assim, diante da necessidade soteriológica 

da ampliação votiva, os “rasgos órficos” e o sincretismo próprio desse modo cultual 

parecem encontrar um lugar e se legitimar nos HO, assomados, é claro, à conveniência da 

autoria de Orfeu, criando a filiação e a auctoritas imprescindíveis para que o hinário se 

aproximasse um pouco mais dos seus objetivos epicléticos. Além disso, como já 

comentado, os tipos de pedidos que acarretam de um contexto votivo como esse não 

demandam uma teologia única encerrada em um itinerário particular, pois isso poderia 

comprimir a sua potencialidade soteriológica62. Disso é possível observar que um dos 

principais parâmetros composicionais é a própria volição dos devotos e, portanto, é essa 

mesma volição que condiciona a dosagem e a acomodação de elementos religiosos 

heterogêneos a um quadro sinóptico de veneração. A resolução de possíveis antinomias 

se daria pela simples supressão e/ou somatória dos contrários em prol da pluralidade, de 

um maior alcance epiclético63. A soteriologia visa antes aos homens que aos deuses. 

																																																								
61 Cf. Burkert 1991, p. 31. Trato desse tópico em uma seção mais adiante. 
62 Cf. Athanassakis e Wolkow 2013, p. xiii: “Their composer was not interested in creating a religious or 
philosophical system. The initiates wanted to protect their lives and save their souls. And to this end they 
needed the good will of every god and every daimon”. Cf. ainda Burkert 1991, p. 69; Furley 2007, p. 123. 
63 Cf. Skinner 1969, pp. 19-22. Não tento superar a falácia típica da “mitologia da coerência”, como diz 
Skinner, i.e., a tentativa de uniformização artificial sob uma fachada conceitual única de elementos 
originalmente díspares, mas simplesmente demonstrar que, no caso dos cultos do período Imperial que 
podem ter se beneficiado de tal expediente, essa sublimação arbitrária das diferenças entre os pensamentos 
religiosos ali sincretizados jamais poderia ser considerada uma falácia, posto que se tratava de um recurso 
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A salvação pressuposta como finalidade última desses hinos é trasladada para o 

paradigma poético, dependendo precisamente do sucesso de sua composição e ritual. O 

móbile de composição religioso passa a determinar os expedientes retóricos adotados e, 

em última análise, alinhava paradigma poético e linguagem religiosa. Por um lado, o 

poeta poderia trabalhar a sua engenhosidade e mesclar estratégias algo inovadoras com 

outras de feitio mais conservador64; por outro, os hinos não deixam de ser, nos termos de 

Athanassakis e Wolkow (2013, p. xv), “essentially conjuring formulae”, condizendo com 

os propósitos epicléticos da recolha, os quais, por sua vez, se fundamentam em uma 

salvação de ordem funcional, dizendo respeito ao hic et nunc do grupo65. Sendo assim, a 

atração da divindade para o grupo e a ocasião de performance funciona como um 

expediente de mão dupla: em um sentido, permite a concretização da potência divina no 

momento presente do culto; em outro, testemunhamos a filiação e legitimação do 

momento da performance a um locus divino, o que confere tanto ao hino como ao próprio 

culto a auctoritas necessária para proporcionar a impressão de uma experiência e um 

sentimento legitimamente religiosos, como visado pelos sectários 66. Por essa perspectiva, 

pode-se constatar que a disposição soteriológica dos mystai se propõe a uma completa 

ressignificação do presente por meio das invocações, dos pedidos ao fim de cada hino e 

mesmo dos rituais associados. A situação humana, reconfigurada conforme um matiz 

divino (ou ao menos partícipe dele), por contaminação do geral ao particular, poderia 

dissolver, ainda que momentaneamente, as aflições caracteristicamente humanas, já que 

elas não mais vigorarariam naquele registro ontológico e patológico, seguindo ora o 

argumento religioso ora o sociológico-pragmático67. 

																																																																																																																																																																					
como que orgânico do modus operandi da religião votiva. A efetivação do voto, nesse contexto, depende 
apenas dos critérios estabelecidos por aquele grupo ou ritual, valendo-se de certa autonomia em relação ao 
aval de uma estrutura religiosa específica e a uma correspondência estrita entre os seus métodos e uma 
doutrina maior. Cf. também Athanassakis e Wolkow 2013, p. xx, a respeito do efeito acumulativo e 
patológico dos epítetos religiosos, que possibilitariam a sacralização da palavra e dicção hínica. 
64 Cf. Burkert 1991, p. 27; Macedo 2010, pp. 132-48. 
65 Burkert 1991, pp. 29, 32. Entenda-se, o imediatismo da salvação diz respeito tanto à experiência terrena 
quanto ao post mortem. O iniciado que pede por uma vida ou uma morte melhor faz esse pedido no agora. 
Tal efeito psicológico independe do momento reservado para a salvação, presente ou futuro; cf. Pl. Phaedr. 
244d; e ainda Macedo 2010, pp. 29, 132, 252. 
66 Macedo 2010, p. 24: “(…) a autorreferencialidade, o meio formal e estilístico de que se vale o poeta 
hínico para atrair a divindade, para seduzi-la ao instante da celebração, em um movimento que leva do 
universal ao particular, do geral ao concreto”. Cf. ainda Furley 1995. 
67 Cf. Burkert 1993, p. 557; Graf e Johnston 2007, p. 152. 



	 26	

Como equivalente a esse projeto, temos a especulação órfica a respeito da bem-

aventuração no post-mortem. Embora cada tipo de soteriologia se fundamente em um 

locus específico, terreno ou infernal, o presente do iniciado, quando ocorre o ritual e a 

epiclese, é o ponto de inflexão por meio do qual o indivíduo se propõe controle sobre a 

sua conjuntura existencial (cf. Furley 1995, p. 45). A título de exemplo, as Lâminas 

douradas retratam o recém-falecido como uma entidade divina em potencial, conciliando 

escatologia e soteriologia68. A partir da disposição dos hinos, proponho haver uma 

narrativa implícita por meio da qual os HO parecem, na verdade, amalgamar ambos os 

programas de salvação (em vida e no além), mesmo que, a princípio, a composição dos 

hinos seja mais panfletária em seus pedidos mundanos e genéricos69. Além disso, o uso 

do vocabulário soteriológico, com derivados verbais e nominais de σώζω/σώζειν, é 

considerável, com 19 ocorrências70. Isso exige a pergunta: salvar os iniciados do quê? A 

obra justifica a precariedade humana a partir do mito do desmembramento de Dioniso 

pelos Titãs ou como uma decorrência inerente às contingências e vicissitudes da vida 

humana? A segunda hipótese se faz perceber de forma mais clara pelo que foi aduzido. Já 

a primeira corresponde a um território mais incerto, de que trato mais adiante.   

Por ora, qualquer que seja a escolha, haveria uma proposta de alteração da 

condição humana que se daria, em última análise, pelo artifício da linguagem tratada 

poeticamente. Estabelece-se um elo entre suplicado e suplicante por meio do hino. A 

palavra que se dirige à divindade se apresenta, no contexto ritual, como um elo ou um 

compromisso71. O passado do mito divino (in illo tempore) é evocado tendo em vista os 

seus benefícios para o presente (in hoc tempore)72. Os hinos da recolha, fundados na 

volição eplicética, parecem se propor enquanto um denominador comum entre o mito e a 

realidade, articulando o plano sagrado e o terreno por meio da linguagem ritual. 
																																																								
68 Seaford 1986, p. 7; Lock 1997, p. 13. Para Bernabé (2011a, p. 299) o núcleo do orfismo é a salvação. 
69 Cf. 4.9, 5.6, 8.20, 9.12, 10.29-30, 13.10, 14.12-4, 16.10, 17.9-10, 18.19, 19.20-3, 20.6, 23.7-8, 24.9, 
25.11, 30.8-9, 32.15-7, 34.27, 36.13-6, 40.23-5, 41.9-10, 50.10, 52.13, 60.7, 64.12-3, 67.8, 70.11, 72.9-10, 
73.9, 81.5-6, 83.8, 84.8, 85.9-10. Como é adequado a obras iniciáticas, o próprio texto dos poemas pode 
refletir uma dupla possibilidade de leitura: esotérica e exotérica, reforçando a distinção entre iniciado e não 
iniciado (cf. Burkert 2013, p. 386, para alguns apontamentos a respeito dessa dicotomia). 
70 Cf. 2.3, 14; 9.12; 14.8, 12; 17.9; 27.2; 34.27; 36.13; 38.3, 24; 67.8; 74.4, 7, 9; 75.5; 75.7, 10. 
71 Atesta-se esse imaginário indiretamente a partir das tipologia hínica de reciprocidade, que consiste das 
fórmulas: (i) da ut dem ou do ut des, ii) da ut dare possim, (iii) da quia dedi e iv) da quia hoc dare tuum 
est; cf. Bremmer 1981, p. 196; Furlery 2007, pp. 124-5; Macedo 2010, p. 260. 
72 Kowalzig 2007, p. 43; Macedo 2010, pp. 188, 258. Os hinos forneceriam um senso de sacralidade e fuga 
do estado habitual de existência, reintegrando os homens a um passado e condições em tese melhores. 
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4 Ocasião de performance 

Para apresentar um contexto possível no qual esses hinos teriam sidos executados, 

pretendo seguir duas linhas argumentativas principais: a linguagem adotada e as menções 

antigas às teletai órficas. Inicialmente, porém, vale repassar de forma sucinta o estado da 

questão no que se refere às sugestões propostas para os HO. Como padrão de um corrente 

hipercrítica, Christian Lobeck (1829, p. 395) sugeria a possibilidade de que a coletânea 

fosse um mero exercício de erudição ou de estilo, em que seria emulada uma forma 

imaginária de prece tal qual ensinada por Orfeu. Dava-se, portanto, preferência à análise 

literária do corpus, deixando de lado a conjuntura religiosa que poderia estar implicada. 

Logo em seguida, porém, Albrecht Dietrich (1891) e Otto Kern (1889, 1911) aventam a 

possibilidade do uso litúrgico desses textos, tendo em vista, por exemplo, a ocorrência do 

título βουκόλος (1.10, 31.7), termo esse relativamente incomum e atestado 

principalmente em inscrições antigas, possuindo sempre uma conotação hierárquica-

religiosa dentro de grupos de mistérios dionisíacos73. Em 1930 e 1952, William K. C. 

Guthrie já toma essa tese como a mais adequada74, o que vem a ser respaldado por 

Wilhelm Quandt em 1955, por ocasião da sua edição canônica dos HO, com uma 

confirmação da ideia de Kern devido aos hinos direcionados a divindades asiáticas, 

atestadas em inscrições em Pérgamo, como é o caso dos hinos a Mise (42), Hipta (49) e 

Melínoe (71). Ainda que concorde com a datação e local de composição dos hinos, West 

(1983, pp. 28-9) refere-se com descaso à coletânea, retomando em parte a ideia inicial de 

Lobeck e deslegitimando o alcance religioso desses poemas75. Leituras subsequentes, 

como as de Ricciardelli (2000), Morand (2001, pp. 169-88) e Fayant (2014), reabilitam a 

imagem de um culto órfico-dionisíaco estabelecido na região da Ásia Menor que faria 

uso desses hinos enquanto um texto litúrgico, com função ritualística. Mais recentemente, 

Graf (2009a) retoma a leitura de Dieterich propondo de forma convincente a experiência 

ritual em meio a um cerimônia noturna para a coletânea. Todavia, Athanassakis e 

Wolkow, na segunda edição do texto traduzido (2013, p. xii), oscilam entre a ideia de 

performance e de meros poemas compostos por um indivíduo ou grupo que apenas 

conheceria epítetos tradicionais, simplesemente agrupando-os em hexâmetros. 
																																																								
73 Morand 2001, pp. 249-87. 
74 Apesar de Nock 1940, p. 302. Quanto a Guthrie, cito a edição recente de seu texto (1993, pp. 256-61). 
75 Contra, Graf 2009a, p. 170. 
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Para além dos argumentos propostos pela crítica, é possível, em um primeiro 

momento, investigar o próprio texto dos HO em busca de vestígios que confirmem ou 

resistam a essa configuração mais aceita. É interessante evitar um hipercontextualismo, 

uma vez que não há evidências materiais e concretas ou sequer testemunhos extratextuais 

da execução ritual desses hinos. Todavia, subjaz em todos eles um interesse ritualístico 

que por si só deve ser constatado e pode ser significativo. Performada ou não, essa 

coletânea parece ter sido composta tendo em vista a performance. É importante notar que 

há evidentemente dois momentos no que diz respeito a esse tipo de produção textual: a 

cerimônia de fato e a composição do hino. Reconhecer essa distinção é ampliar o que se 

entende por “ocasião de performance”, uma vez que a elaboração dos HO não demonstra 

necessariamente a sua execução, mas, por meio do móbile interno de criação textual, 

cujas marcas permanecem nos poemas, é possível constatar a ocasião de performance 

pressuposta no texto. Nesse sentido, a performance em si não seria significativa, mas, 

sim, a finalidade implícita na composição. 

O critério da materilidade, porém, não é escasso apenas para essa coletânea. Com 

exceção de algumas inscrições, como as encontradas em Pérgamo, existem poucas 

referências de performances hínicas em meio a contextos rituais76. Sendo assim, qualquer 

ceticismo aplicado ao hinário poderia ser coerentemente transportado para outras 

produções do mesmo gênero. Como um exemplo, aceita-se a performance dos Hinos 

homéricos (HH) antes de terem sido coligidos no atual formato. Tal corpus contrastaria 

diretamente com os HO pelo fato de que o primeiro seria como que uma amostra 

exemplar de um texto vivo, enquanto o segundo seria um simples herdeiro de uma 

tradição própria do período helenístico de literatura (o que já é um pressuposto) de 

gabinete77. Retomo uma crítica da leitura de Lobeck: encarar a atual coletânea como um 

texto unicamente literário pode ser uma forma de assimilá-lo parcialmente, como uma 

meia realidade. Além disso, trata-se talvez de uma espécie de homerocentrismo78. 

																																																								
76 Bremmer 1981, p. 202. 
77 Temos evidências de rituais órficos no período helenístico (Álvarez 2008, pp. 1339-43, 1369-70). 
78 Tomados apenas textualmente, os dois corpora de hinos (homéricos e órficos) compartilham de 
inúmeros traços. Comparados, nota-se que: i) a ocorrência de termos que propõe uma autorreferencialidade 
hínica nos HO é muito maior do que nos HH, que fazem pouquíssimas referências ao hic et nunc da 
performance; ii) apesar da tripartição clássica com a qual em geral se explica a composição hínica, com 
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Pensando em termos contextuais aceitos, a principal diferença entre as duas 

recolhas de hinos é que os HH teriam tido uma performance agonística ou proemial 

pública (cf. Furley 1995, p. 29), ao que elementos comprobatórios de sua execução são 

muito mais prováveis de existir do que para os HO, que não contariam com esse tipo de 

testemunho e poderiam incentivar, inclusive, o sigilo por parte do grupo, dado que se 

trataria de um contexto esotérico, que garantia a sua diferenciação e exclusividade à 

medida que guardasse um segredo iniciático79. Dificilmente o grupo dos HO se permitiria 

referentes extratextuais, de modo que os próprios hinos seriam o único registro de sua 

performance. O indício do ritual passa a ser não a materialidade documental (externa), 

mas a linguagem adotada (de cunho interno)80. Isso dá respaldo à hipótese de que a 

composição desses poemas não era ingênua ou desinteressada de seus aspectos formais, 

visto que elas atenderiam a critérios específicos de hinos adequados para celebrações. A 

linguagem ritual não serviria tão somente para a veiculação de ideias e preceitos, mas 

teria antes uma função operativa em si, o que a separaria de discursos expositivos de 

qualquer ordem (mitológicos, teológicos)81. O uso extensivo do Du-Stil, recurso próprio 

de hinos cultuais, corrobora essa ideia, uma vez que assim se preparava o cenário para 

um pedido específico, buscando-se contracenar de forma mais íntima com a divindade82. 

																																																																																																																																																																					
exceção dos poemas mais desenvolvidos, os próprios HH com frequência não apresentam uma pars epica; 
iii) pelo seu estilo geral seria também possível pensar nos HH antes com uma tendência mais literária do 
que de performance. Um possível diletantismo autoral com o qual são acusados os HO poderia ser rebatido 
por estratagemas idênticos de composição nos HH menores. Textualmente, os pressupostos de uma 
coletânea poderiam valer para a outra. É possível imaginar que, retiradas as evidências contextuais, os HO 
teriam uma chance maior de ser entendidos como textos ritualísticos. 
79 Como observa Burkert (2013, p. 386), “não há imperium sem arcana imperii”. Bernabé (2011a, p. 219) 
ainda fornece outro termo de comparação: por meio de certo elitismo ontológico, pensava-se que nem toda 
morte representaria uma libertação e purificação da alma, mas apenas a morte do iniciado. 
80 Depew 2000, p. 60; Burkert 2013, pp. 61, 68-9. 
81 Wheelock 1982, p. 50: “And in terms of content, liturgies seem by and large to lack the simple 
cohesiveness of treatises, with their logical movement through a topic, or of narratives, where settings, 
characters, and plot-progression both structure and unify the discourse. No liturgy that I have come across 
could be adequately described either in terms of a coherent argument on a topic or of a presentation of a 
connected story (though elements of both, particularly the latter, may figure prominently at some point). 
The type of thing or things said in a ritual appear to be much less neatly organized and thus harder to 
describe than the tightly knit set of utterances in the narrative or treatise. The most basic reason why 
language in ritual has such an apparently fractured character is its intimate connection with the context of 
ritual activity in which it is uttered.” Cf. ainda Furley 1995, p. 46. 
82 O Er-Stil, por sua vez, seria usado principalmente em hinos próprios de performances para textos épicos,  
funcionando como proêmios, preocupados com a descrição dos atributos e narrativa de cada deus. Cf. 
Furley 2007, pp. 129-30 e também Norden 1913, pp. 143-65; Wheelock 1982, p. 51. 
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A linguagem ritual e o contexto de performance não são fatores descolados um do 

outro, mas antes de determinação recíproca83. Havendo um, espera-se o outro. Enquanto 

poemas invocatórios, o HO atendem as mesmas exigências que qualquer outro corpus de 

hinos cultuais a respeito dos quais se imagina algum tipo de cerimônia, em geral com 

uma oferenda ou sacrifício, em meio a qual atraía-se uma divindade em prol de um grupo 

que seria beneficiado com as habilidades retóricas do laudator84. Acessar as divindades 

seria um problema próprio do interesse ritualístico, de modo que o seu esforço poético 

apresentaria características formais particulares, ou seja, uma linguagem de interpelação 

adequada, que não precisaria fazer comentários detalhados sobre aspectos procedurais do 

culto, propondo antes um controle de volumetria entre autorreferencialidade e conduta ou 

cenário implícitos85. Resta apresentar rapidamente quais seriam alguns desses indícios 

textuais que propõe uma performance ritual durante a execução do hinário. 

O termo τελετή, por exemplo, como uma autorreferência à performance, ocorre 

26 vezes na recolha, acompanhado ainda de duas menções ao τελετάρχης, o “fundador 

dos mistérios” (52.3, 54.4). O poeta não se constrange em reportar os diversos membros 

que fariam parte do coletivo cerimonial: os µύσται (26 ocorrências), o	νεοµύστης (43.10), 

o νέος ἱκέτης (9.12), o νεοφάντης (4.9), os µυστιπόλοι (8 ocorrências) e os ὀργιοφάνται 

(6.11, 31.5), além do já citado βουκόλος (1.10, 31.7)86. Além da designação τελετή, faz-

se uso de outros termos que indicariam o contexto de performance, como µυστήρια (44.9, 

79.10) e ὄργια (52.5, 54.10). O uso de dêiticos também é constante87: τήνδε θυηπολίην 

ἱερὴν σπονδήν τ' ἐπὶ σεµνήν (pr.44), τῆιδε µόλοις (27.2), ἐπευχαῖς ταῖςδε (46.1), τούσδε... 

µύστας (84.3), τάδ' ἱερὰ (84.7). Há ainda advérbios que melhor situam o hic et nunc: 

δεῦρ' ἐπὶ πάνθειον τελετὴν (54.7), Δεῦρο, Τύχη (72.1), além do uso de νῦν (3.12, 21.6, 

44.10, 50.10, sempre nas precationes), que não só apresenta um claro valor exortativo, 

mas também concretiza o deus e a sua presença no decorrer da performance. 

																																																								
83 Macedo 2005, pp. 46-7. Cf. o caso do hino cretense a Zeus Kouros em Pearlman 1995, p. 167. 
84 West 2007, p. 304. 
85 Depew 1997, p. 236. O mesmo valeria para os rituais no R̥gveda; cf. Jamison e Brereton 2014, p. 61. Tal 
jogo de exposição e discrição convém à encenação de mistérios na recolha, o que explicaria, por exemplo, 
o uso em diversos momentos do termo ἄρρητος (6.3-5; 12.3-5; 29.6-8; 20.3-4; 6-7, 32.2-3; 42.2-4; 52.4-6), 
κρύφιος (6.5; 30.3; 52.5) e ainda do composto κρυψίγονος (50.3). Amiúde, a fala estaria aquém dos feitos. 
86 Cf. Morand 2001, pp. 231-87. 
87 Cf. Calame 2005, p. 3. 
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Ademais, outros aspectos a serem considerados se acomodam bem em meio a um 

pensamento ritualístico e soteriológico. Em primeiro lugar, as instruções de oferendas 

que aparecem durante os títulos, que não estariam presentes em apenas nove hinos88. São 

elas:	 ἀρώµατα (22 vezes), λίβανον (17), λιβανοµάνναν (4), µάνναν (10), σµύρναν (5), 

στύρακα (12), δαλούς (1), κρόκον (1), µετὰ µήκωνος (1), além de oferendas compostas 

ou com orientações de exclusão (hino 11, 26, 27, 53, 69). Ainda em meio aos próprios 

hinos alude-se ao contexto de oblação com diversos termos distintos: ἱερά (6 vezes), 

θυσία (2), λοιβή/ἐπιλοιβή (4), σπονδή (1). Algumas passagens do hinário aludem também 

a danças e procissões noturnas, em geral de sabor dionisíaco, que podem ser entendidas 

como referências à própria celebração, como é o caso em 49.3 (νυκτερίοισι χοροῖσι 

πυριβρεµέτοισιν Ἰάκχου), além da simetria entre a invocação à Noite (3) e à Aurora (78), 

que indicaria o período de execução dos hinos, de acordo com os apontamentos de Graf 

(2009a). Outro fator que deve ser levado em conta é o amplo uso de verbos cléticos nas 

inuocationes (e.g. κλήιζω, καλέω, κικλήσκω) e verbos que exigem a presença dos deuses 

nas precationes (em geral, no imperativo ou optativo cupitivo, e.g. ἐλθέ, ἔλθετε, ἔλθοις), 

como será abordado mais adiante89. Ora, solicitar a presença de uma divindade parece ser 

uma forte referência ao interesse de salvação próprio de uma conjuntura ritualística. 

Esses indícios textuais de um hic et nunc real ou potencial talvez servissem para suturar a 

realidade diegética com a realidade ritual. A performance, entendida como um locus 

sagrado, corresponderia ao cumprimento desse projeto religioso por meio dos 

dispositivos poéticos apropriados na composição hínica90. Por intermédio de diversos 

recursos, a atração do sagrado é uma constante do texto, possibilitando a interpretação de 

que, no caso dessa coletânea, o literário estaria como que submetido à volição epiclética. 

O móbile religioso condicionaria o estilo poético. Sendo assim, um ritual com objetivo 

soteriológico circunstanciaria os hinos, exigindo determinada elocução e retórica. 

																																																								
88 Hécate (1), Plutão (18), Perséfone (29), Curetes (31), Dioniso Vulpino Bienal (45), Libertador Lagariço 
(50), Afrodite (55), Nêmesis (61), Lei (64). Trato das oferendas mais detidamente em outra seção. 
89 Cf. também Galjanić 2010, pp. 129-30, que vê na recorrência de outras estratégias retóricas (como 
aliterações, anáforas, jogos de palavras) algo próprio do culto, que alinhava hinos seguidos para o ouvinte. 
90 Não se pode, contudo, fechar o texto apenas por esse viés: referências ao hic et nunc e uso de verbos 
cléticos fariam parte do registro hínico em ampla escala, do que seria possível pensar em uma 
ficcionalização do ritual por meio do estilo e elocução adotados, ou seja, uma forma de mímese cultual (cf. 
Faraone 1995, pp. 2-3; D’Alessio 2004, p. 294.). Esse contra-argumento, porém, não transita bem em meio 
às menções que se faz às teletai, aos mystai e às oferendas. Além disso, não se vê em momento algum da 
recolha uma quebra de retórica, uma menção a um segundo plano (literário) comentando o primeiro (ritual). 
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É importante aqui definir o que se entende por ritual e, para além da salvação dos 

indivíduos, qual seria a sua finalidade mais genérica. Em um primeiro momento, pode-se 

propor que o ritual seja uma forma de linguagem mediante a qual interagem a realidade 

concreta (o profano), um modelo de realidade (sagrada-mítica) e, além disso, o próprio 

evento social do culto; trata-se, portanto, do ponto de interesseção desses três fenômenos 

que são costurados a partir de uma linguagem adequada, que pode ser tanto operativa 

(δρώµενα) quanto apenas discursiva (λεγόµενα)91. O ritual passaria a ser uma forma de 

controle sobre o desconhecido e a própria condição, pressupondo essas interações (Pernot 

2006, p. 238). Assim, a narrativa do culto dionisíaco, manifesta, por exemplo, nos hinos 

centrais da recolha (29-56), é analisada por West (1983, p. 145) como uma “experiência 

religiosa subjetiva”, sem corresponder necessariamente a um ritual, o que carece de 

definição. No caso da recolha, o hino pressuporia o ritual de duas formas: i) as palavras 

acompanham a performance, podendo oferecer desde instrução a atmosfera; ii) as 

próprias palavras são a performance, com a coincidência entre ritual e alusão mítica92. O 

problema não é a definição do hino em si, mas do ritual, que pode existir também em 

uma esfera mais simbólica. Pode-se, assim, expandir o escopo de “performance”. A 

construção de um mundo intratextual a partir da terminologia e estilo garante uma deixis 

intradiscuriva que possui relativa independência das estruturas extradiscursivas93. Nesse 

sentido, o ritual pode se formar quando é adotada linguagem ritualística. A ideia de hic 

et nunc passa a flutuar entre a moldura enunciativa e o ritual operativo. Partindo das 

palavras de Calame (2005, p. 4), a “máscara verbal” que o autor biográfico receberia, 

apropriando-se de uma autoridade fictícia, poderia se estender também aos contornos 

dêiticos, contextuais e ontológicos dos mystai, de modo que tanto a performance quanto 

os participantes se beneficiariam da ficção mitológica proposta. O ritual ocorreria à 

medida que o sujeito impusesse, à força da linguagem, um esquema de realidade 

congênere. De certa forma, como a magia, o rito propõe uma estrutura e se impõe sobre 

ela, ainda que sob as vestes do “favor” e da “prece” (cf. Graf 1991, p. 191). O ritual já 

poderia surgir quando um posicionamento ritualístico a respeito do mundo fosse adotado. 
																																																								
91 Burkert 2013, pp. 54, 60-4; cf. ainda Dowden 2007, pp. 320, 329-31. 
92 Para o primeiro cenário, cf. Alderink 1997, p. 192. Para a segunda hipótese, cf. Ricciardelli 2010, pp. 
277-8, que faz a distinção entre δρώµενα dionisíacos e λεγόµενα órficos (os discursos sagrados), podendo 
se dar juntos ou separados; cf. ainda Rudhardt 1980; Burkert 2013, p. 64; e introdução ao hino 87 (Morte). 
93 Calame 2005, pp. 2-3. Cf. ainda Depew 2000, pp. 62, 65-77. 
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Tais evidências, porém, param um pouco antes do horizonte de possibilidades da 

recolha. Sendo assim, para oferecer um cenário um pouco mais claro, ainda que 

hipotético, vale introduzir outras hipóteses complementares, ainda que remotas. Como já 

foi comentado, a pseudoepigrafia de Orfeu para esses hinos convém principalmente em 

decorrência da sua representação como fundador das teletai (cf. fr. 511-2 B, 547 I B). 

Esse termo corresponde a uma ampla gama de acepções e, embora seja frequentemente 

traduzido por “iniciações” ou “rituais”, ele pode corresponder ainda a outros eventos que 

envolveriam mistérios e orientações acerca do post mortem94. Mistério, ritual e iniciação 

compartilham do interesse por alteração da condição ontológica e “teatralização da 

condição social”95. Plutarco (fr. 178 Sandbach = fr. 594 B), por exemplo, equaciona 

iniciação e morte pela aproximação de τελευτᾶν e τελεῖσθαι, propondo que a iniciação 

funcionaria como um preparo para a morte, uma instrução para a alma no além96. No que 

diz respeito ao quadro estritamente órfico, as teletai do período clássico coincidiriam com 

a circulação de livros associados a sacerdotes itinerantes (orpheotelestai), que se 

encarregariam de promover o imaginário e os ritos órficos, como reportado de forma 

pejorativa por Platão (Resp. 364e, 366a; Prot. 316d). Seria o caso de uma ritualística não 

cívica, mas reconhecida por parte do público e que estaria voltada para a purificação e 

saluus imediato dos indivíduos97. O filósofo ateniense parece ter conhecido de perto tais 

cerimônias ao mencionar, na passagem citada, que elas consistiriam de “sacrifícios e 

jogos agradáveis”, o que faz pensar que envolveriam pantomimas aludindo aos 

brinquedos usados pelos Titãs para distraírem e devorarem o jovem Dioniso (cf. Cristóbal 

2008, p. 710-1). O mesmo interesse soteriológico e mitológico parece estar em jogo no P. 

Derveni (col. I, 7; II, 3-4; IV, 9; VI, 5-6; XX), no P. Berlim (44.1 ss = fr. 383 B), em 

certa medida nas Lâminas douradas (cf. Riedweg 2002) e na Teogonia rapsódica (fr. 350 

B), que parece ter influenciado o imaginário da recolha (cf. Robertson 2003, pp. 224-6). 

																																																								
94 Cf. Bernabé 2011a, pp. 39-40, que propõe que a iniciação propriamente dita seria um ato dos mistérios 
específico aos neófitos; os demais integrantes do grupo que já tivessem sido iniciados celebrariam apenas o 
resto dos mistérios. Apesar da definição burkertiana que sigo, devo indicar que o próprio termo moderno 
“ritual” parte de uma homogeneinização de diversos fenômenos distintos com algumas semelhanças, o que 
pode causar problemas heurísticos (cf. Bremmer 1994, p. 38). Há ainda, como já dito, o revés inerente na 
apreensão teórica de uma prática religiosa na forma do ritual (cf. Rudhardt 1964, 1980). 
95 Burkert 1991, p. 20; cf. ainda Guthrie 1993, p. 202 e nota ad loc.; o estudo de Schuddeboom 2009 é 
relativamente inconclusivo em sua análise desses termos religiosos. 
96 Cf. ainda Bernabé 2011a, pp. 291, 339. 
97 Cf. Guthrie 1993, pp. 202-15; Bernabé 2011a, 85-92, 105-6. 
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Com efeito, Bremmer (2014, pp. 106-7) também propõe que os HO comportariam esses 

expedientes. Após o período helenístico, Luciano (Salt. 15, 79 = fr. 599 I e 600 I B) faz 

menção às teletai órficas, dando ainda testemunho do prestígio e popularidade que 

tinham as “danças báquicas” envolvendo a representação de Titãs, Coribantes e Sátiros, 

todos personagens presentes na recolha, cada qual com um papel na narrativa órfica de 

Dioniso (cf. hinos 37, 39, 54). É possível, inclusive, que, durante o período imperial, 

houvesse certa tendência de identificação generalizada de diversas teletai como sendo 

“órficas”98. Na antiguidade tardia, o orfismo teria se tornado sinônimo de rito e salvação. 

Logo, como uma herdeira bastante distante da fonte original, é possível pensar que a 

recolha dos HO dá continuidade à tradição de rituais órficos reportada por Platão, como 

um éspecime tardio da mesma prática99. Proponho quatro argumentos: a coletânea condiz 

basicamente com (i) um livro, tendo circulado em todos os manuscritos como um 

compêndio fechado e pouco controverso; esse livro parece conter e promover (ii) um 

ritual, tanto pela linguagem quanto por diversas alusões autorreferenciais ao contexto das 

teletai; esse ritual seria fundamentado principalmente (iii) na narrativa órfica dos 

nascimentos de Dioniso (de que trato mais adiante), que permitiria um ponto de analogia 

com o indivíduo em busca da supressão das mazelas ou alteração de sua condição 

humana; e, por fim, tal narrativa teria (iv) um valor soteriológico, de expiação tanto em 

vida quanto no além das máculas carregadas por cada um. Tal exercício de imaginação 

pode suturar a ideia de um formato e estilo “livrescos” com as propostas posteriores de 

uma celebração noturna. Dada a grande quantidade de manuscritos que circularam, é 

difícil pensar que se trataria de um secto iniciático tão sigiloso (ou ao menos eles seriam 

péssimos em guardar segredos). Seria, então, o caso de um livro de origem minorasiática 

voltado para rituais que teria sido disseminado com a propagação desse culto por meio 

dos “sacerdotes profissionais”, cujo itinerário corresponderia à veiculação cada vez 

menos esotérica desses hinos. O contexto inicial de produção não teria sido determinante 

para a difusão dos textos, mas, dado o caráter exótico que a coletânea carregaria, com 

invocações a divindades frígias e a atribuição a um bardo trácio mítico, a sua circulação 

posterior poderia até mesmo se beneficiar de uma composição originariamente remota.  

																																																								
98 Bernabé 2011a, p. 349. 
99 Guthrie 1993, pp. 202-3 aponta essa possibilidade, sem explorá-la; notar que alguns manuscritos 
(Harleianus 1752 e Marcianus 406) trazem o título do hinário como sendo Para Museu, Rituais (Teletai). 
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5 Disposição dos hinos 

Para além dos pedidos finais, outra linha de análise que permite ver interesses 

soteriológicos nos HO é a disposição dos hinos e o mito central da recolha. Parece haver 

uma sobreposição de interesses: um melhor explicitado, condizendo à condição de vida 

dos iniciados e a sua necessidade de salvação, como tratado anteriormente; o outro 

aparecendo de forma bem mais discreta, a partir de algumas menções e da disposição dos 

hinos, que parecem indicar de fato uma familiaridade com o mito de Dioniso e um 

interesse mais claro no post mortem, usando a sua narrativa como modelo para os 

próprios mystai. A presença desse elemento garantiria um exame mais claro do valor 

ritualístico da recolha. Como bem observa Bremmer (1994, p. 38), os rituais recebiam os 

seus nomes a partir do “ato central”, o que, no caso, corresponderia ao mito órfico de 

desmembramento de Dioniso por meio de narrativa implícita na disposição dos hinos100. 

Logo, vê-se uma formar de coser abrangência epiclética com filiação ao orfismo. 

Um exame da sequência na coletânea deve primeiro enveredar pela possibilidade 

de um arranjo aleatório ou motivado dos hinos. A unanimidade entre os comentadores é 

de que não se trata de uma concatenação casual, mas as explicações variam101. Oscilam 

também as sugestões sobre uma execução única do hinário ou em conformidade apenas 

com os blocos mais evidentes, que seriam relativamente autônomos. Tal hipótese, porém, 

não se sustenta diante da narrativa que apresento a seguir e pelo emolduramento que 

ocorre entre o início e o término dos HO: os hinos a Hécate (1) e à Protetora das Portas 

(2) que recebem uma resposta com as invocações ao Sono (85), ao Sonho (86) e à Morte 

(87), o que parece refletir uma entrada no contexto empírico ritual e uma subsequente 

saída, após toda a celebração. O vocabulário desses poemas tão apartados é espelhado, de 

modo que o tema do nascimento e morte parecem sustentar axialmente toda a recolha. 

Outro exemplo de correspondências polarizadas se deve à disposição do hino à Noite (3), 

com o seu poema-resposta somente no fim da recolha, no hino à Aurora (78), indicando 

talvez o próprio momento de culto em que os hinos seriam executados (Graf 2009a)102. 

																																																								
100 Cf. Serra 2015, p. 104, que propõe haver um “mito subliminar”, um hieros logos “axial” para os órficos. 
101 Cf. Petersen (1868); Dieterich (1891); Novossadsky (1900, p. 46 ss.); Keydell e Ziegler (1942); 
Ricciardelli (2000, pp. xl-xlii); Graf (2009a); Fayant (2014, pp. xxxvi-lviii). 
102 Há também o proêmio, cujo catálogo de deuses invocados poderia indicar um programa ritual único. 
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Como dito, o compêndio apresenta micro-agrupamentos de hinos evidentes por si 

só, como é o caso dos hinos à Noite (3) e ao Céu (4), ao Éter (5) e ao Primogênito (6); 

uma seção dedicada aos corpos celestes, as Estrelas (7), o Sol (8) e a Lua (9); outra de 

valor mais conceitual à Natureza (10) e a Pã (11); mais adiante, associações genealógicas, 

como na sequência de Crono (13), Reia (14), Zeus (15) e Hera (16) e, logo depois, os 

irmãos Posídon (17), Hades (18) e o próprio Zeus novamente (19, 20), que é, inclusive, 

invocado enquanto uma divindade metereológica, o que é adequadamente acompanhado 

pelo hino às Nuvens (21). Aparecem então divindades marítimas: o Mar (22), Nereu (23), 

as Nereidas (24) e Proteu (25). Posteriormente, são invocados mãe e filho, Perséfone (29) 

e Dioniso (30), o que se repetirá com os hinos a Sêmele (44) e a Dioniso de novo (45, 46, 

47). Antes disso, porém, outras divindades associadas também são elencadas: Atena (32) 

e Vitória (33) e ainda Apolo (34), Leto (35) e Ártemis (36), que constituem outro núcleo 

familiar. Um pouco depois, vemos dois poemas dedicados a Deméter (40, 41) e outra 

seção de hinos contíguos invocando Dioniso e sua comitiva sob diferentes facetas (50, 

51, 52, 53, 54), do que se segue o par Afrodite (55) e Adônis (56). Mais adiante, o poeta 

invoca as Moiras (59) e as Graças (60), dois grupos de divindades femininas assimiláveis, 

o que se repete com os hinos às Erínias (69) e às Eumênides (70). Divindades legislativas 

e ordenadoras recebem também alguns hinos: Nêmesis (61), Justiça (62), Retitude (63) e 

Lei (64), sucedidas pela parelha Asclépio (67) e Saúde (68). Personificações abstratas 

como a Fortuna (72) e a Divindade (73) são invocadas e, em seguida, pares mais óbvios, 

como Leucotéa (74) e Pálemon (75), mãe e filho, do que se seguem as Musas (76) e a 

Memória (77) e, depois, os ventos Bóreas (80), Zéfiro (81) e Noto (82)103. Desse modo, o 

encadeamento de hinos se daria por afinidades das mais diversas naturezas, como elos 

familiares, cultuais e funcionais, ainda que os mesmos critérios não funcionem em todas 

as circunstâncias para unir hinos de divindades relacionadas mas distantes na recolha104. 

Seja como for, à primeira vista, tal inventário de divindades parece ser apropriado para 

uma coletânea que se autodenomina um πάνθειος τελετή, um “ritual destinado a todos os 

deuses” (35.7, 53.9, 54.7). 

																																																								
103 Mantenho alguns hinos fora desse catálogo inicial já que eles talvez necessitem de uma justificativa 
mais detida. Além disso, poemas aos quais já fiz menção, como aqueles que abrem e encerram a recolha, 
também são auto-evidentes, em certa medida. 
104 Fayant 2014, pp. xxxvii-xxxviii. 



	 37	

Ainda assim, esse quadro sinóptico de conjuntos fragmentados não permite ver as 

particularidades de seções um pouco maiores que se homogeinizam internamente a partir 

de algumas ideias medulares. No decorrer de todo hinário, nota-se, por exemplo, a 

constante preocupação com os quatro elementos (terra, fogo, ar, água), o que encontra 

lugar facilmente em uma obra de apelo religioso, além de ser também próprio da 

especulação órfica105. A disposição dos hinos também segue esse interesse em diversos 

momentos. A Natureza (10) e Pã (11) são divindades que podem aparecer na recolha 

como deuses nos quais todos elementos estariam, em um primeiro momento, meclados e, 

logo depois, ordenados106. E, assim, com a criação das divindades olímpicas, surgem 

também os elementos: Zeus (15) simbolizaria o fogo; Hera (16), o ar; Posídon (17), a 

água; Plutão (18), a terra. Logo depois, de uma forma mais desenvolvida, o poeta revisita 

esse mesmo expediente, propondo o paralelo divindade-elemento por meio de grupos de 

hinos: Zeus (19, 20) como o fogo; as Nuvens (21) como o ar; Mar (22), Nereu (23), 

Nereidas (24) e Proteu (25) como a água; e a Terra (26) e a Mãe dos Deuses (27) como a 

terra. Por fim, em uma das derradeiras seções o mesmo imaginário é repetido: Têmis 

(79), filha da Terra, representaria a própria terra; os Ventos (80, 81, 82), o ar; o Oceano 

(83), a água; e Héstia (84), o fogo. Tal artifício, com uma coordenação algo irregular no 

hinário, poderia significar inépcia do poeta. Todavia, pode-se deduzir que os elementos 

aparecem como uma representação do mundo criado107. Muito habilmente, portanto, 

deuses alheios à ordem propriamente existencial não são invocados durante esse bloco 

macroscópico (hinos 10-84): divindades cosmogônicas aparecem no início da recolha (3-

9) ao passo que deuses próprios do desfecho ou separação da existência (85-7) recebem 

composições somente após o locus de criação divina e vida humana. O programa mais 

geral dos HO seria a própria realidade dos mystai, descrita do começo ao fim108. 

																																																								
105 Cf. notas a pr.3-5, 32-3, 39; 5.3; 10.11-12; 11.2-3, 13-7; 14.6, 10; 20.2; 25.3; 51.5-7, 9; 66.4-5. No P. 
Derveni (col. IX), por exemplo, Zeus corresponderia à mistura dos quatro elementos. Há também breves 
enumerationes em uma das Lâminas douradas de Turi (fr. 492 B), que elenca o “fogo”, o “ar” e a “mãe”, 
aparecendo depois em outra ordem: “Deméter, Fogo, Zeus” e ainda “Néstis” que seria outro nome para 
Perséfone e corresponderia à água (cf. Gazzinelli 2007, p. 110, n. 39). Cf. ainda Bernabé 2002a, pp. 221-2. 
106 Cf. notas a 10.12, ἡγεµόνη, 10.21 κινησιφόρε; 11.6 ἁρµονίαν κόσµοιο κρέκων (e introdução a ambos os 
hinos); cf. ainda Empédocles 31 B 8 D.-K.; Lucrécio, de Rer. nat. 1.1 ss. 
107 Explicação próxima em Keydell e Ziegler (1942); cf. ainda Fayant 2014, pp. lxii-lxiii. Serra (2015, pp. 
108-9) segue uma leitura semelhante, ainda que com um escopo reduzido (apenas para o fim da recolha). 
108 Para um paralelo nos catálogos indo-iranianos, cf. Sadovski 2012, em especial pp. 153, 157-8, com uma 
tipologia bastante adequada para alguns momentos da atual recolha. 
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Assim, um dos principais móbiles por trás da organização de todos os poemas 

seria cosmológico. De forma adequada, no que diz respeito à seção inicial propriamente 

cosmogônica, a Noite (3) é a divindade primordial nas teogonias órficas do P. Derveni 

(col. IX), de Eudemo (fr. 20 B) e talvez na Teogonia rapsódica (104-7 B); o Céu (4) vem 

a existir logo em seguida nas duas primeiras teogonias (P. Derveni col. XIV; fr. 21 B), ao 

que se segue o Éter (5), o que está presente também na tradição de Derveni (col. XIII). 

Daí em diante, porém, parece haver ou uma mescla de legados órficos ou a representação 

de outra narrativa (original ou não testemunhada em outras fontes), de modo que o poeta 

invoca o Primogênito-Fanes (6), que realmente teria nascido do Éter, mas na Teogonia 

rapsódica (fr. 124-6 B). Com o nascimento de Primogênito-Fanes, aquele que traz a luz 

(6.8) e o deus criador por excelência, surge o próprio cosmo, representado i) pela esfera 

celeste, as Estrelas (7), o Sol (8) e a Lua (9), que dariam continuidade em menor escala à 

própria luz da criação de Fanes; e ii) pela Natureza (10) e Pã (11), deuses de caráter 

totalizante (o mundo). Ambos os grupos apareceriam como que em uma reação em cadeia 

após a manifestação demiúrgica de Fanes, que, inclusive, cria ainda o próprio tempo, 

personificado nas imagens órficas de Héracles (12) e Crono (13), o que, mais uma vez, 

parece ser de uma tradição diferente das supérstites, uma vez que o Tempo, na realidade, 

antecede o próprio Éter e Fanes nas exposições de Hierônimo e Helânico (fr. 78 B) e da 

Teogonia rapsódica (fr. 111 B)109. A invocação a Crono serve como hino pivotal, por ser 

confundido com o próprio Tempo (cf. fr. 109 B), mas aparecer também como esposo de 

Reia (14), ao que o par logo geraria Zeus (15), sequência presente em todos os relatos 

órficos remanescentes. Ainda que ausente das narrativas de Derveni e de Eudemo (por 

serem fragmentárias), sabemos que Dioniso sucederia Zeus nas demais teogonias (fr. 25 

B, 87-9 B, 280-5 B, 296-300 B), mas qualquer menção ao deus e seu reinado é posposta 

de forma bastante adequada para a recolha, uma vez que irá se tratar de sua seção central. 

																																																								
109 Vale reforçar que essa ausência de uma sucessão conhecida de divindades não invalida necessariamente 
uma explicação pelo viés cosmogônico, uma vez i) há paralelos parciais com outras versões; ii) as próprias 
tradições conhecidas divergem entre si; e iii) o poeta faz questão de apresentar relações genealógicas entre 
os deuses dessa seção, de modo que o próprio texto legitima o encadeamento por ordem de criação, e.g. a 
Noite como criadora de todos os deuses e homens (3.1-2), o Primogênito como nascido do Éter (6.1), o Sol 
e a Lua são descritos como pai e mãe do Tempo (8.13, 9.5), assim como Héracles (12.3). Pode-se pensar 
também em um último argumento: iv) alguns hinos seriam dispostos na recolha não por filiação direta, mas 
ainda assim contemplando uma das versões pré-existentes, e.g. Céu é identificado como pai de Crono (4.8), 
porém o próprio Crono (13) só aparece na recolha depois de alguns hinos; ou ainda como é o caso das 
Estrelas, que são anunciadas como filhas da Noite (7.3), a qual não é invocada imediatamente antes. 
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Após dois blocos de divindades que marcam os quatro elementos (15-18, 19-27) 

e, portanto, o mundo criado e dividido em partes correspondentes, o poeta invoca Hermes 

(28), o deus da interface e da intermediação, abrindo a parte principal do hinário, a qual 

pode estar sendo emoldurada novamente com o deus sob seu aspecto infernal, Hermes 

Ctônio (57), e com a coda do hino ao Amor (58), por serem ambos tidos como filhos de 

Afrodite (55). Como já comentado, a seção nuclear de um rito em geral corresponde ao 

seu mito central: os nascimentos de Dioniso e o ato canibal dos Titãs perpretados contra o 

deus ainda infante. Com efeito, o próprio relato acerca de Dioniso comporta a ideia de 

nascimento e morte, apresentando in nuce a própria realidade do universo (e, em outro 

nível, do homem), que estaria sujeito a essa dinâmica, representada nos hinos iniciais e 

finais, à Protetora das Portas (2) e à Morte (87). Ao invocar Perséfone (29), o poeta nos 

conduz ao primeiro nascimento de Dioniso (30), o qual seria protegido pelos Curetes (31) 

a pedido de Zeus110. Os hinos a Atena (32) e Apolo (34) se justificam nessa altura por 

serem prolépticos da morte de Dioniso, uma vez que ambos seriam responsáveis pelo 

resgate de partes do deus morto, ora entregues para Zeus ora depositados em Delfos. O 

assassinato de Dioniso aparece logo em seguida, com a invocação aos Titãs (37). Já os 

hinos subsequentes, de teor eleusino (38-43), poderiam aludir ao renascimento ainda em 

potencial do deus, estabelecendo uma analogia entre as figuras maternas de ambos os 

mitos (Deméter, Perséfone/Sêmele) e sua descendência (Perséfone, Dioniso), uma vez 

que a dinâmica cíclica e palingenética da metáfora vegetal-ctônica parece estar em jogo 

em ambas as representações111. O hino a Sêmele (44) marca o segundo berço do deus, do 

que se instauram alguns de seus cultos (45-7), mas é com o hino a Zeus-Sabázio (48), que 

teria dado continuidade ao parto de Sêmele, que Dioniso nasce definitivamente (49-54). 

As invocações a Afrodite (55) e a outra manifestação de Dioniso, Adônis (56), fixam uma 

espécie de ordo mundi, com a progênie do casal, Hermes Ctônio (57) e Amor (58) 

replicando dois paradigmas operativos de seus pais e da vereda humana: morte e vida. 

																																																								
110 Toda a narrativa dionisíaca que apresento parece se fundamentar na Teogonia rapsódica, de modo que 
não cito cada fragmento no corpo do argumento; para toda a passagem, cf. fr. 280-336 B; Bernabé 2012, 
pp. 212-46. Além disso, detalho diversos pontos dessa exposição nas introduções de cada hino mencionado. 
111 Para essa arguição, cf. introdução aos hinos 30, 43 e 44. Note-se, além disso, o continuum genealógico: 
Deméter (mãe) e Perséfone (filha) participam do mito eleusino, enquanto a própria Perséfone (agora mãe) e 
Dioniso (filho) são elencados no mito órfico. O expediente de paralelismo entre gerações é algo também 
presente no episódio em que Zeus pediria para os Curetes protegessem Dioniso, já que ele próprio teria sido 
velado pelo grupo quando era uma criança, a mando de Reia (Teogonia rapsódica, fr. 207-9 B). 
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Ora, seguindo a antropogonia órfica, é com as mortes de Dioniso e, depois, dos 

Titãs que os homens passam a existir. Sendo assim, finalizada a suíte dionisíaca, é mais 

que adequado que sejam invocadas divindades reguladoras da existência humana como 

aquelas que designam seu destino (59-60, 72-3), e atuam também sob um aspecto moral e 

punitivo (62-64, 69-71), anímico (65-6), físico (67-8), e outras que regeriam até mesmo o 

trabalho e a segurança dos homens (74-5). Sendo assim, a esfera de atuação propriamente 

humana estaria contemplada na seção que vai dos hinos às Moiras (59) até a Pálemon 

(75)112. Com o hino às Musas (76) e à Memória (77), é proposto um cenário final que 

refletiria os confins da existência humana, com divindades, que, como já exposto, seriam 

equiparadas aos elementos que constituem o cosmo e, assim, simbolizariam o próprio 

cosmo (79-84). Ultrapassando esse umbral, temos as divindades ligadas à Morte (87), que 

se desligam do plano de existência regido pelos elementos e sinalizariam o post mortem. 

Caso o contexto de performance imaginado na seção anterior desse estudo esteja 

correto, então é de se imaginar que a disposição dos hinos na coletânea corresponderia a 

um contexto de culto e, de forma adequada, teria uma motivação cultual e soteriológica, 

com um valor específico para os mystai. Ainda assim, nem todos hinos precisam reforçar 

a ritualística no arco da performance iniciática. Apenas o reconhecimento desses três 

momentos axiais (cosmogonia, mito dionisíaco, fim da existência) podem ser suficientes 

para explicitar a curva cerimonial em questão. No caso, poderia haver uma simetria entre 

mitologia e realidade litúrgica113. O esquema dos HO parece convergir com a proposta de 

Ricciardelli (2010), segundo a qual, dentro dos rituais órfico-dionisíacos, os λεγόµενα 

corresponderiam à parte propriamente órfica de exposição cosmogônica e o segmento 

dionisíaco (que atualiza o topos da criação e ocaso polarizados na coletânea) coincidiria 

com os δρώµενα. Tal tema seria centralizado a partir do paradigma de Dioniso, com o 

qual os iniciados poderiam se identificar (uma vez que, segundo a explicação órfica, a 

alma humana seria um vestígio do próprio deus). Portanto, como sugere Bremmer (2014, 

pp. 105-6), é possível que, com a chegada do mito central, poderia haver uma emulação 

simbólica ou uma encenação de facto dessa narrativa, condizendo com a curva dramática 

da possível iniciação do grupo representado no hinário. 

																																																								
112 Com uma divisão levemente discrepante, Fayant (2014, pp. lvii-lx) apresenta a mesma ideia. 
113 Graf 2009a, p. 172. 
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6 Divindades e epítetos 

Epiclese e soteriologia dependem de uma composição hínica bem elaborada, que 

saiba propiciar os deuses adequadamente. Para tanto, além de aspectos mais estruturais, o 

poeta deve conhecer o modo pelo qual as divindades gostariam de ser interpeladas, ou 

seja, quais nomes e quais caracteres deveriam ser elencados. De acordo com Platão (Crat. 

400e), os seres humanos recorreriam ao uso de diversos epítetos porque seriam incapazes 

de conhecer os nomes reais dos deuses. Logo, a onomástica epiclética seria uma tentativa 

de contornar a deficiência da cognição e fala humana, sugerindo, então, uma forma 

compensatória de circunscrever parte da realidade divina por meio de expedientes 

retóricos particulares da prece. O laudator se valeria da πολυωνυµία: um catálogo de 

nomes cuja função seria reconhecer as prerrogativas e honras próprias de cada deus. 

Ainda que cada epiclese possa apresentar uma explicação diacrônica, se forem tomadas 

sincronicamente, elas podem revelar aspectos da mentalidade religiosa de uma época, 

além de vestígios valiosos acerca da assimilação de divindades menores (e.g. locais) com 

outras maiores ou acerca de determinados cultos, funções divinas ou até mesmo sobre a 

origem de certos deuses114. A abrangência da esfera de influência divina corresponderia à 

abrangência de τιµαί recordadas pelo poeta. Desse modo, o recurso da πολυωνυµία teria 

uma função dupla: narrar o deus por sua identidade115 e honrá-lo com louvores de feitio 

mais convencional. Um deus que recebe diversos nomes é, então, matizado a partir de 

várias prerrogativas, mas que são apresentadas como aspectos manifestados de uma 

mesma persona divina116. Como a acumulação progressiva dos epítetos garantiria um 

efeito de crescendo que sacralizaria as palavras117, esse tipo de composição partiria de um 

plano inicial religioso, de conquista do favor divino. Invoca-se o deus não de forma 

gratuita, mas visando a algo. No caso do hinário, a salvação dos mystai.  
																																																								
114 Bremmer 1981, pp. 194-5. 
115 Jáuregui (2015, p. 227), por exemplo, aduz a possibilidade de lermos muitos epítetos da recolha como 
narrationes in nuce, ao comentar que os HO: “are not a mere litany where the meaning of each word is less 
important than their intense repetition to accomplish contact with the divine, as in the mantra or the Rosary. 
On the contrary, the sophisticated epithets with which the gods are addressed are pleasing to them because 
they refer specifically to particular myths known by the initiates.” Expedientes próximos podem ser vistos 
também no R̥gveda: “To begin with mythology, the poets seldom (we would venture to say never) relate a 
myth fully and in chronological order; instead they shatter the narrative line by ignoring chronology, 
omitting key plot elements, and obsessively focusing on a few moments, alluding briefly and obliquely to 
the myth and deliberately failing to identify the actors in the myth” (Jamison e Brereton 2014, p. 61). 
116 Cf. Rudhardt 1991, pp. 270-3; Ricciardelli 2000, pp. xxxiii-xxxiv; Gazzinelli 2007, p. 99, n. 50. 
117 Athanassakis e Wolkow 2013, p. xx.	
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Retomando a argumentação platônica, um mecanismo para superar a incapacidade 

humana de contemplar a realidade divina seria o uso de paranomásias ou paretimologias, 

i.e. a especulação acerca de um caractere basilar em determinado deus a partir de seu 

nome, trazendo outros substantivos e adjetivos que, sem uma fundamentação linguística 

precisa, ecoariam o teônomio divino por mera aproximação sonora. Evidentemente, o 

interesse de um culto religioso não seria de ordem filológica, mas semântica e/ou apenas 

impressionista. O nome divino nas mãos humanas seria uma forma de poder influenciá-

lo, possibilitando algum controle à distância sobre a esfera divina118. O laudator buscaria 

ora uma “etimologia” original ora uma mais conservadora, mas, seja qual fosse a sua 

escolha, a justificativa implícita seria de que aquela proposta corresponderia a um acesso 

especial à realidade de cada deus, o que traria certa exclusividade ao seu hino e ao grupo 

que ele representasse. Por esse viés, o grupo da recolha se beneficiaria da chancela órfica 

de seu ritual. Com efeito, no P. Derveni (col. XVIII) é dito que Orfeu teria “dado o 

nome” (ὠνόµασεµ) de Moira ao sopro do ar; em seguida, diz também ter “chamado” 

(ἐκάλεσεν) a sensatez (de Zeus) pela alcunha de Moira. Antes disso, o comentador 

anônimo da teogonia de Derveni (col. XVII) ainda comenta sobre o ar enquanto um 

elemento primordial que já existiria antes de possuir um nome, tendo sido “nomeado” 

(ὠνοµάσθη) logo depois (assim também na col. XXI, 13-4); na mesma passagem, fala-se 

também do nome que é dado a Zeus (ἐπείτ' ὠνοµάσθη Ζεύς), o que é justificado mais 

adiante (col. XIX, 2-4). Ao que tudo indica, a teoria por trás da nomeação órfica, 

atribuída, inclusive, ao próprio Orfeu (col. XVIII, 6-7), era de cunho naturalista, 

buscando designar cada divindade e conceito personificado a partir de suas essências ou 

atuações mais representativas119. Sendo Orfeu considerado de fato um taxônomo divino 

confiável, com acesso aos fundamentos de cada deus, é evidente que o grupo da recolha 

poderia se beneficiar disso.  

																																																								
118 Pernot 2006, pp. 237-9. 
119 Cf. P. Derveni, col. XIX, 1-2: ἓν [ἕκ]αστογ κέκ[λητ]αι ἀπὸ τοῦ ἐπ̣ικρατοῦντος (“cada qual foi 
denominado a partir do que predomina em si”); cf. ainda col. XXII, 1-3: πά[ντ' οὖ]ν ὁµοίω[ς ὠ]νόµασεν ὡσ̣ 
κ̣άλλιστα ἠ[δύν]ατο γινώσκ̣ων τῶν ἀ̣νθρώπων τὴµ φύσιν, ὅτι οὐ π̣άντες ὁµοίαν ἔχουσιν οὐδὲ θέλουσιν 
π̣άντες ταὐτά (“Então, nomeou igualmente todas as coisas, da forma mais bela que conseguiu, pois nem 
todos são semelhantes, tampouco desejam todos o mesmo”). O restante da col. XXII (linhas 7-15) lida com 
os nomes dados a divindades maternas (Terra, Mãe dos Deuses, Reia, Hera, Deio), justificando as suas 
alcunhas a partir de especulações sobre a natureza em comum de cada uma. Cf. também col. XXVI, 1-3. 
Essa mesma prerrogativa nomeadora de Orfeu é destacada por Atenágoras (Leg. 18.3 = fr. 1020 II B). 
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No próprio P. Derveni (col. I) é dito que os iniciados teriam discernimento real do 

“significado” de Oceano: enquanto os demais veriam uma mera representação do mar e 

dos rios, o expediente de associação teológica órfica dirá que o Oceano corresponderia ao 

ar e, sendo assim, a Zeus. Na mesma linha, Zeus, ao herdar o poder seu pai, Crono, 

poderia ser lido como uma figuração apenas da sucessão divina de poderes, ao passo que 

o iniciado teria a compreensão real de que tal imagem deveria ser equacionada com a 

capacidade de mistura dos elementos (col. IX)120. Não obstante a distância cronológica, 

pode-se fazer um paralelo entre esse texto fragmentário do séc. IV a.C. com a atual 

recolha: ambas as obras cuidam de um trato assimilativo e alegórico dos deuses ao 

mesmo tempo em que adotam uma linguagem (e, portanto, um pensamento) iniciático. O 

que motiva essa postura é a distinção epistêmica e ontológica entre o contexto exotérico e 

esotérico. Os não iniciados se sustentariam apenas com as aparências121, ao passo que os 

sectários teriam acesso à realidade de fato, além das verdades a respeito do post mortem. 

O corolário desse privilégio, ruminado e progressivo, é o sentimento de catarse. 

O poeta da coletânea lança mão diversas vezes de explicações para os nomes dos 

deuses, algumas mais evidentes, outras mais discretas122. Um exemplo claro aparece no 

hino a Fanes (6.8): λαµπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν, ἀφ' οὗ σε Φάνητα κικλήσκω (“Trazendo 

uma luz refulgente e pura, ao que te denomino Fanes”)123. O hino a Pã também oferece 

paranomásias: Πᾶνα... κόσµοιο τὸ σύµπαν (11.1), παντοφυής, γενέτωρ πάντων (11.10). 

No hino a Hera: ἀερόµορφε... Ἥρα παµβασίλεια... ψυχοτρόφους αὔρας (16.1-3). Para 

Plutão temos: Πλούτων... πλουτοδοτῶν (18.4-5). No hino a Proteu um recurso próximo: 

Πρωτέα... πρωτογενῆ (25.1-2), e: πάντα γάρ <ἐν> Πρωτεῖ πρώτη Φύσις ἐγκατέθηκε 

(25.9, “pois no princípio a Natureza depositou tudo em Proteu”). Para Hermes: ἑρµηνεῦ 

πάντων (28.6). Lê-se no hino a Perséfone (29.16): Φερσεφόνη· φέρβεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα 

φονεύεις (“Perséfone, pois faz sempre tudo persistir e fenecer”). O Amor é invocado 

com: ἐράσµιον, ἡδὺν Ἔρωτα (58.1). O hino a Asclépio diz: ἠπιόδωρε (67.3), o que 

também é explorado em outra passagem: Ἀσκληπιὸν ἠπιοδώτην (pr.37). E às Erínias: 

																																																								
120 Cf. Calame 2005, pp. 166-7. 
121 Cf. P. Derveni, col. XX, 5 (δοκοῦντες). 
122 Cf. Morand 2010, pp. 161-72, que sigo aqui e que aduz ainda outros exemplos. 
123 O vocabulário do próprio hino faz alusão a essa paretimologia: παµφαὲς ἔρνος (6.5), ὀργιοφάνταις 
(6.11). É possível identificar no hinário outras possíveis referências veladas ao deus (cf. notas a 15.3; 25.2; 
50.6, 9; 52.9, 54.10).	
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ἐρίβροµοι (69.1), ἐρισθενέες (69.7). Para a Fortuna (Τύχη), lê-se: οἷς µὲν γὰρ τεύχεις 

κτεάνων πλῆθος πολύολβον (72.7, “pois a uns forjas inúmeras riquezas de posses”). No 

hino à Memória: ὑποµνήσκουσά τε πάντα (77.6), µύσταις µνήµην ἐπέγειρε (77.9). A 

Têmis: Δελφικῶι ἐν κευθµῶνι θεµιστεύουσα θεοῖσι (79.4 “no délfico esconderijo, 

declarando oráculos aos deuses”). No caso de Zeus, faz-se uso de uma etimologia vulgar 

a partir de um dos casos de seu nome: em 15.3 Ὦ βασιλεῦ, διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη τάδε 

θεῖα (“Ó soberano, por tua cabeça manifestaste tais coisas divinas”); e ainda em 59.13-4 

καὶ Διὸς ὄµµα τέλειον· ἐπεί γ' ὅσα γίγνεται ἡµῖν, / Μοῖρά τε καὶ Διὸς οἶδε νόος διὰ 

παντὸς ἅπαντα (“e a perfeita visão de Zeus; uma vez que tudo quanto nos ocorre / a 

Moira e a mente de Zeus o sabem integralmente”). Zeus corresponderia à força mediante 

a qual (διά) todas as coisas vem a ser124. Já no que diz respeito a Dioniso, temos uma 

explicação frequente para o seu nome revisitada também na recolha: 46.1-2 Λικνίτην 

Διόνυσον... Νύσιον ἀµφιθαλῆ; e 52.2 Νύσιε. Observa-se que o raciocíno e exploração 

desse tipo de imaginário encontra um antecedente na própria tradição órfica mais remota. 

Outro elemento recorrente na coletânea é a fusão e assimilação de divindades.	A 

similitude representativa de diversos deuses faz pensar que eles são caracterizados um à 

luz do outro, de forma complementar. Apresentar divindades partilhando dos mesmos 

atributos revela uma tendência de imaginário convergente, que frequentemente parece ver 

antes princípios do que deuses. Esse expediente seria próprio do pensamento órfico125. É 

dito, por exemplo, na Teogonia rapsódica (fr. 258 B), que Pluto, Eufrosíne e Bêndis são 

apenas outros nomes para Ártemis. Do mesmo modo, Hécate seria filha de Leto, logo, a 

própria Ártemis (fr. 317 B). Já em outra passagem, ela seria filha de Deméter e, portanto, 

assimilada a Perséfone (fr. 400 B). No hinário, a assimilação entre Hécate (1), a Protetora 

das Portas (2), Ártemis (36), Melínoe (71) e a Fortuna (72) é flagrante126. As deusas Reia 

(14), Hera (16), Terra (26), Mãe dos Deuses (27), Deméter (40, 41) e Héstia (84) são 

também assimiladas diversas vezes na recolha por meio de vários adjetivos e atributos127. 

																																																								
124 Etimologia presente também em Platão (Crat. 396a-b); cf. ainda Morand 2010, p. 170. Noto também 
que a equiparação entre as Moiras e Zeus aparece no orfismo do P. Derveni, como visto há pouco. 
125 Cf. Rudhardt 1991, p. 273 ss.; Bernabé 2010. 
126 O vocabulário dos atributos de Hécate e Ártemis, por exemplo, se repete nos pormenores: 1.7 e 36.7; 1.3 
e 36.9; 1.5 e 36.6; 1.6 e 36.9; 1.4 e 36.10; 1.5 e 36.12; 1.8 e 36.8, 10. 
127 E.g. “mãe”: 14.9, 26.1, 27. 40.1, 41.1-2; “benéficas”: 26.6, 27.9, 40.2; cf. Fayant 2014, pp. 682-3.	



	 45	

Outro grupo corresponde a deuses solares: o próprio Sol (8), Pã (11), Héracles e Apolo 

(34)128. Por fim, há outra fusão entre diversas divindades que atravessa todo o hinário, em 

que são relacionados o Primogênito (6), Dioniso (30, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 53) e Adônis 

(56)129. Todavia, tal identificação entre grupos relativamente homogêneos de divindades 

não é o único recurso sincrético que o poeta incorpora em seu texto. Em diversos trechos 

dos próprios hinos, certas divindades são descritas de forma explícita com o nome de 

outra divindade. A Protetora das Portas recebe o nome de Ilitia (2.9, 12) e de Ártemis; a 

Noite, de Afrodite (3.2); o Sol é chamado de Zeus (8.13); a Natureza, de Justiça (10.13), 

Persuasão (10.13) e Providência (10.27); Pã também recebe o nome de Zeus (11.12); 

Crono é Prometeu (13.7); a Mãe dos Deuses é Héstia (27.9); Dioniso é denominado como 

sendo o próprio Primogênito (30.2, 52.6); Apolo recebe o título de Pã (34.25); já os 

Curetes seriam os próprios Dióscuros (38.21); as Erínias, as Moiras (69.16); a Fortuna é 

chamada de Ártemis (72.3); e a Divindade, de Zeus (73.2-3). Essa inclinação parece 

corresponder a alguns epítetos recorrentes, usados para vários deuses: πολυώνυµος (14 

exemplos na recolha), πολύµορφος (8), αἰολόµορφος (9). Ainda que aparentemente se 

trate de uma nomenclatura genérica, esses termos são utilizados em diversos desses casos 

nos quais uma divindade se relaciona com outras ou pode ainda atender por mais de um 

nome. Sendo assim, em vez de uma imaginada falta de compromisso com a representação 

dos deuses, parece haver certa consciência cultual por parte do grupo ou poeta acerca da 

permeabilidade das funções divinas130. Isso condicionaria a caracterização amalgamadora 

dos deuses, de modo que as assimilações não seriam gratuitas, mas antes sintomáticas da 

interpretação de mundo feita pelo grupo e o poeta: eles refletem sobre os seus deuses131.  

																																																								
128 E.g. “Titã”: 8.2, 12.1, 34.3; “harmonizador universal”: 8.9, 11.6, 34.20; “Peã”: 8.12, 11.11, 34.1; “pai do 
tempo”: 8.13, 12.3; para mais exemplos, cf. Fayant 2014, p. 684. Cf. também Molina 2011. 
129 E.g. a imagem do touro: 6.3, 30.4, 45.1, 52.2; “andrógino” 6.1, 30.2, 42.4, 56.4; para uma lista com 
outras características comparilhadas, cf. Fayant 2014, pp. 686-9 (outras assimilações em pp. 667-80).	
130 Cf. Guthrie 1930; Brulé 1998, p. 16. Para as prerrogativas cruzadas, cf. Hopman-Govers 2001, p. 37 ss. 
131 Há talvez uma preocupação até mais ativa implicada aqui: cultua-se não só de forma mecânica, mas com 
uma visão de mundo particular, racionalizante e ordenadora. Bernabé (2010) elenca diversos mecanismos 
propriamente órficos de identificação de deuses distintos. Por vezes, é possível que um deus tenha nascido 
mais de uma vez; que um deus reapareça em outro ou até que seja incorporado por ele (no fr. 85 B, Zeus 
engole Fanes e assume seus poderes demiúrgicos); que vários deuses elencados fossem apenas facetas de 
uma entidade única e mais elementar (o que, em geral, chega à imagem de Zeus como divindade absoluta); 
em outros momentos, deuses são encarados como representações de fenômenos celestiais (Apolo-Sol, 
Ártemis-Hécate-Lua) ou mesmo com os elementos (Hefesto é o fogo; Posídon, a água; Deméter, a terra; cf. 
fr. 413-6 B); novos deuses, particulares das teogonias órficas, se beneficiam de deuses antigos, assimilando 
a sua representação; amiúde, eventos na vida de um deus lhe garantem outro nome ou representação.	
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Para além desse proceder sincrético, os próprios epítetos adotados são dignos de 

exame. Seguindo as exigências da soteriologia epiclética, o laudator se propõe a compor 

hinos que correspondam ao tom invocatório e propiciador esperado. O critério básico 

seria a adequação ao contexto de performance e, evidentemente, à eficácia retórica, uma 

vez que o deus estaria descolado da condição e das necessidades humanas e o poema 

deveria funcionar como um elo entre o devoto e a divindade132. Para tanto, faz-se uso de 

adjetivos e nomes que contemplem os interpelados de diversas maneiras. Assim sendo, os 

epítetos podem ser de vários tipos: cultuais, patronímicos e matronímicos, assimilativos, 

funcionais, tradicionais, descritivos (narrationes in nuce), topográficos e genéricos. Outra 

forma de entendê-los seria a partir de seu modo: substantivais ou adjetivais, compostos e 

simples133. Não cabe em um estudo introdutório apresentar todos os epítetos empregados 

pelo poeta, tampouco classificá-los por meio de uma sistematização rigorosa134. Pretendo 

apenas esclarecer algumas características marcantes que atravessam todo o corpus, de 

modo a tornar os hinos mais compreensivos, não os próprios epítetos. 

Era próprio da linguagem religiosa indo-europeia o uso de epítetos divinos 

adjuntos ao nome de um deus, podendo se estender, como visto, de conceitos abstratos a 

categorias mais concretas (cultos ou objetos simbólicos)135. Por um jogo de determinantes 

e determinados, a aposição de uma epiclese ao nome divino era uma forma de restringir e 

especificar a interpelação, o que se justificaria pela necessidade de identificar o agente 

divino para que comparecesse ao chamado136. Após um movimento primeiro e opcional 

de distinção, advêm nos hinos uma sequência de nomes que circunstanciam a divindade e 

a própria imagem humana do deus. Às vezes, há certa lógica na disposição dos termos. 

Às vezes, vê-se descontinuidade em sua justaposição, criando um retrato divino plural137. 

																																																								
132 Cf. Bremmer 1981, p. 196, n. 15.	A omissão dos potenciais divinos poderia ser encarada como uma 
forma de inaptidão ao pedido (Furley e Bremmer 2001, p. 52). 
133 Para essa tipologia, cf. Bremmer 1981, p. 195; Burlé 1998, p. 20 ss.; Parker 2003. Os compostos, por 
sua vez, poderiam seguir toda uma organização própria: e.g. determinativos, exocêntricos, endocêntricos.	
134 Em certa medida, seria necessário imaginar até que ponto esgotar os epítetos da recolha a partir de 
categorias estanques auxiliaria na compreensão da obra; além disso, também até que ponto essas categorias 
não se interseccionam em um mesmo epíteto, o que tornaria qualquer esquematização por demais complexa 
ou até mesmo redundante. Pretendo adotar a tipologia apresentada apenas circunstancialmente, quando 
ficar evidente que tais classes auxiliam na percepção e uso de determinados termos no decorrer dos hinos. 
135 Macedo 2016, p. 5. 
136 Brulé 1998, p. 18: “Le processus de nomination va donc du général au particulier”; Parker 2003, p. 175. 
137 Brulé 1998, p. 19-21; Hopman-Govers 2001, pp. 37, 45. 
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Pragmaticamente, as fórmulas de cunho específico se subdividem em duas linhas 

básicas: tradicionais e inovadores. O poeta poderia fazer uso tanto do arcaísmo quanto do 

neologismo, cada qual se justificando a partir de um mesmo raciocínio: a atração da 

divindade pelo termo bem escolhido, ora imemorial ora original. O laudator parece não 

se acanhar em filiar-se, por exemplo, à tradição épica. Büchsenschütz (1851, pp. 19-24) 

elenca todos os momentos no qual há um epíteto ou fórmula homérica e hesiódica138. A 

vasta quantia de paralelos deixa evidente dois dos principais paradigmas de composição 

para a coletânea. Apenas no proêmio há um total de 13 paralelos homéricos, e.g. pr.5 

Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα (= Od. 9.528); pr.14 µέγ' ὄνειαρ (Od. 4.444); pr.16 

αἰγιόχοιο Διός (Il. 1.202, 2.157), θαλερὴν παράκοιτιν (Il. 353); pr. 38 Παλλάδα τ' 

ἐγρεµάχην (Hymn. hom. 2.424). No mesmo poema também encontramos construções 

hesiódicas, e.g. pr.2 προφερεστέρη ἐστὶν ἁπασέων (= Theog. 79, 361); pr.11 ἀφρογενής 

τε θεά (Theog. 196); pr.27 Ὠκεανόν τε µέγαν (Theog. 20). Há ainda influências de 

autores helenísticos, como Calímaco139, Apolônio de Rodes140, Teócrito141 e Doroteu de 

Sídon142. De uma forma ou outra, autores tardios também parecem ser contemplados na 

recolha (ou a contemplam), como Mâneton143, o filósofo Segundo144, Opiano145, Quinto 

de Esmirna146, Nono de Panópolis147 e, evidentemente, as Argonáuticas órficas148. 

																																																								
138 Em muito menor número, há expressões que aparecem em Píndaro; e.g. 3.7 ἐλάσιππε (Pyth. 5.85); 8.19 
τετράορον ἅρµα (Pyth. 10.65); 27.1 θεότιµε (Isthm. 5.11); 39.2 ἀπροσόρατον (Ol. 2.74); e em Ésquilo; e.g. 
5.5 σελασφόρον (Eum. 976); 17.5 ἅρµα διώκων (Pers. 84); cf. Büchsenschütz 1851, p. 24. Porém, sua lista 
aqui é um tanto incompleta. Outros paralelos com esses e outros autores são elencados nos comentários. 
139 E.g. 1.8 ἡγεµόνην (Call. Hymn. 3.227); 12.4 πολύλλιτε (Hymn. 2.80, 4.316); 12.13 ἀστυφέλικτος 
(Hymn. 4.26); 19.2 πανυπέρτατον (Hymn. 1.91); cf. Hopman-Govers 2001, p. 37. 
140 Trata-se talvez do autor desse período com o maior número de paralelos, provavelmente em decorrência 
do próprio influxo homérico que recebera: e.g. 1.5 νυκτερίαν (Ap. Rh. 4.1020); 2.2 ὠδίνων ἐπαρωγέ (Ap. 
Rh. 3.1211); 15.8 καθάρσιε (Ap. Rh. 4.708); 16.2 Ἥρα παµβασίλεια (Ap. Rh. 4.382). 
141 E.g. 2.7 λυσίζων' (Theocr. Id. 17.60); 40.5 ἀλωαία (Id. 7.155); 76.1-2 Μοῦσαι Πιερίδες (Id. 10.24). 
142 Cf. 8.2 (Sol) Τιτὰν χρυσαυγής, Ὑπερίων... φῶς (Dor. fr. 3 Ἥλιος· Τιτάν, φάων, Ὑπερίων, χρυσαυγής). 
143 Em geral, com relação aos corpos celestes: e.g. 3.3 ἀστεροφεγγής (cf. Maneth. 6.22, 1.64, 2.489, 6.330); 
3.9 παίκτειρα (4.448); 6.1 αἰθερόπλαγκτον (4.182); 8.3 ἀκάµας (4.93, 4.508; 9.2 ταυρόκερως (1.74, 6.29). 
144 Todo o vocabulário do hino 85 (Sonho) é reminescente da descrição desse fenômeno feita por Segundo; 
o mesmo para a o hino 87 (Morte); cf. introdução a esses hinos. Além disso, a descrição que o filósofo faz 
do cosmo (Sent. 1), se assemelha da distribuição dos corpos celestes no pr.3-5 (cf. nota correspondente). 
145 E.g. 26.2 πανδώτειρα (Cyn. 2.593); 45.1 πυρίσπορε (Cyn. 4.287); 50.1 Διὸς υἷ' (Cyn. 4.238). 
146 E.g. 9.1 δῖα Σελήνη (Quint. Sm. 1.37); 62.1 πανδερκέος (5.46); 76.1 Ζηνὸς ἐριγδούποιο (10.301). 
147 A recolha oferece diversas passagens correspondentes ao texto de Nono; e.g. 1.8 οὐρεσιφοῖτιν (Dion. 
12.324, 20.72, 48.310); 2.12 Ἄρτεµις Εἰλείθυια (Dion. 41.414); 8.6 πυρόεις (Dion. 12.91); 11.1 νόµιον 
(Dion. 15.416); 26.4 ἕδρανον ἀθανάτου κόσµου (Dion. 13.40); 27.12 πανδαµάτωρ (Dion. 25.322). 
148 E.g. 29.5 Πραξιδίκη (Orph. arg. 31); 32.13 Τριτογένεια (Orph. arg. 66); 34.2 Μεµφῖτ' (Orph. arg. 43-
5); 36.12 αἰολόµορφε (Orph. arg. 975); 38.18 δένδρη δ' ὑψικάρην' ἐκ ῥιζῶν (Orph. arg. 996 ss.). 
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Outra forma de trazer atenção à sua linguagem seria por meio não da filiação, mas 

da inovação. Uma forma de se chegar a isso é por meio da criação de epítetos compostos, 

que poderiam gerar hapaxes, isto é, termos que não são encontrados nas demais obras e 

inscrições às quais temos acesso. Por um lado, o hapax é uma forma de coagir a língua a 

expressar o louvor de forma original. Por outro, de acordo com a definição dada, vê-se 

que a ideia de hapax se circunscreve a categorias contemporâneas, de modo que 

determinado neologismo poderia ser frequente mas mal atestado; além do que, a 

formação de alguns compostos, embora únicos, talvez se deva a um processo analógico 

recorrente a partir de modelos produtivos, o que diminuiria um tanto o seu caráter de 

novidade. Seja em decorrência de um motivo ou de outro, a quantidade de hapaxes na 

recolha é realmente notável, com um total de 168 ocorrências. Alguns deles são dignos de 

nota, por revelarem o esforço do poeta em criar palavras que correspondam à necessidade 

e ao contexto do grupo: pr.34 συνευαστῆρας, com referência ao séquito de Baco; pr.39 

τετρακίονος, em que a imagem de quatro pilares representaria ou os pontos cardinais do 

cosmo ou os elementos que o constituem (ideia cara à recolha, como já apresentado); 1.6 

θηρόβροµον, para a ligação entre Ártemis e os animais; 3.4 πολυύπνωι, para designar a 

Noite (os compostos em πολυ- são bastante prolíficos no hinário; e.g 3.14 πολυόλβιε, 

43.4 πολύοδµοι); 6.2 ὠιογενῆ, para descrever o nascimento de Fanes do ovo cósmico; 

10.20 παντοτεχνές, para a engenhosidade e potencial da Natureza; 11.5 αἰγοµελές, para 

Pã em sua manifestação caprina; 24.8 ποντοπλάνοι, para descrever as Nereidas em meio 

ao mar; 32.8 φυγόλεκτρε, para a representação da virgindade de Atena; 34.4 Πυθοκτόνε, 

para o episódio em que Apolo teria matado Píton em Delfos; 36.7 ἀρσενόµορφε, em 

decorrência da representação de Ártemis como uma deusa de feitio masculino; 50.3 

κρυψίγονον, para a inefabilidade mistérica do nascimento de Dioniso (cf. 30.7); 52.3 

µηροτρεφής, de novo para a gestação de Dioniso (na coxa de Zeus); 55.9 λεκτροχαρής, 

com relação à prerrogativa erótica de Afrodite; 65.5 ὁπλόδουπε, para a índole bélica de 

Ares; 76.7 µυστιπολεύτους, para designar os iniciados do grupo; 80.2 κρυµοπαγής, em 

virtude da associação do Bóreas com os ventos invernais. Trata-se apenas de exemplos, 

mas o que essa amostra deixa em evidência é a tentativa poética de construir o novo a 

partir do antigo, isto é, de evocar narrativas conhecidas por um expediente talvez muito 

particular, que distinguiria retoricamente o grupo como merecedores do favor divino.	
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7 Retórica epiclética 

Para tomar uma definição de Dowden (2007, p. 320), a religião não passaria de 

um sistema de comunicação, com a particularidade de se especializar no contato com 

entidades de categorias distintas da condição humana. Um dos principais veículos para 

atingir essa finalidade consistiria no hino clético, que deveria apresentar uma retórica 

igualmente particular para levar a cabo esse projeto. É necessário, portanto, apresentar 

uma definição mesmo que provisória desse tipo de composição. Enquanto uma escolha 

pedagógica, sigo os apontamentos de Bremmer (1981, p. 193), que define “hino” como 

uma prece cantada que poderia ter um lugar em cerimônias rituais e cultos envolvendo 

grupos maiores ou apenas uma performance mais reduzida149. Tendo em mente esse 

aspecto contextual do hino, outro ponto que pode ser desenvolvido com relação à acepção 

dada de religião por Dowden é de que ela seria igualmente um fenômeno social: ao se 

adereçar aos deuses, o laudator se dirige também aos seus iguais, de modo que é possível 

observar uma dupla audiência, divindades e homens. O discurso precativo assumiria as 

exigências de escuta não apenas celestiais, mas também mundanas. Estabelece-se, 

portanto, uma retórica que visa a atender às duas condições, um modus operandi 

reconhecido como legítimo e eficaz por ambos150. O contexto interpessoal, fosse ele 

verticalizado (isto é, entre os homens e as divindades) ou horizontal (entre os próprios 

homens), seria determinante para a composição hínica151. Logo, ao se inserirem nessa 

tradição, os hinos da recolha adeririam a estratagemas (terminológicos ou estruturais) 

sancionados pela expectativa de sacralidade dos ouvintes. Não só a divindade, mas o 

próprio grupo beneficiado com os hinos esperaria uma retórica religiosa adequada. 

 
																																																								
149 Para uma problematização dessa definição, cf. Furley 1995, pp. 31-2; 2007, p. 118; Furley e Bremmer 
2001, pp. 1-14; e ainda Depew 2000, pp. 61-5. Uma descrição já aparece em Platão (Leg. 700b), para quem 
o hino seria uma espécie de canção equivalente a preces e que seria dirigidas aos deuses. Vê-se que a 
definição de Bremmer condiz com aquela proposta pelo filósofo ateniense. 
150 Cf. Day 1994, p. 52; Furley 1995, p. 43; Dowden 1997, pp. 324-5. 
151 Cf. Furley e Bremmer 2001, pp. 52, 59; Depew 1997, pp. 235-6: “Someone who is ‘praying’ makes a 
claim on a god against the background of the relationship between him-/herself and the god. Who the god is 
(...) may come into the equation, as may reference to an offering the speaker is giving (or has given, or will 
give) to the god. (...) The aim of prayer is direct human-god communication: the god must hear and see if 
s/he is to act, and to hear is to act in accordance with the request. (...) Thus prayers typically include 
vocatives in their beginning as well, a form of address whose primary function in speech is to attract 
someone’s attention. (...) When both speaker and addressee are present may the request be made, and 
always against the background of an actual relationship between them both.” 
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No momento em que se filiam a um determinado modo discursivo, os hinos da 

recolha passam a apresentar traços formulares desse gênero, o que, no caso, remete à 

estrutura tripartite descrita por Ausfeld (1903) com relação ao corpus hínico homérico: i) 

a invocação propriamente dita (inuocatio, ἐπίκλησις); b) o argumento (pars epica, 

sanctio, pars media, eulogia); e, por fim, c) o pedido à divindidade (prex, precatio, εὐχή). 

Deve-se notar, contudo, que, embora se trate de uma terminologia útil, ela não reflete de 

todo o pensamento antigo a respeito dos hinos, tampouco contempla variantes formais 

adequadamente152. Com efeito, embora sejam incontestes as descrições para as passagens 

iniciais e finais dos hinos da coletânea, um exame dessas composições a partir de tal 

divisão seria relativamente insatisfatório sobretudo no que diz respeito à seção 

intermediária dos poemas, que exploram soluções relativamente particulares, ainda que 

com um antecedente evidente nos Hinos homéricos mais breves153. De acordo com 

Morand (2001, pp. 41-2), por exemplo, a divisão tripartite clássica estaria presente, mas 

aplicada principalmente aos hinos de maior extensão; nos menores, haveria uma maior 

fusão entre as três partes. Já Rudhardt (1991) e Galjanić (2010) entendem a parte 

intermediária da composição nos HO, que consiste no agrupamento de diversos epítetos 

(πολυωνυµία) e em algumas orações participais, como uma extensão da invocação inicial, 

propondo, respectivamente, se tratar de uma amplificatio ou de uma enumeratio. Ambos 

se detêm sobre a disposição dos epítetos nos hinos, observando ora se tratar de uma 

“sintaxe latente na parataxe”, como é o caso de Rudhardt (1991, p. 267), ora ainda de 

uma “noun-based sintax”, como observa Galjanić (2010, p. 125). O que ambos constatam 

e tentam descrever é, em suma, a construção assindética e sinatroística desse momento na 

composição154. Para a exposicão que faço agora de cada uma dessas partes, uso os termos 

amplificatio e eulogia para a seção média, por expremirem bem a retórica adotada. 

																																																								
152 Cf. Race 1982, p. 5; Depew 1997, p. 231; Furley e Bremmer 2001, p. 50, que ainda traçam o panorama 
histórico da nomenclatura moderna para essas interpretações da composição hínica. Um estudo 
aprofundado do formato tripartite dos hinos do compêndio aparece em Morand 2001, pp. 39-76. 
153 Cf. Day 1994, p. 54; Hopman-Govers 2001, p. 36. 
154 Noto ainda que, não obstante os argumentos desenvolvivos por Rudhardt (1991, pp. 264-8), a sua ideia 
de uma “sintaxe dentro da parataxe” para os hinos da recolha é algo impressionista e busca legitimar a 
composição desses poemas a partir de uma construção mais tradicional e diegética, perdendo de vista o 
sentido de uma criação poética de fundo litúrgico. Novamente, se trata, possivelmente, de uma forma de 
homerocentrismo, como se o comentador estivesse sentindo falta de uma pars epica. Postulando o 
estrangeiro como paradigma de avaliação do seu objeto, teremos sempre um estranhamento, uma sensação 
de deficiência do texto em relação à expectativa crítica que ele não atende. Pode-se pensar antes que o 
poeta dos HO almejasse uma “parataxe semântica ou temática” do que diversas orações elípticas.  
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A invocação liminar é, em geral, introduzida por um verbo clético ou de audição 

que pretende chamar a atenção da divindade à qual se dirige, estabelecendo um primeiro 

contato entre o interpelante e o interpelado. Levava-se em conta um decoro formal, de 

tom ao mesmo tempo solene e dialógico, que deveria agradar e atrair as divindades. O 

seguinte quadro sintetiza esse momento da composição155: 

Introduzida por Vocabulário Ocorrências 
verbos cléticos κλήιζω, καλέω, κικλήσκω, ἐκπροκαλοῦµαι 30 

verbos de audição κλῦθι, κλῦτε 17 
verbos que solicitam a presença divina µóλοις, ἐλθέ, ἔλθοις 7 
nome do deus encabeçando o hino156 ὦ opcional + nome do deus no voc. (ou ac.)  13 

 

Fica evidente a proeminência de verbos cléticos e de audição (e mesmo de 

recursos topicalizantes), que aparecem em uma quantidade muito maior do que os verbos 

que exigem a presença da divindade157. É possível pensar em uma explicação para a 

assimetria entre verbos presenciais e os demais dispositivos retóricos. Tratando-se aqui 

de um primeiro contato com a divindade, a meta do laudator é antes estabelecer um elo 

apropriado, de modo que ela se sinta impelida a ouvir o pedido subsequente. Pressupõe-

se, portanto, um crescendo de fixação de interesse por parte da divindade. Assim, exigir 

de pronto a sua presença poderia ser um considerado algo um tanto prematuro. A 

preocupação principal seria efetivar uma relação contratual de favor, o que é atingido de 

duas formas distintas: com o imperativo de verbos de audição, que fazem uso do Du-Stil, 

referindo-se à divindade na segunda pessoa (do que se infere uma primeira tentativa de 

aproximação), ou ainda do Er-Stil, quando o nome da divindade aparece em um caso 

oblíquo e é mantido um distanciamento hierático inicial. Ainda assim, o nome do deus 

poderia ser evitado, caso o proferimento da epiclese fosse entendido como tabu, por estar 

contaminado de um sentimento religioso de temor; por isso, novos expedientes e mesmo 

subterfúgios seriam usados, expandindo, inclusive, o repertório da dicção hínica158. 

																																																								
155 As demais introduções não elencadas na tabela consistem de estratégias cléticas mistas, do que a sua 
classificação não seria proveitosa para o estudo. As listas detalhadas para cada um desses expedientes 
invocatórios podem ser vistas em Morand 2001, pp. 309-12.  
156 Para o destacamento tópico da divindade no início dos hinos, cf. Macedo 2010, p. 72. 
157 Verbos cléticos aparecem frequentemente na mesma posição métrica (Morand 2001, p. 47). 
158 É o caso das Erínias (69) e da Morte (87), ambas divindades ctônicas, cuja figuração inquietante gerava 
já tradicionalmente manobras retóricas de invocação diversificadas; cf. Furley e Bremmer 2001, p. 53. 
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A porção intermediária, como já mencionado, é o momento hínico de encômio à 

divindade, aparecendo na recolha como uma extensão da invocação, na qual se elencam 

as mais variadas prerrogativas e nomes das divindades159. Levando em conta a dupla 

audiência dos hinos, a função do desenvolvimento laudatório não seria apenas propiciar 

as divindades, mas também reavivar as narrativas e poderes divinos para os demais 

ouvintes160. Articula-se favor divino e sentimento religioso. Para tanto, o poeta poderia 

lançar mão dos mais variados estratagemas. Ainda que um tanto incomum, poderia haver 

um verbo de atração ou audição nessa altura, como que uma demanda intermediária, o 

que é mais flagrante em um hino mais longo como o dedicado a Apolo: κλῦθί µου 

εὐχοµένου (34.10), mas que também se repete na metade do hino a Hipta (49.4)161. 

Todavia, o manejo retórico do laudator aparece de outras formas, a partir do emprego de: 

i) epítetos próprios de cada divindade; ii) epítetos alusivos (narrationes in nuce); iii) 

epítetos genéricos (colorless); iv) orações relativas; v) orações participiais162; vi) demais 

recursos de ordem linguística (e.g. anáforas, paranomásias, aliterações). A distribuição 

desses expedientes nos hinos e na recolha é um tanto heterogênea, sem que haja, por 

exemplo, uma progressão de epítetos mais genéricos aos mais específicos. O poeta 

transita entre os diversos artifícios de louvor, sem se ater a uma estrutura única. Muitos 

dos adjetivos e construções são formulaicos, repetindo-se para divindades distintas163. 

Sendo assim, gera-se um compósito, um caleidoscópio encomiástico, com os seguintes 

critérios principais: i) a necessidade formal do hexâmetro, ii) a identificação particular do 

deus (reconhecimento) e iii) o enaltecimento genérico. 

																																																								
159 Os epítetos em si já foram tema de uma seção anterior, de modo que abordo essa parte da composição de 
forma mais estrutural e pragmática. 
160 Furley 2007, p. 126.	
161 A descrição de “demanda intermediária” feita por Morand (2001, pp. 48-9) é, ao meu ver, desnecessária, 
quase não permitindo que invocações e demandas finais apresentem mais de um verbo, ao que verbos que 
margeiam essas passagens seriam automaticamente classificados como próprios da seção média. Nesse 
sentido, não sigo exatamente a sua argumentação e exemplos coligidos (cf. pp. 312-4). 
162 Trata-se de descrições mais desenvolvidas, mas com o mesmo teor encomiástico dos epítetos tomados 
isoladamente; cf. Norden 1913, pp. 157, 166-76	
163 Cf. n. 130; Galjanić 2010, p. 129. Alguns epítetos colorless seriam: µέγας (19 ocorrências na recolha); 
ἁγνός (24); πολυώνυµος (14);	 πολυόλβος (13); σεµνός (22); κούρη/κοῦρος (25); µεγαλώνυµος (9). Para 
expressões mais desenvolvidas aplicadas a diferentes deuses, temos, por exemplo, a soberania com relação 
a outros deuses e homens: 3.1 (Noite) Νύκτα θεῶν γενέτειραν ἀείσοµαι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 14.9 (Reia) µήτηρ 
µέν τε θεῶν ἠδὲ θνητῶν ἀνθρώπων, 26.1 (Terra) Γαῖα θεά, µῆτερ µακάρων θνητῶν τ' ἀνθρώπων, 83.2 
(Oceano) ἀθανάτων τε θεῶν γένεσιν θνητῶν τ' ἀνθρώπων, 85.1 (Sono) Ὕπνε, ἄναξ µακάρων πάντων 
θνητῶν τ' ἀνθρώπων. 
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Nesse momento da composição, além dos atributos tradicionais de cada deus, o 

laudator poderia se concentrar no mito divino, expondo episódios narrativos de cada 

divindade, seus cultos ou mesmo locais nos quais residiriam. Logo, ainda que haja nos 

HO uma grande quantidade de descrições genéricas, há também uma tentativa de recriar 

pela palavra o horizonte divino; no caso, mais especificamente por meio de epítetos 

alusivos e breves narrationes mais desenvolvidas164. Um grupo que conhecesse melhor a 

sua divindade teria logicamente mais chances de ser favorecido e, portanto, o hino bem 

urdido alinhavaria, em última análise, a realidade divina com a experiência humana. Por 

outro lado, o móbile composicional de poemas de fundo soteriológico não era unicamente 

narrativo, já que essa postura os encerraria em uma realidade unicamente literária.  

A título de exemplo, é possível ilustrar o uso de epítetos próprios de cada deus a 

partir de um dos sete hinos dedicados a Dioniso, em que temos: 30.1 ἐρίβροµον... 

εὐαστῆρα, ambos títulos de fundo cultual, que aludem ao alvoroço e gritos próprios da 

procissão dionisíaca; 30.2 πρωτόγονον, διφυῆ, τρίγονον, em que, por uma enumeratio 

crescente, o poeta alude i) à assimilação órfica entre o deus e Fanes-Primogênito, ii) à 

natureza andrógina tradicional de Dioniso, e ainda iii) ao mote central de toda recolha: os 

três nascimentos de Dioniso (por Perséfone, Sêmele e Zeus); 30.3 ἄρρητον, κρύφιον, com 

uma referência ao sigilo envolto nos mistérios dionisíacos; no mesmo verso, δικέρωτα, 

δίµορφον, reforça a imagem táurea do deus e a sua androginia; 30.4 κισσόβρυον, com a 

associação frequente entre o deus e as vinhas do tirso báquico; e ainda ταυρωπόν... εὔιον, 

que retomam a sua forma de touro e o brado ritual; 30.5 ὠµάδιον, além de ser uma 

epiclese do próprio Dioniso, comporta alusões aos touros sacrificados e mesmo à 

homofagia menádica; no mesmo verso, τριετῆ é uma referência à celebração bienal do 

deus, e βοτρυηφόρον, ἐρνεσίπεπλον persistem na imagem de Dioniso como deus ligado à 

vegetação; 30.6 Εὐβουλεῦ é uma epiclese tradicional de Dioniso; 30.6-7 Διὸς καὶ 

Περσεφονείης / ἀρρήτοις λέκτροισι τεκνωθείς narra diretamente o nascimento do deus; 

30.9 σὺν ἐυζώνοισι τιθήναις alude à sua comitiva, composta principalmente pelas 

mênades (e mesmo as Ninfas, como se lê em 51.3). 

																																																								
164 Como visto em outra seção. Cf. Furley 2007, p. 127: “mythical narrative formed part of the argument of 
hymnic discourse, a way of rekindling divine power for present celebration by recreating the past in words. 
Prayers do this too, but largely through allusion: the complicated invocation of god(s) at the beginning of 
the prayer uses epithets and attributes of the god(s) which recall, in a word, the associated myth.” 
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Em maior ou menor grau, cada hino apresenta um controle de volumetria entre 

caracteres particulares e outros amplamente empregados. É curioso, por exemplo, que o 

poeta recorra a descrições de cunho exclusivista ou totalizante em mais de um hino, como 

é o caso das expressões que propõe que a divindade seria a “única” a desempenhar tal 

papel (embora muitas outras façam o mesmo): cf. 10.28 (Natureza) πάντα σοί ἐστιν, 

ἄνασσα· σὺ γὰρ µούνη τάδε τεύχεις; 16.7 (Hera) πάντων γὰρ κρατέεις µούνη πάντεσσί τ' 

ἀνάσσεις; 29.15 (Perséfone) ζωὴ καὶ θάνατος µούνη θνητοῖς πολυµόχθοις; 58.8 (Amor) 

µοῦνος γὰρ τούτων πάντων οἴηκα κρατύνεις; 64.8 (Lei) αὐτὸς γὰρ µοῦνος ζώιων οἴακα 

κρατύνει; 68.11 (Saúde)	 πάντων γὰρ κρατέεις µούνη καὶ πᾶσιν ἀνάσσεις; 85.3 (Sono) 

πάντων γὰρ κρατέεις µοῦνος καὶ πᾶσι προσέρχηι; 87.8 (Morte) ἐν σοὶ γὰρ µούνωι 

πάντων τὸ κριθὲν τελεοῦται. A porosidade da lisonja pode fazer pensar em uma forma de 

contradição retórica ou mesmo, com uma imagem mais jocosa, de uma “infidelidade” 

devocional. Trata-se, contudo, de um topos retórico bem marcado, que, no que é um tanto 

convencional, ainda assim é considerado bastante apropriado. Esse expediente que visa a 

destacar a “singularidade” de uma divindade era canônico, já previsto, por exemplo, em 

Aristóteles (Rhet. 1.9.38) como um recurso próprio da amplificatio165. 

Sendo assim, algumas descrições e nomes divinos que se propõe a demonstrar ou 

reconhecer o poder de um deus podem invadir diversos poemas, o que leva a uma 

contaminação recíproca entre hinos, justificada, com frequência, pela assimilação que 

divindades próximas apresentam na recolha e no pensamento órfico166. A composição, 

portanto, mira tanto a especifidade quanto a reverência, percorrendo cada estratégia a 

gosto. O que parece estar em jogo aqui é principalmente o efeito acumulativo, que, como 

Quintiliano (Inst. 8.4) descreve, seria novamente um expediente próprio da amplificatio. 

Busca-se não apenas agradar a divindade, mas também criar o efeito religioso, o clímax 

entre os ouvintes167. 

																																																								
165 Para mais sobre esse artifício em diversas tradições, cf. Neyrey 2005, que rastreia a transmissão de tal 
ideia, identificando a fórmula como sendo uma “rhetoric of uniqueness”; para a hínica grega, cf. pp. 65-8. 
166 Isso já foi tratado mais detalhadamente na seção anterior. Os exemplos principais seriam os grupos: a) 
Reia (14), Terra (26), Mãe dos Deuses (27), Deméter (40), Mãe Solicitada (41), Héstia (84); b) Sol (8), Pã 
(11), Héracles (12), Apolo (34); c) Hécate (1), Protetora das Portas (2), Ártemis (36), Melínoe (71), Fortuna 
(72); d) Primogênito (6), Dioniso (30, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 53), Adônis (56). Cf. Fayant 2014, pp. 667-89. 
167 Galjanić (2010, p. 125): “I believe that the lists of epithets in the Orphic Hymns were intended primarily 
to creat a ‘cumulative’ effect or concentration of power through invoking diferente aspects of a divinity 
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O clímax da composição hínica deveria resultar na epifania divina, na chegada do 

deus ao local de culto, o que leva à precatio. O laudator pode, então, formular o seu 

pedido, encadeando um momento descritivo com outro de ordem mais performática168. A 

terminologia usada irá revisitar parte do modo de composição próprio da inuocatio169: 

Introduzida por Vocabulário Ocorrências 
verbos cléticos e precativos ἀγκαλέω, κικλήσκω, λίτοµαι 8 

verbos de audição κλῦθι, κλῦτε, κλύων 16 
verbos que solicitam a presença divina ἐλθέ, ἔλθετε, ἔλθοις, ἔλθοιτε, ἔρχεο 22 

advérbios νῦν, δεῦρο 5 
 

Vê-se que os todos os tipos de verbos presentes na primeira parte da composição 

são reaproveitados nessa altura do hino, com um especial destaque para o emprego de 

imperativos, como fica claro com as ocorrências de verbos de audição e de presença. É 

nesse momento que o adereçamento às divindades passa definitivamente ao uso do Du-

Stil. O uso da segunda pessoa marca o interesse clético de que o deus esteja de fato 

presente170. Entretanto, além da nivelação dialógica entre as partes, há outras marcas que 

parecem indicar uma intensificação da proximidade entre o interpelado e o interpelante. 

Em um primeiro momento, vale comentar a respeito do uso de advérbios que marcam o 

locus do hino. Além de seu caráter claramente exortativo, o uso de νῦν e δεῦρο, 

exclusivos às precationes171, realiza uma transição do tempo mítico para o tempo humano 

e, ainda mais especificamente, para o exato momento do ritual. O poeta recorre à 

autorreferencialidade hínica para trazer a divindade à ocasião de performance172. Trata-se 

de uma tentativa de materializar o deus no hic et nunc para que ele ouça a demanda final. 

																																																																																																																																																																					
praised. The final product of such composition is hymns that are descriptive, rather than narrative, and 
contain a high proportion of repetitive expressions (given that a number of epithets is repeatedly used to 
describe different deities).” 
168 Furley e Bremmer 2001, p. 61. 
169 Não elenco este procedimento, mas, com muita frequência o poeta alinha qualquer um desses verbos 
com um ἀλλά exortativo na primeira posição métrica (29 ocorrências); trata-se de um mecanismo de quebra 
do fluxo de pensamento, saindo do passado concreto e entrando no futuro especulativo (Denniston 1954, 
pp. 13-5). Trata-se de um recurso pivotal, articulando duas instâncias discursivas. Para mais sobre esse 
recurso, cf. nota a 6.10. Em geral ainda, no verso que inaugura a precatio, a referência à divindade se dá 
pelo uso do voc. µάκαρ/µάκαιρα na segunda posição métrica (43 ocorrências); por vezes, θεά (12 
ocorrências), mas nunca no masculino (θεέ). Pedidos variantes em 17.9, 38.25, 84.7.	
170 Depew 1997, p. 235. 
171 Com a exceção de uma única ocorrência de δεῦρο abrindo o hino à Fortuna (72.1).	
172 Cf. n. 67; Morand 2001, pp. 50-1; e ainda notas a 7.2 e 8.20. A presença ocasional do laudator na forma 
pronominal (κλῦθί µου) também parece ter a mesma função (cf. 15.10, 22.9, 28.11, 32.15). 
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Como fica evidente a partir das duas tabelas apresentadas nesta parte do estudo, 

ainda que os verbos utilizados sejam os mesmos na inuocatio e na precatio, há uma 

diferença entre esses dois momentos da composição. Os verbos propriamente cléticos 

(e.g. κικλήσκω), que aparecem 30 vezes no início dos hinos, ocorrem na demanda final 

apenas 4 vezes. Já os verbos que solicitam a presença da divindade (e.g. ἐλθέ) aparecem 

em grande número durante a precatio (22 vezes) ao passo que, na abertura dos poemas, 

eles são usados só 7 vezes. Por fim, os verbos de audição se mantêm relativamente 

estáveis, com uma distribuição equivalente no início (17 vezes) e no fim (16 vezes) dos 

hinos, o que atesta para o valor mais genérico ou neutro de seu uso. O que logo se 

constata por meio desses números é que o aproveitamento de verbos cléticos e de cunho 

presencial são como que inversamente proporcionais em uma e outra parte dos poemas. O 

tipo de verbo por excelência utilizado durante a inuocatio são os verbos propriamente 

invocatórios, que pretendem apenas chamar a atenção da divindade. Na precatio, porém, 

faz-se uso principalmente de verbos que pedem pela presença divina, sempre abrindo o 

caminho para os pedidos de fato, ou seja, nesse momento os hinos apresentam as suas 

reais exigências, mais específicas, em oposição a uma atenção genérica. Sendo assim, 

apesar da similaridade de suas construções, inuocatio e precatio possuem qualidades 

distintas, cada qual com a sua própria finalidade. O começo e o termo desses hinos não 

servem apenas de moldura para um estofo argumentativo correspondente às divindades 

invocadas. Nota-se, na realidade, uma assimetria nas funcionalidades das partes 

marginais. Há uma espécie de delineamento progressivo: de um primeiro momento de 

contato e interlocução com a divindade, passa-se por um reconhecimento acumulativo e 

laudatório até que o poeta conquiste a deixa para exigir a presença do deus interpelado. 

Embora seja possível ver certa consubstancialidade entre o vocabulário da invocação e do 

pedido final, cada um desses momentos se presta a uma função distinta: inicialmente, um 

apelo de ordem mais ampla, o estabelecimento de um vínculo e um common ground para 

que o poeta desenvolva o seu louvor; posteriormente, chega-se à rogativa, que tem como 

objetivo fixar a presença da divindade e garantir as benesses ao laudator e/ou grupo. A 

insistência desse modus operandi na recolha atesta para a sua imaginada eficácia, própria 

talvez da ritualística encantatória173. 

																																																								
173 Cf. Morand 2001, pp. 50, 52-3; Galjanić 2010, pp. 126, 130.  
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Para além da retórica formal, um ponto a ser considerado é o próprio conteúdo de 

cada pedido. Apresento aqui uma lista completa dos tipos de demandas feitas. No que diz 

respeito a exigências de ordem mais abrangente, o poeta pede: que as divindades assistam 

aos rituais (1.9, 6.9-10, 30.8, 48.6); que salvem, favoreçam ou tragam uma existência 

benéfica aos integrantes do grupo, levando saúde, paz e riquezas (4.9, 8.20, 9.12, 10.30, 

14.12-4, 15.10-1, 17.9-10, 19.20-4, 24.9, 29.18-20, 32.15-7, 34.27, 36.15-6, 38.25, 

72.9.10, 84.8, 85.9-10); que tragam um termo de vida agradável (13.10, 20.6, 25.11, 35.7, 

57.12, 67.8); e por vezes ainda, exige-se apenas que o deus se aproxime benévolo ou que 

aceite as oferendas (5.6, 6.9-10, 7.12-3, 16.10, 18.19, 27.14, 31.6-7, 41.9-10, 42.11, 

44.11, 46.8, 49.7, 50.10, 52.13, 55.27, 59.20, 60.7, 64.13, 70.11, 79.11-12, 83.8). 

Há, contudo, pedidos mais específicos e adequados às divindades. Pede-se que a 

Protetora das Portas traga uma boa prole aos iniciados (2.13); que a Noite afaste os 

terrores noturnos (3.14); que Pã rechace o terror pânico (11.23); que Héracles (assimilado 

a Apolo) traga feitiços e espante as Ruínas com suas flechas (12.13-6); que as Nuvens 

frutifiquem a terra com suas chuvas (21.7); que o Mar favoreça as naus com seus ventos 

(22.10); que a Terra produza frutos (26.10); que a Vitória traga glória aos iniciados 

(33.9); que os Titãs afastem a cólera (37.7); que também o Coribante demova a cólera e 

as aparições negativas que possam surgir para os iniciados (39.9-10); que as Estações 

propiciem o início das colheitas (43.11); que Dioniso traga regozijo (πολὺ γῆθος) ao 

grupo (45.7), fazendo uso de um jogo com um epíteto próprio do deus, πολυγηθής (cf. 

44.3); o mesmo expediente é retomado em outro hino a Dioniso (47.6); que as Ninfas, 

ligadas à natureza, favoreçam as estações (51.18); que Dioniso Anual traga belos frutos 

(53.10); que o Sátiro Sileno revele as iniciações báquicas, emitindo brados rituais em 

meio ao festejo (54.7-11); que Adônis também se aproxime com frutos aos iniciados 

(56.12); que o Amor demova os anseios vulgares (58.10); que Nêmesis corrija as 

intenções e pensamentos humanos (61.11-2); o mesmo para a Justiça (62) e a Retitude 

(63); que Ares dê um fim ao seu impulso bélico (65.8-9); que Hefesto controle o fogo dos 

homens (66.12-3); que a Saúde afaste as doenças (68.13); que as Erínias tragam uma boa 

reputação aos mystai (69.17); que Melínoe remova os furores das almas (71.11); que 

Leucotéa e Pálemon auxiliem as naus e os navegadores (74.10, 75.3-5); que as Musas 

auxiliem no louvor final em meio aos hinos finais (76.12); que a Memória traga a 
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lembrança e afaste o oblívio (77.9-10); que a Aurora traga uma luz sagrada ao grupo 

(78.13); que os Ventos sejam propícios com relação ao clima e às chuvas (80.5, 81.5-6, 

82.7); que o Sonho conduza presságios aos seres humanos (86.16-8); e que a Morte venha 

somente após uma longa vida (87.12)174. Inclusive, parece irônico que, depois de tantas 

invocações, o derradeiro hino da coletânea se encerre com uma forma de esconjuro. 

O que esse aparado completo demonstra é que, não obstante o caráter amiúde 

genérico já sublinhado dos pedidos, em diversos momentos eles se adequam ou ao menos 

refletem modestamente os atributos divinos expressos no decorrer das seções anteriores 

daquele mesmo hino175. À maneira da distribuição de epítetos (genéricos e específicos) 

durante a eulogia, nota-se aqui mais uma vez o arranjo combinado de pedidos distintivos 

e outros compartilhados por mais de uma divindade. Por vezes, há um esforço por parte 

do poeta de alinhavar o pedido com as honrarias elencadas durante a parte intermediária 

do hino176; já em outros hinos, a preocupação é menos particular, voltada somente para o 

favor divino177. Quando há adequação, há também certa materialidade no pedido, algo 

mais concreto com relação à capacidade divina, o que parece evocar a fórmula “da quia 

hoc dare tuum est”178: ao enumerar as características e os potenciais divinos sobre 

determinada esfera, de forma quase orgânica é pedido que a divindade controle, ordene 

ou traga o que se exige, referindo-se quase sempre à ordem prática da existência humana, 

sem muitas alusões explícitas ao imaginário órfico. 

																																																								
174 Há ainda casos mistos, em que as demandas são compostas, com uma parte mais genérica e outra 
particular. O laudator pede que Nereu traga uma boa vida e que interrompa os terremotos (23.7-8); que 
Hermes garanta um bom fim de vida a partir do trabalho, da palavra e da memória, prerrogativas do deus 
(28.11-2); que Perséfone envie frutos e que traga paz, saúde e uma vida próspera (29.18-20); que Deméter 
traga frutos, além de paz, ordem, riqueza e saúde (40.18-20); e que a Divindade traga um bom termo à vida 
dos iniciados, mas que também afaste toda contingência negativa (73.7-9). 
175 O que já havia sido parcialmente notado por Guthrie (1993, p. 258); cf. ainda Athanassakis e Wolkow 
2013, p. xvii. Para além do impressionismo analítico, considerando os critérios aqui adotados (e acrescidos 
os exemplos da nota anterior), é possível contar 41 casos de pedidos específicos no hinário (46.6%).	
176 Cf. Macedo (2010, p. 335), que comenta sobre a necessidade poética de “fundar seu pedido tanto nos 
louvores da parte narrativa quanto nos epítetos laudatórios da invocação. Raro é que a prece final se dê no 
vazio, sem lastro com aquilo que a precede. Faz parte da estratégia natural dos poetas, para aumentar a 
eficácia de sua prece, mobilizar em seu elogio aquelas mesmas qualidades divinas que são necessárias ao 
cumprimento daquilo que rogam à divindade. Elogio e pedido se dão nos horizontes de uma troca recíproca 
entre deus e devoto: os poderes cujo benefício o poeta reclama para os mortais são aqueles que ele oferece 
previamente como elogio aos deuses.” Haveria uma fluidez natural entre o perfil divino e sua competência. 
177 Cf. Graf 2009a, pp. 173-4. Noto como, se Guthrie antes comentou apenas a respeito da adequação entre 
divindade e pedido, Graf, na passagem aduzida, destaca quase unicamente o caráter genérico das demandas 
finais. Se contemplada toda a recolha, vê-se que há certa proporcionalidade entre os termos comparados. 
178 Cf. Hopman-Gover 2001, p. 43. Sobre os expedientes para demandas, cf. n. 71 e Bremmer 1981, p. 196. 



	 59	

Embora a datação da recolha seja relativamente tardia, ela dialoga diretamente 

com a antiga hínica indo-europeia mais remota, cujo elemento central seria a ideia de 

reciprocidade e troca179. Os recursos apresentados trabalham isso de uma forma ou outra. 

O cuidado por parte da composição com relação ao móbile religioso de contato com a 

esfera divina fica evidente ao analisarmos mais detidamente esses aspectos dos hinos e 

constatarmos o crescendo da materialização e epifania divina no hic et nunc mediante 

uma maior ocorrência de verbos que exigem a presença da divindade ao final dos hinos. 

Concomitante ao crescendo da atração divina na performance, há também certo 

refinamento da solicitação: na inuocatio temos um apelo mais geral; já na precatio há 

uma relação mais específica de contrato ou compromisso, com a exigência da vinda da 

divindade interpelada. Todavia, essa proposta não se circunscreve a si mesma, sem 

qualquer efetividade; com a chegada e a escuta do deus, há um segundo objetivo a ser 

conquistado, que é a demanda de fato. O que garante a aproximação divina é o constante 

reconhecimento de seus atributos durante a extensão invocativa. O clímax da litania 

poderia gatilhar um momento adequado para a solicitação. Note-se, porém, que, apesar 

dos comentários mais frequentes180, agradar os deuses por meio da estética não seria o 

único critério por trás dos procedimentos poéticos acolhidos pelo poeta: o que estava em 

jogo também era produzir o sentimento de reverência e obtenção do favor divino entre os 

integrantes do grupo. Seria decisiva também a própria realidade humana, o parti pris de 

seu horizonte de consciência a respeito do que era piedoso e próprio às divindades181. 

Assim sendo, o literário parece estar sujeito ao religioso, pois é justamente este que 

determina aquele: a finalidade epiclética dependeria da composição bem sucedida, pois o 

objeto de troca que o poeta possui é o seu hino. Trata-se de uma confirmação de que a 

linguagem passaria a ter um valor operativo (ainda que simbólico) e cultual nesses 

poemas, extravasando o mero exercício de estilo. Logo, a abordagem funcional, 

identificável com o objetivo soteriológico, definiria a retórica adotada. O hino e o ritual 

parecem, mais uma vez, se determinar reciprocamente.	
																																																								
179 Cf. Hintze 2012, pp. 27-9: “Exchange and reciprocity are central concepts in all forms of human society. 
Based on a system of mutual obligation, they denote any activity in which valuables are circulated between 
individuals or groups of people. In the religious sphere they include the transfer of both material and 
immaterial goods between human and spiritual beings. (...) Concepts of exchange and reciprocity are also 
traceable, by means of the oldest extant texts, in the culture of the early Indo-Europeans.” 
180 Como é o caso em Morand 2001, pp. 68-75. 
181 Cf. Brulé 1998, p. 15. 
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8 Oferendas 

O esquema mais recorrente nos HO é a presença de um título completo a cada 

hino, em que temos o nome da divindade no genitivo, acompanhado de uma referência à 

oferenda que deve ser feita (no acusativo) precedida do termo θυµίαµα. Não são títulos 

densamente descritivos mas talvez meras marcações pontuais para o laudator que 

poderiam ainda ter um fundo mnemônico de instrução para novas performances182. A 

sucintez dos títulos de cada hino levou à leitura sintática de Ricciardelli (que, por sua vez, 

direcionou a tradução de Serra) de que θυµίαµα substituiria um subentendido ὕµνος, de 

modo que os hinos deveriam ser lidos como “Perfume da Noite” (para o hino 3), 

“Perfume do Céu” (hino 4), e assim sucessivamente183. Outra hipótese, no entanto, é de 

fato pressupor a palavra ὕµνος implícita em todos os títulos, do que o caso em que estão 

os nomes das divindades se justificaria enquanto um genitivo objetivo (em vez de um 

esperado dativo). Pode-se aduzir paralelos que corroboram essa leitura. Nos hinos 8, 9, 

18 e 55 lê-se, respectivamente, Εἰς Ἥλιον, Εἰς Σελήνην, Εἰς Πλούτωνα e Εἰς Ἀφροδίτην, 

que substituem o genitivo amplamente empregado. Há ainda os exemplos do hinos 29, 

31, 45 e 64: Ὕµνος Περσεφόνης, Ὕµνος Κουρήτων, Ὕµνος Διονύσου Βασσαρέως 

Τριετηρικοῦ e Ὕµνος Νόµου; já no hino 61, temos simplesmente a ordem invertida: 

Νεµέσεως ὕµνος. Esses cinco últimos títulos talvez explicitem de forma paradigmática 

como se pode ler a sintaxe dos demais casos184. Deve-se também levar em consideração o 

próprio papel dos incensos. De fato, em cada hino considerado isoladamente, o pedido 

final deveria ser a parte crucial da composição, de modo que toda ação preliminar ou 

contextual com relação ao hino justamente serviria a esse propósito: qualquer que fosse a 

oferenda (incensária ou animal), ela deveria auxiliar na eficácia da prece, uma vez que é 

a composição que expressa as necessidades humanas185. 

																																																								
182 Morand 2001, p. 111. 
183 Ricciardelli 2000, p. xxxvii. 
184 É essa a leitura de Morand (2001, p. 110) e de Fayant (2014, p. xxv, n. 43). 
185 Furley 2007, pp. 120-1: “The petition is expressed in words of prayer; all preliminary and subsequent 
actions prepare for, and promote, the effectiveness of the petition. That is, the animal sacrifice is not the 
point of the ritual, it is rather the way of calling the god’s attention to a matter of great importance for the 
humans gathered. (...) The petition is expressed in words of prayer; all preliminary and subsequent actions 
prepare for, and promote, the effectiveness of the petition. That is, the animal sacrifice is not the point of 
the ritual, it is rather the way of calling the god’s attention to a matter of great importance for the humans 
gathered.” Talvez resida aí certo solecismo nas leituras de Ricciardelli e de Serra, que nomeiam os hinos da 
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Há, contudo, uma vantagem na leitura proposta por Ricciardelli: a equiparação 

entre hino e oferenda. Se o possível grupo envolvido com os HO de fato seguisse os 

preceitos do orfismo, não seria permissível a execução de sacrifícios de animais, sendo 

muito mais aceitável a oblação de vegetais (tal qual é lido nos títulos) assim como dos 

próprios hinos enquanto substitutos aos sacrifícios cruentos186. Mesmo que não sigamos 

essa ideia, de uma forma menos direta, se não há uma sobreposição do hino no lugar da 

oferenda, há, sim, uma correspondência e uma relação íntima entre uma e outra instância. 

Há-se de contornar a imposição órfica ao mesmo tempo que impulsionar a necessidade de 

estabelecer uma comunicação epiclética. Os θυµιάµατα, em sua maioria substâncias 

vegetais a serem queimadas, produziriam uma fumaça que se volatilizaria, produzindo 

um odor agradável que deveria chamar a atenção dos deuses para o cenário de 

interpelação187. Queimar oferendas seria uma boa forma de se comunicar com os deuses: 

a fumaça, ao ascender, traria a impressão de união entre a terra e o céu, criando um elo 

sutil mas material e funcionando como uma metáfora adequada para as palavras do poeta, 

que se dirigiriam aos deuses. Efeito similar poderia ter a música em meio a esse tipo de 

celebração, que preencheria todo o ambiente, criando um efeito religioso nos sectários188. 

Nesse sentido, fica claro que, sob determinado aspecto, a finalidade do hino epiclético e 

dos incensos convergem. Este parece ser o programa mais amplo e indiscriminado que 

norteia o uso de oferenda (no caso, incensos e libações) aos deuses: o estabelecimento de 

um vínculo e, mesmo, de uma relação de troca189. 

																																																																																																																																																																					
coletânea como “Perfumes” de cada deus; o ultimo tradutor inclusive considerando esse o título de toda a 
recolha. As oferendas não são o centro de atenção do ritual ou dos hinos, mas modos de interação e atração; 
cf. ainda Dowden 2007, pp. 321-2. Ainda assim, alguns autores veem nos sacrifícios um elemento pivotal 
da ritualística grega (cf. Bremmer 1994, p. 40; Burkert 2013). Fosse esse o caso originariamente (o que já é 
hipotético), não necessariamente se trata do cenário tardio do grupo da recolha. 
186 É o que imagina, por exemplo, Alderink (1997, p. 190). Pode-se considerar uma explicação ainda mais 
prosaica: libações e fumigações teriam um custo menor do que os sacrifícios animais (Jim 2012, p. 311). A 
justificativa para esse tipo de oferenda resvala talvez tanto no pensamento órfico quanto na conveniência e 
economia ritual, o que aponta mais uma vez para a uma ocasião de performance real, fosse ela apenas 
apenas programada ou executada de fato. Para o desconforto trazido pelo sacrifício cruento não só entre os 
órficos, cf. Bremmer 1994, pp. 42-3. 
187 Ricciardelli 2000, p. xxxviii. 
188 Burkert 2013, p. 23. Todavia, deduzir esse tipo de acompanhamento para a execução dos hinos é algo 
mais difícil de ser feito; cf. Furley e Bremmer 2001, pp. 34-5. O próprio hinário faz, por exemplo, 
comedidas menções a um instrumento percursivo, o rombo (4.4, 8.7, 31.2); além disso, fala-se ainda da 
cítara (34.16) e da lira (8.9, 31.3, 34.3), porém pode se tratar tão somente de alusões tradicionais, sem 
nenhuma indicação de performance musical. 
189 Jim 2012, p. 335. 
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Contudo, essa motivação mais geral se matiza com o uso de fato das fumigações, 

de modo que, por vezes, a escolha de uma substância pode convir à divindade ou ser 

meramente uma conciliação arbitrária190. Pode-se pensar em uma motivação mais óbvia 

quando o hino à Noite (3) faz uso de incensos de tição, do que já foi proposto a ideia de 

um reflexo operativo na situação hínica: a entrada dos iniciados no local de culto durante 

a noite, segurando pequenos pedaços de madeira queimando (Graf 2009a). O hino à Terra 

(26) vem acompanhado de incenso “de qualquer semente”, o que parece apropriado. Já o 

hino ao Sono (85) deveria ser acompanhado de incenso de dormideira, um opiáceo de 

efeito inebriante. No entanto, são muitos os hinos que apresentam fumigações que não 

aparentam ter qualquer relação com os seus deuses. Como já apresentado, os títulos 

fazem referência a ervas aromáticas (22 vezes na recolha); olíbano (17 vezes); estoraque 

(12 vezes); incenso em pó (10 vezes); mirra (5 vezes); olíbano em pó (4 vezes); tição (1 

vez); açafrão (1 vez); dormideira (1 vez); além de títulos mais vagos ou mesmo mais 

desenvolvidos, que fazem menção ao uso de incensos variados (hinos 11 e 27) ou, como 

no caso de Dioniso Anual (53), o uso de “todos os incensos, exceto de olíbano, e que se 

ofereça leite”191. A atribuição aparentemente indiscriminada de ervas aromáticas para os 

mais variados deuses, da Lua (9) a Adônis (56), do Oceano (83) a Dioniso Bienal (52), 

faz pensar em critérios bastante lasseados, de valor meramente honorífico. Mas há certa 

tentativa de homogeneidade na atribuição de oferendas. Alguns blocos de divindades 

contíguas apresentam a mesma substância, como é o caso dos hinos aos Ventos (80-2), 

que recebem todos olíbano, que poderia ter um efeito próximo ao da mirra, ambos sendo 

capazes de trazer uma sensação de euforia e êxtase, “convidando a alma a elevar-se”192. 

Disso, poderíamos pensar que divindades aéreas receberiam todas a mesma fumigação, o 

que se confirma se notarmos que o Céu (4), o Primogênito (6), o Sol (8), Héracles (12), 

Zeus (19) e as Nuvens (21) recebem ora o próprio olíbano, ora olíbano em pó e também a 

mirra. Todavia, esse padrão logo deixa de existir, uma vez que divindades marinhas, 

como Posídon (17) e Nereu (23), assim como divindades de alguma forma ctônicas, 

como Hermes (28) e os Curetes (38), e mesmo conceitos personificados, como a Justiça 

(62) e a Retitude (63), recebem todos os mesmos tipos de oferendas que os deuses aéreos. 

																																																								
190 Ricciardelli 2000, pp. xxxix-xl; Morand 2001, pp. 150-1; Fayant 2014, pp. xxvi-xxvii. 
191 Para uma investigação sobre o efeito e tradição de uso de cada substância, cf. Morand 2001, pp. 101-37. 
192 Ricciardelli 2000, p. xxxviii. A explicação, contudo, me parece um pouco subjetiva e artificial. 
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Há hinos ainda que não apresentam qualquer indicação de oferendas: Plutão (18), 

Perséfone (29), Curetes (31), Dioniso Vulpino Bienal (45), Libertador Lagariço (50), 

Afrodite (55), Nêmesis (61) e Lei (64). Parece ser difícil evocar uma explicação 

homogênea para a ausência de oferendas vegetais a essas divindades. Seria possível 

pensar, por um lado, em lacunas da tradição manuscrita. Por outro, Morand (2001, pp. 

111-2) testa a hipótese de se tratarem de deuses ctônicos, do mundo infernal, porém a 

própria autora constata que, embora a maioria desses deuses de fato tenha uma ligação 

com o subterrâneo (e não todos), outros deuses ligados a essa atuação recebem oferendas, 

como é o caso de Hermes Ctônio (57) e Melínoe (71). Ademais, a Morte (87), que 

também se ligaria a esse âmbito, recebe um “incenso em pó”, fato que surpreende, uma 

vez que o Hades e a Morte tradicionalmente seriam avessos à barganha dos homens, 

como é expresso em 87.9. A única explicação uniforme que pode ser dada para a 

ausência de oferenda nesses hinos é que justamente eles, como mencionado há pouco, são 

os únicos que apresentam uma forma diferenciada de composição para os seus títulos, 

seja como “εἰς + acusativo” ou “ὕµνος + genitivo”193. Desse modo, a explicação aqui 

parece ser menos de ordem litúrgica e mais ligada a algum aspecto formal da transmissão 

dos HO, ainda que essa afirmação seja algo inconclusiva. 

Seja como for, não parece haver um sistema único de critérios que possamos 

reconstruir por meio do qual seria feita a seleção das oferendas: quando possível, elas são 

adequadas às divindades; mas, em geral, são ofertas destituídas de uma motivação mais 

profunda que a simples reverência e atração dos deuses invocados. Não sendo possível 

buscar uma justificativa mitológica que esclareça a atribuição das substâncias a cada 

divindade, a hipótese de uma contextualização convencional litúrgica se impõe como 

plausível194. Esse argumento tem duplo valor, pois legitima a aparente aleatoriedade do 

uso das substâncias (pela disponibilidade do material, por exemplo) ao mesmo tempo que 

tonifica o pressuposto de um corpus propriamente religioso, vinculado à performance195. 

																																																								
193 Fayant 2014, p. xxv. 
194 Cf. Morand 2001, p. 101. 
195 Morand 2001, p. 151: “Le fait que les offrandes trouvent peu d’explications ‘littéraires’ est un signe que 
les Hymnes furent utilisés par une communauté réelle et qu’ils n’étaient pas un simple exercice d’érudit. En 
effet, on pourait imaginer que les offrandes, si l’on était en présence d’un pur exercice de style, seraient 
plus étroitment liées aux mythes et aux textes existant sur le dieu” (cf. ainda p. 137). 
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Desse modo, conquanto uma conclusão aporética inviabiliza uma possível 

sistematização lógica por trás das oferendas, a contraparte proveitosa seria aqui a 

mudança de foco explicativo para as oferendas, harmonizando convenção e pragmatismo 

ritualístico, o que convém à leitura dos HO como hinos epicléticos que teriam tido lugar 

na iniciação de um grupo concreto. Pode-se entreter ainda outra possibilidade, mais 

conjectural: a preferência mesma dos participantes por uma ou outra substância196. É 

possível que uma explicação mais simples e funcional talvez desse conta da seleção das 

fumigações de forma relativamente satisfatória, dispensando especulações de ordem 

teológica ou mitológica. Trata-se aqui de um outro aspecto da coletânea que seria 

ignorado caso fosse proposta uma análise unicamente literária197. 

Entretanto, as oferendas referidas nos títulos não são as únicas a serem destacadas no 

decorrer dos HO. Dentro dos hinos, existe todo um vocabulário anatemático e votivo que 

pode fazer alusão direta às substâncias vegetais, aos hinos enquanto objetos dedicados 

aos deuses, à própria performance ou ainda a outros elementos que não são explicitados 

pelo poeta. Apesar de já apresentados, revisito-os: são os termos ἱερά (18.3, 29.2, 46.8, 

51.17, 82.6, 84.7), θυσία (86.11, 87.11), λοιβή/ἐπιλοιβή (11.21, 19.20, 59.19, 66.10), 

θυηπολίη (pr.1 e 44), σπονδή/σπένδω (pr.44, 53.tit). O valor que apresentam talvez seja 

melhor compreendido dentro do horizonte dos próprios HO em vez outros textos, uma 

vez que a escolha lexical feita pelo laudator se reportaria inicialmente ao contexto de 

produção de seus hinos e oferendas198. Detendo-se sobre as ocorrências desses termos na 

coleção, Morand (2001, 138-9) parece ver pouca diferença entre eles. As ἱερά teriam o 

significado de “sacrifice”, “culte” e “offrande sacrificielle”, sem implicar em um ato 

cruento; θυσία, usada, em geral, para sacrifícios animais, poderia ter sido revisitada no 

hinário tendo como referência os incensos; θυηπολίη designaria a cerimônia ou mesmo a 

oferenda vegetal; λοιβή e ἐπιλοιβή indicariam libações de fato; já σπονδή e σπένδω, que 

têm um emprego muito tímido nos hinos, reforçariam a imagem de uma libação que 

ocorreria durante a performance hínica ou, metonimicamente, a celebração em si. 

																																																								
196 Athanassakis e Wolkow 2013, p. xvii. 
197 Depew 1997, p. 231: “Most analyses of Greek prayer have ignored the whole of its performance, the 
constants of the types of occasion which call for and shape the utterances. This may in part be due to the 
fact that most discussions of prayer begin and end with Ausfeld’s formal definition, in which he claims that 
prayers and hymns both consist of three parts: invocatio, pars epica, and precatio.” 
198 Jim 2012, p. 312. 
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Desse modo, vê-se que a diferenciação entre esses termos poderia ser explicada mais 

uma vez por meio de uma abordagem pragmática ou retórica. No entanto, são escassos os 

dados a respeito dos HO em seu aspecto material. Deduz-se como oferendas apenas i) 

substâncias vegetais, ii) algumas poucas libações e iii) os próprios hinos. À primeira 

vista, uma explicação de teor literário parece mais plausível: os limites técnicos entre 

esses vocábulos parecem relativamente afrouxados, sendo eles entre si quase uariationes. 

A explicação para essa lassidão técnica, no entanto, teria novamente um fundamento 

pragmático, uma vez que o que mais importaria para os participantes seria a própria 

oferenda e o modo pelo qual ela seria recebida, ao passo que a nomenclatura utilizada 

seria de menor relevância199. Sendo assim, caso o hinário de fato tivesse um referente 

extratextual no qual a composição se amparasse, não seria necessária uma terminologia 

exaustiva e rigorosa dos objetos aludidos. A discriminação de cada referenciado se daria 

na própria circunstância ritualística, em meio aos participantes, ou seja, haveria uma 

relação também visual com os elementos indicados nos hinos. A não especificação do 

que seria ofertado também permitiria que o texto fosse reutilizado com os objetivos 

votivos que estivessem disponíveis. Em contrapartida, a autossuficiência de uma obra 

unicamente literária teria uma maior exigência em sua nomenclatura cultual fictícia. 

Novamente, então, o uso relaxado de terminologias sacrificiais e ritualísticas apontaria 

antes para o interesse soteriológico não técnico que talvez fosse próprio de uma 

composição cujo sentido se efetuaria in loco. 

O desorganizado é prerrogativa do empírico. A irregularidade dos itens dedicados 

aos deuses ao lado do vocabulário titubeante, que de outra forma poderiam ser entendidos 

como aspectos deficitários da recolha, seriam mais apropriados a um contexto de fato 

litúrgico (que atinge suas finalidades por meio de dispositivos poéticos rudimentares) do 

que em um literato que meramente flertaria com o religioso. Em suma, a análise das 

oferendas parece franquear a leitura de um grupo iniciático real e, ainda que o seu padrão 

intrínseco, talvez funcional, nos escape200, o exame da sua estrutura geral serve como 

uma contribuição à sugestão do contexto de performance da recolha. 

																																																								
199 Jim 2012, p. 336. 
200 Como conclui Fayant (2014, p. xxvii). 
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9 Questões de estilo 

A uniformidade no estilo e composição dessa coletânea já foi ressaltada por 

diversos autores, fazendo alguns deles crer que a autoria dos HO dependeria de um único 

poeta201. Como já observado, os HO se adequam muito bem à categoria de Menandro de 

Laodiceia (I.334.25-336.4) a respeito dos hinos cléticos, que podem caracterizados 

enquanto uma enumeratio honorífica de nomes e qualidades divinas, de modo a invocar 

os deuses aos quais se destinam cada hino. Esse subgênero hínico orienta a composição 

hínica, que se refere aos seus destinatários, em geral, pelo Du-Stil, estabelecendo uma 

relação direta entre laudator na primeira pessoa e divindades na segunda pessoa; por 

vezes, faz-se uso do Er-Stil, com deuses invocados na terceira pessoa202. 

Como visto, os epítetos que preenchem boa parte de cada hino são reminiscentes 

da tradição homérica e hesiódica, assim como de produções mais recentes, com alguns 

paralelos nas obras de Nono de Panópolis, nas Argonáuticas órficas203 e ainda em Quinto 

de Esmirna204. No entanto, mesmo reportando-se ao legado épico que o precede, o poeta 

do compêndio opta constantemente pelo uso de neologismos e compostos que não são 

encontrados em outras obras (hapaxes), expediente comum na poesia tardia205. O 

resultado disso é um acúmulo de títulos que adotam a forma de adjetivos, substantivos, 

paráfrases e particípios beirando a exaustividade. Trata-se do recurso à πολυωνυµία206: 

um dispositivo retórico conveniente para elencar as qualidade e funções particulares de 

uma divindade e, além disso, um modo bastante eficaz de entrar em contato com a esfera 

divina, de modo que o método de composição encontra aqui uma explicação de cunho 

claramente teleológico: a busca pela melhor maneira de interpelar o divino, isto é, o já 

abordado tema da eficácia epiclética. Nesse sentido, a forma e o estilo dos hinos estariam 

sevindo ao programa soteriológico da recolha, relação essa que não pode ser 

negligenciada.  

																																																								
201 West 1983, p. 28; Ricciardelli 2000, p. xxxi; Athanassakis e Wolkow 2013, p. xviii. Isso, claro, não é 
um argumento final. Morand (2001, p. 36), por exemplo, nota que o modo de expressão e o projeto geral 
relativamente constantes dos hinos pode refletir a coesão de um grupo, e não necessariamente a produção 
de um poeta apenas. Falo aqui em “poeta” ou “laudator” por simples conveniência. 
202 Cf. Norden 1910, pp. 143-76. 
203 Obra essa usada, em geral, como terminus ante quem para os HO; cf. Quandt 1953, p. 124. 
204 Cf. Liempt, 1930. 
205 Fayant 2014, p. xxviii. 
206 Ricciardelli 2000, p. xxxiii. 
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Não obstante a grande homogeneidade e repetitividade dos hinos, há espaços para 

variação. Muitos comentadores debruçam-se sobre as diferenças entre o proêmio da obra 

e os demais hinos207. Com efeito, o proêmio apresenta, além de pontualmente um 

vocabulário e deuses próprios208, a ausência de divindades que, por sua vez, essas, sim, 

aparecem na recolha209. Além disso, nos manuscritos, o proêmio é separado dos demais 

hinos210 e o nome de Museu não reaparece em nenhum outro momento que não na 

dedicatória inicial do proêmio211. Tais diferenças, contudo, talvez se devam às funções 

distintas que tinham o proêmio e o resto da coletânea, o primeiro apresentando um caráter 

ao mesmo tempo programático (no que diz respeito à meta soteriológica e invocativa) e 

compensatório ou complementar em relação ao hinário212. A impressão de assimetria se 

justificaria pelo escopo de cada parte. Por outro lado, parece haver também certa fluidez e 

semelhança entre o proêmio e os hinos. Ambos recorrem a um expediente enumerativo 

que busca exaurir as possibilidades epicléticas. Nos hinos, isso se dá pelo acúmulo de 

epítetos a um mesmo deus; no proêmio, de forma similar, isso se dá pelo acúmulo dos 

próprios nomes de diferentes divindades. Desse modo, ambos fazem uso de um mesmo 

dispositivo próprio da litania213. Deve-se também considerar a similitude fraseológica, 

uma vez que diversos epítetos e expressões do proêmio se repetem no resto do hinário 

(e.g. pr.5 e 17.1; pr.43 e 75.4, 83.8). Por fim, invoca-se também “o Princípio e... o 

Término” (pr.42), o que parece antecipar a disposição dos hinos na coletânea, a qual tem 

em seu início um vocabulário próprio do nascimento e, no fim, da morte214. 

																																																								
207 Maass 1895, pp. 184; Kern 1940 (em especial p. 24 e ss.); West 1968; Ricciardelli 2000, pp. xlii-xlv; 
Morand 2001, pp. 36-8; Fayant 2014, pp. lxxv-lxxx. 
208 E.g. θυηπολίη (pr.1 e 44) em oposição a τελετή no resto da recolha; Hebe/Juventude, pr.13; a Piedade, 
pr.14; o Ano, pr.18; o Dia, pr.24; a Lealdade, pr.25; entre outros.	
209 No caso, Éter (5), Primogênito (6), Natureza (10), Nuvens (21), Nereu (23), Nereidas (24), Proteu (25), 
Mise (42), Sabázio (48), Hipta (49), Amor (58), Moiras (59), Nêmesis (61), Lei (64), Saúde (68), Erínias 
(69), Eumênides (70), Héstia (84), Sono (85), Sonho (86) e Morte (87). Kern estranha, por exemplo, que 
não se faz referência aos ritos eleusinos no proêmio enquanto, na recolha, o hino 40 é dedicado a Deméter 
Eleusina (1911, pp. 431-2; 1940, p. 23). 
210 Morand 2015, p. 210. 
211 Kern 1940, p. 21. 
212 Morand 2001, p. 37. 
213 Fayant 2014, p. lxxviii. 
214 Tais pontos de identidade, no entanto, não convencem Fayant (2014, p. lxxx), que entende que as 
disparidades entre o proêmio e a recolha de hinos seriam mais significativas que as suas correspondências, 
ao que a editora do texto sugere que o proêmio teria uma origem própria, a princípio desvinculada dos 
hinos, mas que eventualmente teria sido aglutinado à recolha de modo a verificar auctoritas ao texto, 
inserindo-o na tradição órfica. Contra, cf. Morand 2015, pp. 210-1. 
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O metro adotado é o hexâmetro dactílico, próprio da épica e, no caso, como termo de 

comparação mais evidente, dos Hinos homéricos. A escansão, contudo, rende amiúde 

uma métrica caduca, com irregularidades prosódicas, principalmente no que compete a 

hiatos e sílabas que ser longas. Em sua edição, Quandt (1955, pp. 39*-41*) se estende 

sobre essas particularidades métricas, que observo pontualmente na seção final de 

comentários interlineares. É de se pensar que no período imperial, de quando datam os 

HO, a distinção entre sílabas longas e breves já experimentava alguma dificuldade diante 

da ênfase que a diferenciação entre sílabas tônicas e átonas passava a ter215, de modo que 

as quantidades do hexâmetro dependeriam antes da instrução do poeta do que uma 

convivência com esse fenômeno prosódico, o que pode ter prejudicado em alguns poucos 

momentos a composição da coletânea. A cesura feminina (heptamímera), tida como mais 

sofisticada216, ocorre apenas 30 vezes, dando lugar à masculina (pentemímera), que é 

empregada mais frequentemente. A sintaxe é, em geral, bastante simples, sem grandes 

hipérbatos e com a maior parte das orações se desenvolvendo em um único verso ou até 

mesmo em um hemistíquio, ainda que o poeta não se furte a oportunidade de transbordar 

alguns períodos para além do hexâmetro 217 . São poucas as orações subordinadas 

(algumas explicativas com γάρ, por exemplo) e, em contrapartida, muitos os assíndetos. 

Mesmo assim, apesar de sua rudimentaridade, ainda é possível observar alguma 

preocupação com a disposição dos termos dentro do verso e figuras retóricas, resultando 

em algumas passagens de efeito poético interessante com quiasmos, tetracolons, 

enjambements, jogos sonoros de aliteração ou etimologia vulgar (paranomásias), 

composições em anel, transições gnômicas, hipálages, merismas, aproveitamento das 

cesuras, anáforas, epístrofes, poliptotos e homeoteleutos218. 

																																																								
215 West 1982, p. 163. 
216 West 1982, p. 177. 
217 Há certa elasticidade na composição dos próprios hinos. Aqueles dedicados, por exemplo, a Afrodite 
(55) ao Hermes Ctônio (57) e às Moiras (59) impressionam, por serem relativamente mais desenvolvidos 
ou lançarem mão de estratégias particulares. Por sua relativa complexidade, Hermann (1805) pensava que o 
hino a Afrodite seria de datação mais recente. O hino a Hermes Ctônio, por sua vez, não apresenta um 
verbo principal, manipulando, em seu lugar, diversas orações participais e relativas, que, apesar de serem 
usadas nos demais hinos, não costumam ser assim tão abundantes. Já o hino às Moiras, no entender de 
Ricciardelli (2000, p. 460), apresentaria um “tono ispirato”, do que a composição poderia ser comparada, 
inclusive, aos hinos de Proclo, por não ser limitar à enumeratio de epítetos amplamente empregada. 
218 Cf. Morand 2010; Galjanić 2010. Cada um desses casos é explicitado nos comentários interlineares. 
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10 Transmissão do texto 

Em sua edição dos HO, W. Quandt se detém longamente sobre a transmissão do 

texto219. Trata-se de trinta e sete manuscritos que datam do período de 1450 a 1550, além 

de outros seis manuscritos que não chegaram a nós. Daqueles supérstites, em torno de 

vinte e oito também apresentam, com alguma variação: os Hinos homéricos; os hinos de 

Proclo e de Calímaco; Hero e Leandro, de Museu; e as Argonáuticas órficas. Em menor 

número temos a transmissão do texto acompanhado de um corpus mais filosófico e 

mesmo religioso, ao lado, por exemplo, das obras de Platão, Aristóteles, Dionísio 

Halicarnasso, Porfírio, Plotino, Teofrasto, Pitágoras e os oráculos de Zoroastro220. Essa 

transmissão conjunta já serve de indício para imaginarmos de que modo o texto teria sido 

encarado pela sua recepção ou compiladores e a quais tradições supunham que o hinário 

se filiava, transitando entre a produção ora hínica ora propriamente órfica ora religiosa 

ora cosmológica e especulativa ora apenas tardia. Vê-se que o recorte da polivalência 

desses hinos determinava o seu encaixe em corpora já interpretativos. 

De um arquétipo Ψ teriam derivado, a partir de uma progressiva deterioração do 

texto, quatro apógrafos na seguinte ordem: dois recuperados, φ e θ, e dois conservados, A 

e B (Vaticanus 1691 e Ambrosianus 425). O manuscrito h (Harleianus 1752), por sua 

vez, devido à peculiaridade de suas lições (além da presença de formas bastante diversas 

para os hinos 15 a 17, respectivamente, a Zeus, Hera e Posídon), é de difícil compreensão 

e os comentadores se mostram incertos a respeito de sua proveniência221. Pela definição 

dos vícios particulares de cada família, Quandt consegue estipular que do hiparquétipo φ 

derivaram os apógrafos π, reconstruído a partir do manuscrito e (Parisinus 2763), da 

editio princeps (Iunt), e ainda de l (Leidensis Vossianus 59). O hiparquétipo θ poderia ser 

reconstruído por meio dos apógrafos M, composto pelos manuscritos m (Matritensis 24) 

e q (Mutinensis α W 5.16), e P, composto pelos manuscritos p (Parisinus suppl. 1095) e d 

(Laurentianus 32, 45). Por fim, do apógrafo A derivaria o manuscrito c (Marcianus 480), 

bastante aparentado com o Vaticanus 36222. 

																																																								
219 Quandt 2005, pp. 3*-34*. 
220 Manuscritos Dresdensis Da 23, Marcianus 406, Marcianus 519, Parisinus 1603, Riccardinus 92. 
221 Quandt 2005, pp. 19*-2*; Ricciardelli 2000, p. xlvii; Fayant 2014, p. xxxiv. 
222 Ricciardelli 2000, p. xlvii. Para a tradição dos títulos, cf. Morand 2001, pp. 103-11. 
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Não temos menção aos HO antes de João Galeno, que, ao redigir escólios para a 

Teogonia, de Hesíodo, em torno de 1316 a 1320, faz breves alusões ao que podemos 

entender como sendo a obra aqui em questão223. Liempt, por sua vez, comenta não ver 

qualquer indício preciso de uma religião classificável cronologicamente a partir do texto 

em si e observa que não temos nenhum testemunho certo dos HO até João Tzetzes (séc. 

XIII)224. Essa notícia, porém, não é aduzida por Quandt, que deve ter entendido tal 

passagem como incerta para os seus testimonia. Ainda assim, por indícios indiretos, é 

possível especular que os HO parecem ter tido alguma circulação durante a antiguidade 

tardia. Em seu ensaio sobre o vocabulário dos HO, o próprio Liempt faz notar que 

diversas expressões e compostos que são entendidos como próprios desse hinário 

aparecem aqui e ali em autores dos sécs. III-V, como seria o caso de Dionísio Periegeta e 

Quinto de Esmirna225. Além disso, em decorrência dos diversos paralelos poéticos e da 

influência mesma que a temática desses hinos teria, é provável que Nono de Panópolis 

também tivesse tido acesso a essa recolha226. 

Como um exercício de imaginação, já tratei a respeito do processo de propagação 

da obra ao discutir a respeito do contexto de performance implicado: é possível supor 

uma produção originária das redondezas de Pérgamo e Ásia Menor que teria se difundido 

por meio de sacerdotes viajantes, que carregariam consigo hinos de rituais órficos, 

popularizando-os à proporção de sua itinerância e aproveitando-se de um ressurgimento 

do interesse por rituais pagãos e secretos em meio à crescente competição do 

cristianismo227. Todavia, como é característico quando da difusão indiscriminada de 

obras próprias de sociedades iniciáticas, à medida que se generalizavam o ritual e o texto, 

o mistério se desmistificava. 

 

																																																								
223 Quandt 2005, p. 3*. 
224 Liempt 1930, p. 4. 
225 Liempt 1930, pp. 8-32; Fayant 2014, p. xxxvi, n. 74. 
226 Cf. Otlewska-Jung 2014. 
227 Cf. Jáuregui 2010, pp. 31-86. Mastrocinque (1993), por exemplo, apresenta uma iconografia cristã, a 
imagem de Jesus crucificado, em que aparece a inscrição ORPHEOS BAKCHIKOS, do que se nota uma 
concomitância e até mesmo uma assimilação na antiguidade tardia do imaginário pagão pelo cristianismo. 
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θ hyparchetypus 
π apographum hyparchetypi φ 
φ hyparchetypus 
A Vaticanus 1691 
A1 codex A ab eadem manu correctus 
B Ambrosianus 425 (H 18 sup.) 
M apographum hyparchetypi θ 
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{  } atheteseis 
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ὈΡΦΕΥΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΑΙΟΝ 
Εὐτυχῶς χρῶ, ἑταῖρε 

 
Μάνθανε δή, Μουσαῖε, θυηπολίην περὶ σέµνην,1  

εὐχήν, ἣ δή τοι προφερεστέρη ἐστὶν ἁπασέων. 

Ζεῦ βασιλεῦ καὶ Γαῖα καὶ οὐράνιαι φλόγες ἁγναί 

Ἠελίου, Μήνης θ' ἱερὸν σέλας Ἄστρα τε πάντα· 

5 καὶ σύ, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα, 

Φερσεφόνη θ' ἁγνὴ Δηµήτηρ τ' ἀγλαόκαρπε 

Ἄρτεµί <τ'> ἰοχέαιρα, κόρη, καὶ ἤιε Φοῖβε, 

ὃς Δελφῶν ναίεις ἱερὸν πέδον· ὅς τε µεγίστας 

τιµὰς ἐν µακάρεσσιν ἔχεις, Διόνυσε χορευτά· 

10 Ἆρές τ' ὀµβριµόθυµε καὶ Ἡφαίστου µένος ἁγνὸν 

ἀφρογενής τε θεά, µεγαλώνυµα δῶρα λαχοῦσα· 

καὶ σύ, καταχθονίων βασιλεῦ, µέγ' ὑπείροχε δαῖµον, 

Ἥβη τ' Εἰλείθυια καὶ Ἡρακλέος µένος ἠύ· 

καὶ τὸ Δικαιοσύνης τε καὶ Εὐσεβίης µέγ' ὄνειαρ 

15 κικλήσκω Νύµφας τε κλυτὰς καὶ Πᾶνα µέγιστον 

Ἥρην τ', αἰγιόχοιο Διὸς θαλερὴν παράκοιτιν· 

Μνηµοσύνην τ' ἐρατὴν Μούσας τ' ἐπικέκλοµαι ἁγνὰς  

ἐννέα καὶ Χάριτάς τε καὶ Ὥρας ἠδ' Ἐνιαυτὸν 

Λητώ τ' εὐπλόκαµον, θείην σεµνήν τε Διώνην 

20 Κουρῆτάς τ' ἐνόπλους Κορύβαντάς τ' ἠδὲ Καβείρους   

καὶ µεγάλους Σωτῆρας ὁµοῦ, Διὸς ἄφθιτα τέκνα, 

Ἰδαίους τε θεοὺς ἠδ' ἄγγελον Οὐρανιώνων, 

Ἑρµείαν κήρυκα, Θέµιν θ', ἱεροσκόπον ἀνδρῶν, 

Νύκτα τε πρεσβίστην καλέω καὶ φωσφόρον Ἦµαρ, 

25 Πίστιν τ' ἠδὲ Δίκην καὶ ἀµύµονα Θεσµοδότειραν, 

Ῥείαν τ' ἠδὲ Κρόνον καὶ Τηθὺν κυανόπεπλον 

																																																								
1. περὶ σέµνην Ψ: περισέµνην Schneider, Quandt || 7. τ' add. Sanctamandus || 13. om. h || 14. Εὐσεβίης π h: 
Εὐσεβείης Ψ || 16. θαλερὴν παράκοιτιν Ψ: θύγατρα πρεσβύσταν h || 24-5 hab. Ψ: om. h 
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Ὠκεανόν τε µέγαν, σύν τ' Ὠκεανοῖο θύγατρας2 

Ἄτλαντός τε καὶ Αἰῶνος µέγ' ὑπείροχον ἰσχὺν 

καὶ Χρόνον ἀέναον καὶ τὸ Στυγὸς ἀγλαὸν ὕδωρ 

30 µειλιχίους τε θεούς, ἀγαθήν τ' ἐπὶ τοῖσι Πρόνοιαν 

Δαίµονά τ' ἠγάθεον καὶ Δαίµονα πήµονα θνητῶν, 

Δαίµονας οὐρανίους καὶ ἠερίους καὶ ἐνύδρους 

καὶ χθονίους καὶ ὑποχθονίους ἠδὲ πυριφοίτους, 

καὶ Σεµέλην Βάκχου τε συνευαστῆρας ἅπαντας, 

35 Ἰνὼ Λευκοθέην τε Παλαίµονά τ' ὀλβιοδώτην 

Νίκην θ' ἡδυέπειαν ἰδ' Ἀδρήστειαν ἄνασσαν 

καὶ βασιλῆα µέγαν Ἀσκληπιὸν ἠπιοδώτην 

Παλλάδα τ' ἐγρεµάχην κούρην, Ἀνέµους τε πρόπαντας 

καὶ Βροντὰς Κόσµου τε µέρη τετρακίονος αὐδῶν· 

40 Μητέρα τ' ἀθανάτων, Ἄττιν καὶ Μῆνα κικλήσκω 

Οὐρανίαν τε θεάν, σύν τ' ἄµβροτον ἁγνὸν Ἄδωνιν 

Ἀρχήν τ' ἠδὲ Πέρας – τὸ γὰρ ἔπλετο πᾶσι µέγιστον –   

εὐµενέας ἐλθεῖν κεχαρηµένον ἦτορ ἔχοντας 

τήνδε θυηπολίην ἱερὴν σπονδήν τ' ἐπὶ σεµνήν.   

																																																								
24-5 hab. Ψ: om. h || 27. hab. Ψ: om. h || 29-37. hab. Ψ: om. h, quorum loco legitur δαίµονας ἁγνοὺς 
πυριφοίτους ἠερίους τε || 33. ἠδὲ πυριφοίτους A Dinner: ἰδὲ πυριφοίτους Ψ ἐµπυριφοίτους Wiel || || 36-37. 
hab. Ψ: om. l || 39. αὐδῶν Fayant: αὐλῶν Ψ αὐδῶ F. Portus (ap. Stephanum) || 39-41. hab. Ψ: om. h 



	 93	

Orfeu a Museu  
 
Faz bom uso, amigo 
  
Aprende, Museu, acerca do rito venerável, 
A prece que se sobreleva a todas as demais. 

Régio Zeus e Terra e as puras chamas celestes 
Do Sol, a sacra luz de Mene e todos os Astros;  

5 Também tu, Posídon, suporte da terra, de negra coma 
E pura Perséfone e Deméter, dos nobres frutos, 

E Ártemis, a jovem com as flechas em mão, e o soberano Febo, 
Tu que ocupas o sacro solo de Delfos; tu que as maiores 

Honras deténs entre os ditosos, Dioniso dançarino; 
10 E Ares, de índole possante, e o puro furor de Hefesto 

E a deusa gerada da espuma, que obteve dádivas gloriosas, 
E tu, rei do subterrâneo, grande e eminente divindade, 

E Hebe-Ilitia e o bravo furor de Héracles; 
A grande benesse da Retitude e da Piedade 

15 Invoco, assim como as ilustres Ninfas e o grandioso Pã 
E Hera, a próspera consorte de Zeus, portador da égide; 

Convoco a amável Memória e as nove puras Musas 
E as Graças e as Estações e o Ano 

E Leto de cabelo bem trançado, a venerável e divina Dione, 
20 Os armados Curetes, os Coribantes, os Cabiros, 

Bem como os grandes Salvadores, imperecível prole de Zeus, 
E as divindades de Ida e o mensageiro dos Céus, 

O arauto Hermes, e Têmis, profetisa dos homens, 
A vetusta Noite chamo e o Dia, portador de luz, 

25 E a Lealdade, a Justiça e a irreprochável Legisladora, 
E Rea, Crono e Tétis, do manto negro, 

E o grande Oceano e as filhas de Oceano 
E o grande poder superior de Atlas e da Eternidade, 

E o constante Tempo e a brilhante água do Estige; 
30 Os graciosos deuses e, além desses, a nobre Providência, 
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A consagrada divindade e a divindade ruinosa aos mortais, 
As divindades celestes, as aéreas, as aquáticas, 

As terrestres e subterrâneas e as que residem no fogo, 
E Sêmele e todos os integrantes das festividades de Baco 

35 E Ino, Leucoteia, Pálemon, outorgador de felicidade, 
Vitória, de doce fala, e a senhora Adrasteia, 

E o grande rei Asclépio, doador de consolos, 
E a jovem Palas, beligerante, e o conjunto de todos os Ventos, 

Solicito os Trovões e ainda as partes do Cosmo de quatro pilares. 
40 Invoco a Mãe dos imortais, Átis e Mene 

E a deusa Celeste, ao lado do puro e imortal Adônis, 
E o Princípio e ainda o Término — pois a todos é o mais importante — 

Para que venham, portando benevolências e um coração propício 
Até este sacro rito e a esta venerável libação. 
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1. <Ἑκάτης>3 

Εἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν, 

οὐρανίαν χθονίαν τε καὶ εἰναλίαν, κροκόπεπλον, 

τυµβιδίαν, ψυχαῖς νεκύων µέτα βακχεύουσαν, 

Περσείαν, φιλέρηµον, ἀγαλλοµένην ἐλάφοισι, 

5 νυκτερίαν, σκυλακῖτιν, ἀµαιµάκετον βασίλειαν, 

θηρόβροµον, ἄζωστον, ἀπρόσµαχον εἶδος ἔχουσαν, 

ταυροπόλον, παντὸς κόσµου κληιδοῦχον ἄνασσαν, 

ἡγεµόνην, νύµφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν, 

λισσόµενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι 

10 βουκόλωι εὐµενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι θυµῶι. 

    

																																																								
Tit. Ἑκάτης add. Guil. Canter, Sanctadamus: sine tit. post proem. Ψ || 6. hab. Ψ: om. φ | ἄζωστον Ψ: 
ἄξωστον p εὔζωστον West 
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1. A Hécate 
Conjuro a amável Hécate, das encruzilhadas, do curso tripartido, 

Celeste, terrena e marinha, do manto açafrão, 
Sepulcral, bacante entre as almas dos mortos, 

Filha de Perses, apreciadora do ermo, exaltada entre os cervos, 
5 Noturna, defensora dos cães, indômita rainha, 

Do urro bestial, desgrilhoada, detentora de um semblante inelutável, 
Condutora dos touros, senhora detentora das chaves de todo o cosmo, 

Regente, ninfa, nutriz de jovens, frequentadora dos montes. 
Suplico que a jovem assista às piedosas iniciações, 

10 Sempre benévola ao boiadeiro e com um espírito favorável. 
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2. Προθυραίας, θυµίαµα στύρακα4 

Κλῦθί µοι, ὦ πολύσεµνε θεά, πολυώνυµε δαῖµον, 

ὠδίνων ἐπαρωγέ, λεχῶν ἡδεῖα πρόσοψι, 

θηλειῶν σώτειρα µόνη, φιλόπαις, ἀγανόφρον, 

ὠκυλόχεια, παροῦσα νέαις θνητῶν, Προθυραία, 

5 κλειδοῦχ', εὐάντητε, φιλότροφε, πᾶσι προσηνής, 

ἣ κατέχεις οἴκους πάντων θαλίαις τε γέγηθας, 

λυσίζων', ἀφανής, ἔργοισι δὲ φαίνηι ἅπασι, 

συµπάσχεις ὠδῖσι καὶ εὐτοκίηισι γέγηθας, 

Εἰλείθυια, λύουσα πόνους δειναῖς ἐν ἀνάγκαις· 

10 µούνην γὰρ σὲ καλοῦσι λεχοὶ ψυχῆς ἀνάπαυµα·   

ἐν γὰρ σοὶ τοκετῶν λυσιπήµονές εἰσιν ἀνῖαι, 

Ἄρτεµις Εἰλείθυια καὶ ἡ σεµνή Προθυραία. 

Κλῦθι, µάκαιρα, δίδου δὲ γονὰς ἐπαρωγὸς ἐοῦσα 

καὶ σῶζ', ὥσπερ ἔφυς αἰεὶ σώτειρα προπάντων. 

																																																								
Tit. Προθυραίας θυµίαµα στύρακα π: Προθυρέας θυµίαµα στύρακα Ψ Προθυρέας θ εἰς Ἄρτεµιν M t || 5. 
φιλότροφε Ψ: φιλοτρόφε Abel || 12. Εἰλείθυια, καὶ ἡ Ψ: Εἰλείθυι’ ἀγανὴ Wiel | καὶ ἡ σεµνή Ψ: καλὴ σεµνή 
Nowosadskij καὶ εὐσέµνη Hermann καὶ εὐστέφανος dubitanter Ricciardelli 
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2. À Protetora das Portas — Incenso de estoraque 

Ouve-me, veneranda deusa, divindade de muitos nomes, 

Auxiliadora dos partos, doce visão às parturientes, 
Única salvação das mulheres, que ama as crianças, de humor gentil, 

Dos céleres partos, prestativa às jovens mortais, Protetora das Portas, 
5 Detentora das chaves, acessível, amável nutriz, deleitosa a todos, 

Tu que prevaleces nas casas de todos e te comprazes nas festividades, 
Aliviadora, invisível mas visível em todas as obras, 

Tu te comiseras com os partos e te alegras com as procriações serenas, 
Ilitia, abolidora das aflições durante as mais terríveis necessidades; 

10 Pois só a ti, alívio que és à alma, as parturientes chamam; 
Pois em ti os tormentos da concepção encontram o seu cessar, 

Ártemis Ilitia e venerável Protetora das Portas, 
Ouve, ditosa, sê-nos de ajuda, dá-nos a prole 

E salva-nos, posto que és permanente salvação. 
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3. Νυκτός, θυµίαµα δαλούς5 

Νύκτα θεῶν γενέτειραν ἀείσοµαι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν. 

Νὺξ γένεσις πάντων, ἣν καὶ Κύπριν καλέσωµεν, 

κλῦθι, µάκαιρα θεά, κυαναυγής, ἀστεροφεγγής, 

ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ ἠρεµίηι πολυύπνωι, 

5 εὐφροσύνη, τερπνή, φιλοπάννυχε, µῆτερ ὀνείρων, 

λυσιµέριµν' ἀγαθήν τε πόνων ἀνάπαυσιν ἔχουσα, 

ὑπνοδότειρα, φίλη πάντων, ἐλάσιππε, νυχαυγής, 

ἡµιτελής, χθονία ἠδ' οὐρανία πάλιν αὐτή, 

ἐγκυκλία, παίκτειρα διώγµασιν ἠεροφοίτοις, 

10 ἣ φάος ἐκπέµπεις ὑπὸ νέρτερα καὶ πάλι φεύγεις 

εἰς Ἀίδην· δεινὴ γὰρ Ἀνάγκη πάντα κρατύνει. 

Νῦν σε, µάκαιρα, <καλ>ῶ, πολυόλβιε, πᾶσι ποθεινή, 

εὐάντητε, κλύουσα <βροτῶν> ἱκετηρίδα φωνὴν 

ἔλθοις εὐµενέουσα, φόβους δ' ἀπόπεµπε νυχαυγεῖς.   

																																																								
1. hab. Ψ: del. Lobeck || 1-2. hab. Ψ: del. Kern || 2. hab. Ψ: del. Hermann || 6. λυσιµέριµν' Abel: 
ληθοµέριµν' Ψ | ἀγαθήν Pierson: ἀγαθή Ψ ἀγανή Theiler || 12. σε Ψ: τε φ δὲ Hermann | µάκαιρα, καλῶ 
Maas (coll. 50.10): µάκαιρα ὦ Ψ µάκαιρα Νύξ φ µάκαιρ’ ὦ Νύξ Hermann || 13. βροτῶν Vian: om. Ψ λόγων 
φ 
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3. À Noite — Incenso de tição 
Cantarei sobre a Noite, dos deuses genitora e também dos homens. 

A origem de tudo é a Noite; chamemo-na ainda de Cípria; 
Ouve, deusa ditosa, de negro luzir, lume estrelado, 

Contentando-se com o descanso e uma quietude sonolenta, 
5 Regozijo, deleite, apreciadora dos festivais noturnos, mães dos sonhos, 

Termo da apreensão, detentora de uma nobre tranquilidade a todos, 
Doadora de sono, quista por todos, auriga, luzir noturno; 

Incompleta: ctônia e, em seguida, celeste; 
Cíclica, brincando em perseguições pelas vagas celestiais, 

10 Tu que repulsas a luz até o plano inferior e de novo foges 
Ao Hades, pois a terrível Necessidade domina tudo. 

Agora, chamo-te, ditosa, muito afortunada, desejada por todos, 
Acessível, para que, ao ouvir o meu pronunciamento suplicante, 

Venhas benevolente e afastes os medos que luzem durante a noite. 
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4. Οὐρανοῦ, θυµίαµα λίβανον6 

Οὐρανὲ παγγενέτωρ, κόσµου µέρος αἰὲν ἀτειρές, 

πρεσβυγένεθλ', ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή, 

κόσµε πατέρ, σφαιρηδὸν ἑλισσόµενος περὶ γαῖαν, 

οἶκε θεῶν µακάρων, ῥόµβου δίναισιν ὁδεύων, 

5 οὐράνιος χθόνιός τε φύλαξ πάντων περιβληθείς, 

ἐν στέρνοισιν ἔχων Φύσεως ἄτλητον ἀνάγκην, 

κυανόχρως, ἀδάµαστε, παναίολε, αἰολόµορφε, 

πανδερκές, Χρονότεκνε, µάκαρ, πανυπέρτατε δαῖµον, 

κλῦθ' ἐπάγων ζωὴν ὁσίαν µύστηι νεοφάντηι. 

																																																								
3. κόσµε πατέρ Vian: κόσµε πατήρ Ψ κόσµου πατήρ l i κοσµοκράτωρ Hermann κοσµοκράτορ Abel 
κοσµόπατερ Schneider (ap. Wiel) || 8. Χρονότεκνε Vian: Κρονότεκνε Ψ 
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4. Ao Céu — Incenso de olíbano 
Céu, criador de tudo, sempre tenaz parte do cosmo, 

Primevo, princípio de tudo e de tudo o fito, 
Pai cosmo; tu que abarcas, esférico, a terra 

Moradia dos deuses ditosos, locomovendo-se com as rotações do rombo, 
5 Guardião do céu e da terra, que tudo envolves, 

Detendo em teu peito a irremovível necessidade da Natureza, 
De cerúlea matiz, inflexível, variegado, mutável, 

Onividente, cria do Tempo, ditoso, divindade mais remota, 
Ouve e traz uma vida piedosa para o neófito iniciado. 
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5. Αἰθέρος, θυµίαµα κρόκον7 

Ὦ Διὸς ὑψιµέλαθρον ἔχων κράτος αἰὲν ἀτειρές, 

ἄστρων ἠελίου τε σεληναίης τε µέρισµα, 

πανδαµάτωρ, πυρίπνου, πᾶσι ζωοῖσιν ἔναυσµα, 

ὑψιφανὴς Αἰθήρ, κόσµου στοιχεῖον ἄριστον, 

5 ἀγλαὸν ὦ βλάστηµα, σελασφόρον, ἀστεροφεγγές, 

κικλήσκων λίτοµαί σε κεκραµένον εὔδιον εἶναι.   

																																																								
2. σεληναίης Ψ: σελήνης p || 5. ἀστεροφεγγές φ: ἀστεροφεγγής Ψ 



	 104	

5. Ao Éter — Incenso de açafrão 
Ó detentor da sempre tenaz força de Zeus, erigida nas alturas, 

Parcela do sol e da lua e das estrelas, 
Dominador de tudo, ígneo anélito, centelha de toda a vida, 

Éter que brilha no alto, melhor elemento do cosmo, 
5 Ó brilhante germe, portador da luz, lume estrelado, 

Invocando-te, suplico que sejas sereno e moderado. 
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6. Πρωτογόνου, θυµίαµα σµύρναν8 

Πρωτόγονον καλέω διφυῆ, µέγαν, αἰθερόπλαγκτον, 

ὠιογενῆ, χρυσέαισιν ἀγαλλόµενον πτερύγεσσι, 

ταυροβόαν, γένεσιν µακάρων θνητῶν τ' ἀνθρώπων, 

σπέρµα πολύµνηστον, πολυόργιον, Ἠρικεπαῖον, 

5 ἄρρητον, κρύφιον ῥοιζήτορα, παµφαὲς ἔρνος, 

ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν ἀπηµαύρωσας ὁµίχλην 

πάντη δινηθεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσµον   

λαµπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν, ἀφ' οὗ σε Φάνητα κικλήσκω 

ἠδὲ Πρίηπον ἄνακτα καὶ Ἀνταύγην ἑλίκωπον. 

10 Ἀλλά, µάκαρ, πολύµητι, πολύσπορε, βαῖνε γεγηθὼς 

ἐς τελετὴν ἁγίαν πολυποίκιλον ὀργιοφάνταις. 

																																																								
Tit. Πρωτογόνου, θυµίαµα σµύρναν Ψ: Ἔρωτος m t || 4. σπέρµα Hermann: ὅς τε Ψ φῶς τὸ Lobeck | 
Ἠρικεπαῖον Theod. Canter: εὕρηκε παιὰν Ψ εὕρετο παιὰν l || 11. πολυποίκιλον Ψ: πολυποίκιλος West 
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6. Ao Primogênito — Incenso de mirra 
Chamo o Primogênito de dupla natureza, grande, errante pelo éter, 

Nascido do ovo, tu que te alegras com douradas asas, 
De táureo rugido, origem dos ditosos e dos homens mortais, 

Inolvidável semente, celebrado em muitos ofícios, Ericepeu, 
5 Inefável, fragoroso sigilo, broto fulgurante, 

Tu que dissipas a bruma caliginosa dos olhos 
E, ao bater as asas por todas as partes, rodando pelo cosmo, 

Manifestas uma luz refulgente e pura, ao que te denomino Fanes 
E senhor Priapo e Antauges do claro soslaio. 

10 Então, ditoso, arguto, frutífero, vem, jubilante 
Para os oficiantes, até a sagrada e elaborada iniciação. 
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7. Ἄστρων, θυµίαµα ἀρώµατα9 

Ἄστρων οὐρανίων ἱερὸν σέλας ἐκπροκαλοῦµαι 

εὐιέροις φωναῖσι κικλήσκων δαίµονας ἁγνούς. 

Ἀστέρες οὐράνιοι, Νυκτὸς φίλα τέκνα µελαίνης, 

ἐγκυκλίοις δίναισι περιθρόνιοι κυκλέοντες. 

5 Ἀνταυγεῖς, πυρόεντες, ἀεὶ γενετῆρες ἁπάντων, 

µοιρίδιοι, πάσης µοίρης σηµάντορες ὄντες, 

θνητῶν ἀνθρώπων θείαν διέποντες ἀταρπόν, 

ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώµενοι, ἠερόπλαγκτοι, 

οὐράνιοι χθόνιοί τε, πυρίδροµοι, αἰὲν ἀτειρεῖς, 

10 αὐγάζοντες ἀεὶ νυκτὸς ζοφοειδέα πέπλον, 

µαρµαρυγαῖς στίλβοντες, ἐύφρονες ἐννύχιοί τε· 

ἔλθετ' ἐπ' εὐιέρου τελετῆς πολυΐστορας ἄθλους 

ἐσθλὸν ἐπ' εὐδόξοις ἔργοις δρόµον ἐκτελέοντες.   

 

 

																																																								
4. περιθρόνιοι Hermann: περιθρόνια Ψ (coll. 40.15): περίδροµα Blumenthal πυριρρóθιοι Wiel περὶ χθóνα 
Kroll || 8. ζώνας Ψ: om. h | ἐφορώµενοι φ: ὑφορώµενοι Ψ || 10-1. hab Ψ: om. h 
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7. Às Estrelas — Incenso de ervas aromáticas  
Conclamo o sacro brilho das Estrelas celestes, 

Invocando as puras divindades com preces reverenciosas. 
Estrelas celestes, amadas crias da negra Noite, 

Circundando o trono em cíclicas rotações. 
5 Cintilantes, flamejantes, perenes geradoras de tudo, 

Outorgadoras do fado, pois sois vós que sinalizais todo o fado, 
Gerindo a vereda divina dos homens mortais, 

Contemplando as sete órbitas luzidias, errantes pelo ar, 
Celestes e terrenas, de curso ígneo, sempre tenazes, 

10 Sempre iluminando o manto obscuro da noite, 
Rutilando em coriscos, benevolentes e noturnas; 

Vinde até as exigentes provações da reverenciosa iniciação 
E cumpri um nobre percurso pelos notáveis ofícios. 



	 109	

8. Εἰς Ἥλιον, θυµίαµα λιβανοµάνναν10 

Κλῦθι µάκαρ, πανδερκὲς ἔχων αἰώνιον ὄµµα, 

Τιτὰν χρυσαυγής, Ὑπερίων, οὐράνιον φῶς, 

αὐτοφυής, ἀκάµας, ζώιων ἡδεῖα πρόσοψι, 

δεξιὲ µὲν γενέτωρ ἠοῦς, εὐώνυµε νυκτός, 

5 κρᾶσιν ἔχων ὡρῶν, τετραβάµοσι ποσσὶ χορεύων, 

εὔδροµε, ῥοιζήτωρ, πυρόεις, φαιδρωπέ, διφρευτά, 

ῥόµβου ἀπειρεσίου δινεύµασιν οἶµον ἐλαύνων, 

εὐσεβέσιν καθοδηγὲ καλῶν, ζαµενὴς ἀσεβοῦσι, 

χρυσολύρη, κόσµου τὸν ἐναρµόνιον δρόµον ἕλκων, 

10 ἔργων σηµάντωρ ἀγαθῶν, ὡροτρόφε κοῦρε, 

κοσµοκράτωρ, συρικτά, πυρίδροµε, κυκλοέλικτε, 

φωσφόρε, αἰολοδεῖκτα, φερέσβιε, κάρπιµε Παιάν, 

ἀιθαλής, ἀµίαντε, χρόνου πάτερ, ἀθάνατε Ζεῦ, 

εὔδιε, πασιφαής, κόσµου τὸ περίδροµον ὄµµα, 

15 σβεννύµενε λάµπων τε καλαῖς ἀκτῖσι φαειναῖς, 

δεῖκτα Δικαιοσύνης, φιλονάµατε, δέσποτα κόσµου, 

πιστοφύλαξ, αἰεὶ πανυπέρτατε, πᾶσιν ἀρωγέ, 

ὄµµα Δικαιοσύνης, ζωῆς φῶς· ὦ ἐλάσιππε,   

µάστιγι λιγυρῆι τετράορον ἅρµα διώκων· 

20 κλῦθι λόγων, ἡδὺν δὲ βίον µύστηισι πρόφαινε. 

																																																								
3. ἀκάµας Hermann: ἀκάµα Ψ ἀκάµαν Lennep || 6. hab. Ψ: om. h | ῥοιζήτωρ Scaliger: ῥιζωτήρ Ψ ῥοιζωτήρ 
f g n || 7. ῥόµβου φ m p A h: κύκλου suprascr. ῥόµβου q d B κύκλου pmarg || 11-5. hab. Ψ: om. h || 12. 
αἰολοδεῖκτα Hermann: αἰολόδικτε Ψ αἰολόµορφε Ricciardelli αἰολόδισκε Kroll αἰολόµικτε Wiel || 16. 
δεῖκτα l: δίκτα Ψ || 18. φῶς Ψ: φάος Quandt 
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8. Ao Sol — Incenso de olíbano em pó 
Ouve, ditoso, detentor de olhos perpétuos e onividentes, 

Titã de áureo luzir, Hipérion, luz celeste, 
Autogerado, incessante, de doce semblante para os vivos; 

À destra, genitor da aurora, à sestra, da noite; 
5 Encarregado dos arranjos climáticos, dançando sobre quadrúpedes, 

De bom curso, fragoroso, ígneo, de aspecto jovial, cocheiro, 
Percorrendo a tua trajetória com as rotações do infindo rombo, 

Guia do belo aos piedosos, cruel contra os ímpios; 
Da lira áurea, movendo o harmônico curso do cosmo, 

10 Comandante dos nobres ofícios, jovem nutriz das estações, 
Soberano do cosmo, flautista, ígneo curso, cíclica órbita, 

Luminoso, de vária manifestação, agraciador da vida, Peã fecundo, 
Perenifólio, imaculado, pai do tempo, Zeus imortal, 

Plácido, diáfano, visão que circunda o cosmo, 
15 Definhando e iluminando com os teus belos raios cintilantes, 

Indício da Retitude, amante das ondas, soberano do cosmo, 
Guardião da Lealdade, o sempre mais remoto, socorro a todos, 

Olhos da Retitude, luz de vida; ó auriga, 
Dirigindo a quadriga com teu estridente açoite, 

20 Ouve estas palavras e propaga uma vida doce aos iniciados. 
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9. Εἰς Σελήνην, θυµίαµα ἀρώµατα11 

Κλῦθι, θεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη, 

ταυρόκερως Μήνη, νυκτιδρόµε, ἠεροφοῖτι, 

ἐννυχία, δαιδοῦχε, κόρη, εὐάστερε Μήνη, 

αὐξοµένη καὶ λειποµένη, θῆλύς τε καὶ ἄρσην, 

5 αὐγάστειρα, φίλιππε, χρόνου µῆτερ, φερέκαρπε, 

ἠλεκτρίς, βαρύθυµε, καταυγάστειρα, νύχεια, 

πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα, 

ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ Eὐφρόνηι ὀλβιοµοίρωι, 

λαµπετίη, χαριδῶτι, τελεσφόρε, νυκτὸς ἄγαλµα, 

10 ἀστράρχη, τανύπεπλ', ἑλικοδρόµε, πάνσοφε κούρη, 

ἐλθέ, µάκαιρ', εὔφρων, εὐάστερε, φέγγεϊ τῶι σῶι 

λαµποµένη, σώζουσα νέους ἱκέτας σέο, κούρη.   

    

 

																																																								
2. hab. Ψ: om. h delendum censuit Hermann | Μήνη Ψ: Ἑκάτη Theiler || 3. Μήνη Ψ: om. B µούνη 
Slothhouwer corruptum putat Quandt || 4. θῆλύς τε καὶ ἄρσην Ψ: µῆτερ τε χρóνοιο h qmarg || 5-8. hab. Ψ: 
om. h || 5. αὐγάστειρα Abel: αὐγήστειρα Ψ αὐγήτειρα g i αὐγάζουσα Ricciardelli || 6. νύχεια l: νυχία Ψ 
λοχείη Hermann (coll. 36.3) νυχαυγής Abel (cum Ricciardelli et Liempt) || 11. τῶι σῶι Ψ: τρισσῶι Platt, 
Quandt (dubitant Fayant et Ricciardelli) 
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9. À Lua — Incenso de ervas aromáticas 
Ouve, régia deusa, portadora da luz, divina Lua, 

Mene de táureos chifres, noctívaga, errante pelo ar, 
Noturna, portadora da tocha, jovem, Mene das belas estrelas, 

Crescente e minguante, feminina e masculina, 
5 Do lume estrelado, amante dos cavalos, mãe do tempo, frutígera, 

Da cor âmbar, temperamental, da luminosidade estrelada, noturna, 
Onividente, vigilante, graúda entre os belos astros, 

Contentando-te com o descanso e a fortuna da Graciosa, 
Reluzente, caridosa, que trazes o cumprimento, efígie da noite, 

10 Régia entre as estrelas, de manto sinuoso, de curso circular, jovem sábia; 
Vem, ditosa, benevolente, das belas estrelas, com o teu lume 

A alumbrar, e salva, jovem, os teus novos suplicantes. 
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10. Φύσεως, θυµίαµα ἀρώµατα12 

Ὦ Φύσι, παµµήτειρα θεά, πολυµήχανε µῆτερ, 

οὐρανία, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖµον, ἄνασσα, 

πανδαµάτωρ, ἀδάµαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, 

παντοκράτειρα, τετιµέν’ ἀεί, πανυπέρτατε πᾶσιν 

5 ἄφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα, 

ἐννυχία, πολύτειρε, σελασφόρε, δεινοκάθεκτε, 

ἄψοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα, 

ἁγνή, κοσµήτειρα θεῶν ἀτελής τε τελευτή, 

κοινὴ µὲν πάντεσσιν, ἀκοινώνητε δὲ µούνη, 

10 αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ,	ἀρετή, πολύγηθε, µεγίστη, 

εὐάνθεια, πλοκή, φιλία, πολύµικτε, δαῆµον, 

ἡγεµόνη, κράντειρα, φερέσβιε, παντρόφε κούρη, 

αὐτάρκεια, Δίκη, Χαρίτων πολυώνυµε Πειθώ, 

αἰθερία, χθονία <τε> καὶ εἰναλία µεδέουσα,   

15 πικρὰ µέν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειθοµένοισι, 

πάνσοφε, πανδώτειρα, κοµίστρια, παµβασίλεια, 

αὐξίτροφος, πίειρα πεπαινοµένων τε λύτειρα. 

Πάντων µὲν σὺ πατήρ, µήτηρ, τροφὸς ἠδὲ τιθηνός, 

ὠκυλόχεια, µάκαιρα, πολύσπορος, ὡριὰς ὁρµή, 

20 παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύκτιτε, πóτνια δαῖµον, 

ἀιδία, κινησιφόρε, πολύπειρε, περίφρων, 

ἀενάωι στροφάλιγγι θοὸν ῥύµα δινεύουσα, 

πάνρυτε, κυκλοτερής, ἀλλοτριοµορφοδίαιτε, 

εὔθρονε, τιµήεσσα, µόνη τὸ κριθὲν τελέουσα, 

25 σκηπτούχων ἐφύπερθε βαρυβρεµέτειρα κρατίστη, 

ἄτροµε, πανδαµάτειρα, πεπρωµένη αἶσα, πυρίπνους, 

																																																								
2. οὐρανία Ψ: ἐργανία Ricciardelli (dub. Fayant) ἐγρανία Iunt ὑγρανία Dinner οὐρανίη Hermann || 4. 
τετιµέν’ ἀεί Koen (ap. Hermann): τιτιµενέα Ψ τετιµένε uel τετιµένα καì Gesner ἐρíτιµε, θεὰ Theiler | πᾶσιν 
Ψ: δαῖµον Hermann || 6. πολύτειρε Ψ: πολύπειρε Stephanus πολύτειρες Theiler || 10. ἀρετή Ψ: ἀρσῆ l ἐρατή 
Novossadsky (coll. 40.7, 68.1, 70.3) ἄρσην Hermann | πολύγηθε Ψ (dub. Fayant): πολύµητι Hermann 
πολύµυθε Theiler || 14. τε καὶ Hermann: καὶ Ψ || 17. αὐξίτροφος Morand, Ricciardelli: αὐξιτρόφος 
Hermann αὐξιτρόφων Ψ || 20. πóτνια Vergetius: ποντία Ψ πάντια Dieterich πóτνιε Hermann 
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ἀίδιος ζωὴ ἠδ' ἀθανάτη τε Πρόνοια·13 

πάντα σοί ἐστιν, ἄνασσα· σὺ γὰρ µούνη τάδε τεύχεις.   

Ἀλλά, θεά, λίτοµαί σε † σὺν ὀλβιοδώτισιν Ὥραις † 

30 εἰρήνην, ὑγίειαν ἄγειν, αὔξησιν ἁπάντων. 

     

																																																								
28. πάντα σοί ἐστιν (uel εἰσιν), ἄνασσα Vian: πάντα σοι εἰσί· τὰ πάντα Ψ πάντα σύ ἐσσι, ἄνασσα Maas 
πάντα σύ ἐσσι· τὰ πάντα Hermann ἐν σοὶ εἰσὶ τὰ πάντα Theiler Marcovich | µούνη τάδε θ: τάδε µούνη φ 
µούνη A τάδε B || 29. ὀλβιοδώτισιν Ὥραις Fayant: εὐόλβοισιν ἐν ὥραις Ψ εὐόλβοις κτάετεσσιν Vian (coll. 
14.13, 72.2, 10) 
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10. À Natureza — Incenso de ervas aromáticas 
Ó Natureza, mãe divina de tudo, mãe de muitos recursos, 

Celeste, primeva, divindade fundadora, senhora, 
Domadora de tudo, indomável, timoneira, luzidia, 

Dominadora de tudo, sempre honrada, a mais remota de todos, 
5 Imperecível, primogênita, de antiga fama, glorificada pelos homens, 

Noturna, plena de estrelas, portadora de luz, terrível abarcadora, 
Rodopiando com os calcanhares sobre a trilha silente de teus pés, 

Pura, ordenadora dos deuses, finalidade infindável, 
Comum a todos mas a única incomunicável, 

10 Gerada em si mesma, sem geração, excelência, encantadora, excelsa, 
Florescente, tramada, amizade, compósita, conhecedora, 

Regente, realizadora, provedora de vida, jovem nutriz, 
Autossuficiente, Justiça; entre as Graças, Persuasão de muitos nomes; 

Protetora terrena, marinha e etérea, 
15 Amarga aos vulgares mas doce aos obsequentes, 

Sábia, provedora, cuidadora, soberana absoluta, 
Outorgadora do crescimento, rica e doadora da maturação. 

Tu que de tudo és pai, mãe, nutrição e alento;  
Tu dos céleres partos, ditosa, frutuosa, impulso das estações, 

20 Criadora de tudo, moldadora, fundadora, divindade soberana, 
Eterna, mobilizadora, delimitadora, ponderada; 

Fazendo girar uma lesta corrente com torneios ininterruptos; 
Toda fluida, esférica, de constante conversão, 

De belo trono, estimada, a única a cumprir o que é determinado; 
25 Trovejante e poderosíssima entre os que portam cetros nas alturas; 

Imperturbável, domadora de tudo, quinhão atribuidor, ígneo anélito, 
Vida eterna e imortal Providência; 

Todas as coisas estão em ti, senhora, pois és a única a produzi-las. 
Então, deusa, suplico-te que, com as opulentas Estações, 

30 Tragas paz, saúde e crescimento a todos. 
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11. Πανός, θυµίαµα ποικίλα14 

Πᾶνα καλῶ κρατερόν, νόµιον, κόσµοιο τὸ σύµπαν, 

οὐρανὸν ἠδὲ θάλασσαν ἰδὲ χθόνα παµβασίλειαν 

καὶ πῦρ ἀθάνατον· τάδε γὰρ µέλη ἐστὶ τὰ Πανός. 

Ἐλθέ, µάκαρ, σκιρτητά, περίδροµε, σύνθρονε Ὥραις, 

5 αἰγοµελές, βακχευτά, φιλένθεε, ἀστροδίαιτε, 

ἁρµονίαν κόσµοιο κρέκων φιλοπαίγµονι µολπῆι, 

φαντασιῶν ἐπαρωγέ, φόβων ἔκπαγλε βροτείων, 

αἰγονόµοις χαίρων ἀνὰ πίδακας ἠδέ τε βούταις, 

εὔσκοπε, θηρητήρ, Ἠχοῦς φίλε, σύγχορε νυµφῶν, 

10 παντοφυής, γενέτωρ πάντων, πολυώνυµε δαῖµον, 

κοσµοκράτωρ, αὐξητά, φαεσφόρε, κάρπιµε Παιάν, 

ἀντροχαρές, βαρύµηνις, ἀληθὴς Ζεὺς ὁ κεράστης. 

Σοὶ γὰρ ἀπειρέσιον γαίης πέδον ἐστήρικται, 

εἴκει δ' ἀκαµάτου πόντου τὸ βαθύρροον ὕδωρ 

15 Ὠκεανός τε πέριξ δινεύµασι γαῖαν ἑλίσσων, 

ἀέριόν τε µέρισµα τροφῆς, ζωοῖσιν ἔναυσµα,  

καὶ κορυφῆς ἐφύπερθεν ἐλαφροτάτου πυρὸς ὄµµα. 

Βαίνει γὰρ τάδε θεῖα πολύκριτα σαῖσιν ἐφετµαῖς· 

ἀλλάσσεις δὲ φύσεις πάντων ταῖς σαῖσι προνοίαις 

20 βόσκων ἀνθρώπων γενεὴν κατ' ἀπείρονα κόσµον. 

Ἀλλά, µάκαρ, βακχευτά, φιλένθεε, βαῖν' ἐπὶ λοιβαῖς 

εὐιέροις, ἀγαθὴν δ' ὄπασον βιότοιο τελευτὴν 

Πανικὸν ἐκπέµπων οἶστρον ἐπὶ τέρµατα γαίης. 

																																																								
5. ἀστροδίαιτε Ψ: ἀντροδίαιτε Pierson (coll. 32.3) ἀκροδίαιτε Herwerden || 14. τὸ Ψ: τε Lennep || 15. 
δινεύµασι Theiler: ἐν ὕδασι Ψ δίναισιν dubitanter Ricciardelli ἐνὶ ὕδασι Hermann 
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11. A Pã — Incensos variados 
Chamo o poderoso Pã, pastoril, tu, o cosmo todo, 

O céu, o mar, e a soberana terra 
E o fogo imortal, pois esses são os membros de Pã. 

Vem, ditoso, saltitante, circular, entronado junto às Estações, 
5 De membros caprinos, bacante, entusiasmante, residindo entre os astros, 

Urdindo a harmonia do cosmo com um canto jocoso, 
Debelador das aparições, terrível aos temores mortais, 

Contentando-te com cabreiros e boiadeiros ao pé das nascentes, 
Vigilante, caçador, quisto por Eco, coreuta com as Ninfas, 

10 Criador de tudo, origem de tudo, divindade de muitos nomes, 
Dominador do cosmo, ampliador, portador da luz, Peã fecundo, 

Frequentador das grutas, colérico, vero Zeus cornado. 
Pois em ti se estabelece o solo ilimitado da terra 

E cedem as profundas águas do imperturbável pélago 
15 E o Oceano que, com suas rotações, circunda a terra 

E também a nutrícia porção etérea, centelha de toda a vida, 
E os olhos de um fogo presto que pairam acima. 

Pois essas coisas divinas caminham desconexas pela tua vontade, 
E alternas a natureza de tudo com o teu desígnio, 

20 Provendo à estirpe humana no cosmo infinito. 
Então, ditoso, bacante, entusiasmante, vem às libações 

Sagradas, assegura um bom termo às nossas vidas 
E afasta o terror pânico para os confins da terra. 
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12. Ἡρακλέος, θυµίαµα λίβανον15 

Ἥρακλες ὀµβριµόθυµε, µεγασθενές, ἄλκιµε Τιτάν, 

καρτερόχειρ, ἀδάµαστε, βρύων ἄθλοισι κραταιοῖς, 

αἰολόµορφε, χρόνου πάτερ, ἀίδιέ τε <καì> εὔφρων, 

ἄρρητ', ἀγριόθυµε, πολύλλιτε, παντοδυνάστα, 

5 παγκρατὲς ἦτορ ἔχων, κάρτος µέγα, τοξότα, µάντι, 

παµφάγε, παγγενέτωρ, πανυπέρτατε, πᾶσιν ἀρωγέ, 

ὃς θνητοῖς κατέπαυσας ἀνήµερα φῦλα διώξας,  

εἰρήνην ποθέων κουροτρόφον, ἀγλαότιµον, 

αὐτοφυής, ἀκάµας, γαίης βλάστηµα φέριστον, 

10 πρωτογόνοις στράψας φολίσιν, µεγαλώνυµε Αἰών, 

ὃς περὶ κρατὶ φορεῖς ἠῶ καὶ νύκτα µέλαιναν, 

δώδεκ' ἀπ' ἀντολιῶν ἄχρι δυσµῶν ἆθλα διέρπων,   

ἀθάνατος, πολύπειρος, ἀπείριτος, ἀστυφέλικτος· 

ἐλθέ, µάκαρ, νούσων θελκτήρια πάντα κοµίζων, 

15 ἐξέλασον δὲ κακὰς ἄτας κλάδον ἐν χερὶ πάλλων, 

πτηνοῖς τ' ἰοβόλοις Kῆρας χαλεπὰς ἀπόπεµπε. 

																																																								
3. ἀίδιέ τε καì εὔφρων Vian: ἀίδιέ τε εὔφρων Ψ  ἀίδιóς τε καì εὔφρων Hermann ἀίδιε τελεσíφρων Theiler 
ἀίδιε περíφρων τε Ricciardelli ἀιδιέ Ζεῦ West || 8. ἀγλαότιµον φ A: ἀγλαότιµε M p ἀγλαόθυµον l ἀγλαότιµ 
d ἀγλαότι B || 10. πρωτογόνοις στράψας φολίσιν Ψ: Πρωτόγον’ ἀστράψας βολίσι Lennep | Αἰών West: 
ναίων Ψ δαῖµον l Pierson Παιών Lennep || 16. ἀπόπεµπε Ald: ἐπίπεµπε Ψ ἔκπεµπε Ricciardelli 
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12. A Héracles — Incenso de olíbano 
Héracles de índole possante, de imensa força, resistente Titã, 

De poderosas mãos, indomável, premido por árduos trabalhos, 
Mutável, pai do tempo, eterno e benevolente, 

Inefável, de índole selvagem, rogado, dominador, 
5 Detentor de um coração vigoroso, tremendo vigor, arqueiro, adivinho, 

Tudo crias e ingeres, proteges e excedes; 
Tu que, em prol dos mortais, persegues e conténs as feras indômitas, 

Desejando a paz, nutriz de jovens e de ilustre honra, 
Autogerado, incessante, mais valoroso germe da terra, 

10 Refulgindo com escamas primordiais, renomada Eternidade, 
Tu que sobre a tua cabeça portas a aurora e a negra noite, 

Realizando os teus doze trabalhos de leste a oeste, 
Imortal, delimitador, ilimitado, imperturbável; 

Vem, ditoso, provê todos os feitiços contra as moléstias. 
15 Brandindo em tua mão um ramo, expulsa as terríveis faltas, 

Afasta, com tuas venenosas e aladas flechas, as penosas Ruínas. 
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13. Κρόνου, θυµίαµα στύρακα16 

Ἀιθαλής, µακάρων τε θεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 

ποικιλόβουλ', ἀµίαντε, µεγασθενές, ἄλκιµε Τιτάν, 

ὃς δαπανᾶις µὲν ἅπαντα καὶ αὔξεις ἔµπαλιν αὐτός, 

δεσµοὺς ἀρρήκτους ὃς ἔχεις κατ' ἀπείρονα κόσµον, 

5 Αἰῶνος Κρόνε, παγγενέτωρ, Κρόνε ποικιλόµυθε, 

Γαίης τε βλάστηµα καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος, 

γέννα, φυή, µείωσι, Ῥέας πόσι, σεµνὲ Προµηθεῦ, 

ὃς ναίεις κατὰ πάντα µέρη κόσµοιο, γενάρχα, 

ἀγκυλοµῆτα, φέριστε· κλύων ἱκετηρίδα φωνὴν 

10 πέµποις εὔολβον βιότου τέλος αἰὲν ἄµεµπτον. 

																																																								
1. Ἀιθαλής Ψ: Αὐτοπάτορ h (ubi u. 6 Iouis hymni est) Αὐτοκράτωρ qmarg (uid. Quandt, p. 22*) οὐρανíων h 
(ubi u. 2 Neptuni hymni est) || 7. φυή, µείωσι Ψ: φυῆς µείωσι Lennep φυῆς µαιῶσι Toupius || 10. εὔολβον 
Ψ: εὐóλβου Hermann (cf. 25.11, sed cf. 73.9) εὔολπον l 
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13. A Crono — Incenso de estoraque 
Perenifólio, pai dos ditosos deuses e dos homens, 

De variado conselho, imaculado, de imensa força, robusto Titã, 
Tu que tudo consomes e, ainda assim, tu mesmo fazes crescer, 

Tu que deténs, pelo cosmo ilimitado, elos invioláveis, 
5 Crono, filho da Eternidade, supremo criador, Crono de elaborado discurso, 

Germe da Terra e do Céu estrelado, 
Origem, vicejo, declínio, esposo de Reia, venerável Prometeu, 

Tu que habitas todas as partes do cosmo, ancestral, 
De oblíquo engenho, o mais valoroso. Ouve este pronunciamento suplicante; 

10 Envia um sempre irreprochável e próspero termo às nossas vidas. 
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14. Ῥέας, θυµίαµα ἀρώµατα17 

Πότνα Ῥέα, θύγατερ πολυµόρφου Πρωτογόνοιο, 

ἥτ' ἐπὶ ταυροφόνων ἱερότροχον ἅρµα τιταίνεις, 

τυµπανόδουπε, φιλοιστροµανές, χαλκόκροτε κούρη,   

µῆτερ Ζηνὸς ἄνακτος Ὀλυµπίου, αἰγιόχοιο, 

5 πάντιµ', ἀγλαόµορφε, Κρόνου σύλλεκτρε µάκαιρα, 

οὔρεσιν ἣ χαίρεις θνητῶν τ' ὀλολύγµασι φρικτοῖς, 

παµβασίλεια Ῥέα, πολεµόκλονε, ὀµβριµόθυµε, 

ψευδοµένη, σώτειρα, λυτηρία, ἀρχιγένεθλε, 

µήτηρ µέν τε θεῶν ἠδὲ θνητῶν ἀνθρώπων· 

10 ἐκ σοῦ γὰρ καὶ γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν 

καὶ πόντος πνοιαί τε· φιλόδροµε, ἀερόµορφε· 

ἐλθέ, µάκαιρα θεά, σωτήριος εὔφρονι βουλῆι 

εἰρήνην κατάγουσα σὺν εὐόλβοις κτεάτεσσι, 

λύµατα καὶ Kῆρας πέµπουσ' ἐπὶ τέρµατα γαίης. 

																																																								
2. τιταίνεις Ψ: τιταίνει Hermann || 4. hab. Ψ: om. Iunt || 8. λυτηρία West (coll. 36.7): λυτηριάς Ψ 
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14. A Reia — Incenso de ervas aromáticas 
Senhora Reia, filha do polimorfo Primogênito, 

Tu que, sobre os matadores de touros, diriges a tua carruagem por sacras vias, 
Ressoando com os tímpanos, amante do delírio, jovem dos brônzeos instrumentos, 

Mãe de Zeus, o senhor do Olimpo, portador da égide; 
5 Honorável, de luminoso aspecto, ditosa cônjuge de Crono, 

Tu que, nas montanhas, te alegras com os tenebrosos bramidos dos humanos, 
Grande soberana Reia, do brado marcial, de índole possante, 

Enganadora, salvadora, libertadora, primeva, 
Mães dos deuses e dos homens mortais, 

10 Pois de ti vêm a terra e o amplo céu acima 
E o pélago e as brisas; amante da corrida, de forma aérea. 

Vem, ditosa deusa, com um benévolo conselho de salvação, 
Conceda paz assim como prósperos bens 

E afasta os pesares e as Ruínas aos confins da terra. 
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15. Διός, θυµίαµα στύρακα18 

Ζεῦ † πολυτίµητε †, Ζεῦ ἄφθιτε, τήνδε τοι ἡµεῖς 

µαρτυρίαν τιθέµεσθα λυτήριον ἠδὲ πρόσευξιν. 

Ὦ βασιλεῦ, διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη τάδε θεῖα, 

γαῖα θεὰ µήτηρ ὀρέων θ' ὑψηχέες ὄχθοι 

5 καὶ πόντος καὶ πάνθ', ὁπόσ' οὐρανὸς ἐντὸς ἔταξε· 

Ζεῦ Κρόνιε, σκηπτοῦχε, Καταιβάτα, ὀµβριµόθυµε,   

παντογένεθλ', ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή, 

σεισίχθων, αὐξητά, καθάρσιε, παντοτινάκτα, 

ἀστραπαῖε, βρονταῖε, κεραύνιε, φυτάλιε Ζεῦ· 

10 κλῦθί µου, αἰολόµορφε, δίδου δ' ὑγίειαν ἀµεµφῆ 

εἰρήνην τε θεὰν καὶ πλούτου δόξαν ἄµεµπτον. 

																																																								
1. πολυτίµητε l h: πολύτιµε Ψ τίµη qmarg. πολύτιµε, πάτερ Pierson πολύτιµε, µέγας Ricciardelli πολύτιµε 
Ζεῦ uel πολυτιµóτατε D’Orville || 4-5. hab. Ψ: om. h || 7-11 pro hos uersus 13.1 et 19.20-3 habet h 
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15. A Zeus — Incenso de estoraque 
Zeus de muitas honras, Zeus imperecível, a ti nós 

Oferecemos esta prece e este testemunho libertador. 
Ó soberano, por tua cabeça manifestaste tais coisas divinas: 

A deusa mãe terra, as portentosas alturas das montanhas, 
5 O pélago e tudo quanto o céu dispôs dentro de si; 

Zeus Crônio, portador do cetro, Cadente, de índole possante, 
Criador de tudo, princípio de tudo e de tudo o termo; 

Estremecer da terra, ampliador, purificador, que tudo abala, 
Tempestuoso, trovejante, fulminante, Zeus fecundador, 

10 Ouve-me tu, metamorfo, e dá-nos irrepreensível saúde, 
Paz divina e uma reputação incensurável de riquezas. 
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16. Ἥρης, θυµίαµα ἀρώµατα19 

Κυανέοις κόλποισιν ἐνηµένη, ἀερόµορφε, 

Ἥρα παµβασίλεια, Διὸς σύλλεκτρε µάκαιρα, 

ψυχοτρόφους αὔρας θνητοῖς παρέχουσα προσηνεῖς, 

ὄµβρων µὲν µήτηρ, ἀνέµων τροφέ, παντογένεθλε· 

5 χωρὶς γὰρ σέθεν οὐδὲν ὅλως ζωῆς φύσιν ἔγνω· 

κοινωνεῖς γὰρ ἅπασι κεκραµένη ἠέρι σεµνῶι· 

πάντων γὰρ κρατέεις µούνη πάντεσσί τ' ἀνάσσεις 

ἠερίοις ῥοίζοισι τινασσοµένη κατὰ χεῦµα. 

Ἀλλά, µάκαιρα θεά, πολυώνυµε, παµβασίλεια, 

10 ἔλθοις εὐµενέουσα καλῶι γήθοντι προσώπωι. 

																																																								
1. hab. Ψ: om. h || 2. σύλλεκτρε µάκαιρα Ψ: θύγατερ πρεσβύστα h || 3. αὔρας θνητοῖς παρέχουσα Ψ: πᾶσιν 
αὔρας παρέχουσα h πᾶσιν αὔρας πάχουσα qmarg. || 9. πολυώνυµε Ψ: µεγαλώνυµε h qmarg. || 10. ἔλθοις Ψ: 
κλῦθί µευ h qmarg.  | γήθοντι Ψ: γήθουσα Lobeck (coll. 49.7, 55.16, 75.4) 
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16. A Hera — Incenso de ervas aromáticas 
Repousando em negros recessos, de forma aérea, 

Soberana Hera, ditosa cônjuge de Zeus, 
Oferecendo aos humanos ternas brisas que nutrem suas almas, 

Mãe das procelas, nutrição dos ventos, origem de tudo, 
5 Pois, sem ti, nada conhece por completo a natureza da vida, 

Pois tomas parte de tudo, mesclada ao venerável ar, 
Pois, sozinha, dominas tudo e governas todos, 

Debatendo-te pela correnteza entre aéreos rumores. 
Então, ditosa deusa, de muitos nomes, soberana, 

10 Vem, propícia, com um jubiloso e belo semblante. 
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17. Ποσειδῶνος, θυµίαµα σµύρναν20 

Κλῦθι, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα, 

ἵππιε, χαλκοτόρευτον ἔχων χείρεσσι τρίαιναν, 

ὃς ναίεις πόντοιο βαθυστέρνοιο θέµεθλα, 

ποντοµέδων, ἁλίδουπε, βαρύκτυπε, ἐννοσίγαιε, 

5 κυµοθαλής, χαριτωπέ, τετράορον ἅρµα διώκων, 

εἰναλίοις ῥοίζοισι τινάσσων ἁλµυρὸν ὕδωρ, 

ὃς τριτάτης ἔλαχες µοίρης βαθὺ χεῦµα θαλάσσης, 

κύµασι τερπόµενος θηρσίν θ' ἅµα, πόντιε δαῖµον· 

ἕδρανα γῆς σώζοις καὶ νηῶν εὔδροµον ὁρµήν, 

10 εἰρήνην, ὑγίειαν ἄγων ἠδ' ὄλβον ἀµεµφῆ. 

																																																								
1. γαιήοχε, κυανοχαῖτα Ψ: ζηνὸς καὶ πρεσβυγένεθλε h || 3. πόντοιο βαθυστέρνοιο θέµεθλα Ψ: κορυφαῖος 
ἐπ' οὐλύµποιο καρήνων (sequitur δεύτερος ἐκ Διὸς εἰληκὼς πάντων ἀνάσσειν) h || 5. κυµοθαλής Ψ: 
εὐρύµεδον h | χαριτωπέ Fayant: χαριδῶπα Ψ χαριδῶτα p || 7. ἔλαχες l (coll. 18.6): ἔλαβες Ψ (coll. 35.3) 
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17. A Posídon — Incenso de mirra  
Ouve, Posídon, sustentáculo da terra, de negra coma, 

Equestre, detendo em tuas mãos o brônzeo tridente, 
Tu que habitas os alicerces do profundo pélago, 

Senhor do mar, ressoante marulho, estrondoso, tremor da terra, 
5 Das robustas ondas, cintilante, a conduzir tua carruagem de quatro cavalos,  

Estremecendo a salina água com marítimos rumores, 
Tu que obtiveste como terça parte a profunda corrente do mar, 

Desfrutando das ondas bem como de suas feras, pelágica divindade, 
Salva os assentos da terra e o presto percurso das naus, 

10 Concede paz, saúde e uma irreprochável prosperidade. 
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18. Εἰς Πλούτωνα21 

Ὦ τὸν ὑποχθόνιον ναίων δόµον, ὀµβριµόθυµε, 

Ταρτάριον λειµῶνα βαθύσκιον ἠδὲ λιπαυγῆ, 

Ζεῦ χθόνιε, σκηπτοῦχε, τάδ' ἱερὰ δέξο προθύµως, 

Πλούτων, ὃς κατέχεις γαίης κληῖδας ἁπάσης, 

5 πλουτοδοτῶν γενεὴν βροτέην καρποῖς ἐνιαυτῶν· 

ὃς τριτάτης µοίρης ἔλαχες χθόνα παµβασίλειαν, 

ἕδρανον ἀθανάτων, θνητῶν στήριγµα κραταιόν· 

ὃς θρόνον ἐστήριξας ὑπὸ ζοφοειδέα χῶρον 

τηλέπορον τ', ἀκάµαντα, λιπόπνοον, ἄκριτον Ἅιδην 

10 κυάνεόν τ' Ἀχέρονθ', ὃς ἔχεις ῥιζώµατα γαίης· 

ὃς κρατέεις θνητῶν θανάτου χάριν, ὦ πολυδέγµων 

Εὔβουλ', ἁγνοπόλου Δηµήτερος ὅς ποτε παῖδα   

νύµφευσας λειµῶνος ἀποσπάδα καὶ διὰ πόντου 

τετρώροις ἵπποισιν ὑπ' Ἀτθίδος ἤγαγες ἄντρον 

15 δήµου Ἐλευσῖνος, τόθι περ πύλαι εἴσ' Ἀίδαο. 

Mοῦνος ἔφυς ἀφανῶν ἔργων φανερῶν τε βραβευτής, 

ἔνθεε, παντοκράτωρ, ἱερώτατε, ἀγλαότιµε, 

σεµνοῖς µυστιπόλοις χαίρων ὁσίοις τε σεβασµοῖς· 

ἵλαον ἀγκαλέω σε µολεῖν κεχαρηότα µύσταις. 

																																																								
Tit. Εἰς Πλούτωνα Stephanus: Εἰς Τυφῶνα Ψ om. B || 9. τ' Ψ: del. Keydell || 10. ἔχεις Vian: ἔχει Ψ || 11. 
πολυδέγµων Ruhnken: πολυδαῖµον Ψ || 13. νύµφευσας West: νυµφεύσας Ψ | ἀποσπάδα καὶ West: 
ἀποσπαδάην Ψ ἀποσπαδίην Sanctamandus, Gesner ἀποσπαστὴν Portus (ap. Stephanus) 
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18. A Plutão 
Ó tu, de índole possante, que habitas a morada subterrânea, 

O tartáreo prado, umbroso e desalumiado, 
Zeus ctônio, portador do cetro, toma de bom grado estes sacrifícios, 

Plutão, tu que deténs as chaves de toda a terra, 
5 Enriquecendo o gênero mortal com os frutos anuais, 

Tu que obtiveste como terça parte a soberana terra, 
Assento dos imortais, dos mortais vigoroso suporte; 

Tu que firmaste teu trono em uma obscura e distante 
Região: o infatigável Hades, indistinto e destituído de vida, 

10 E o negro Aqueronte; tu que deténs as raízes da terra; 
Tu que controlas os mortais graças à morte, ó hospedeiro de muitos, 

Eubulo, tu que outrora a filha da purificadora Deméter 
Desposaste, arrancada do prado e, ao longo do pélago, 

Sobre quatro cavalos, a levaste a uma gruta na Ática, 
15 No demo de Elêusis, lá onde estão os portões do Hades. 

Somente tu te tornaste o árbitro das obras visíveis e invisíveis, 
Inspirador, dominante, hierático, de ilustre honra, 

Contentando-te com os veneráveis oficiantes e as piedosas reverências, 
Convoco-te a vir propício e favorável aos iniciados. 
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19. Κεραυνοῦ Διός, θυµίαµα στύρακα22 

Ζεῦ πάτερ, ὑψίδροµον πυραυγέα κόσµον ἐλαύνων, 

στράπτων αἰθερίου στεροπῆς πανυπέρτατον αἴγλην, 

παµµακάρων ἕδρανον θείαις βρονταῖσι τινάσσων, 

νάµασι παννεφέλοις στεροπὴν φλεγέθουσαν ἀναίθων, 

5 λαίλαπας, ὄµβρους, πρηστῆρας κρατερούς τε κεραυνούς, 

βάλλων ἐς Χθονíους φλογερούς, βελέεσσι καλύπτων 

παµφλέκτους, κρατερούς, φρικώδεας, ὀµβριµοθύµους, 

πτηνὸν ὅπλον δεινόν, κλονοκάρδιον, ὀρθοέθειρον, 

αἰφνίδιον, βρονταῖον, ἀνίκητον βέλος ἁγνόν, 

10 ῥοίζου ἀπειρεσίου δινεύµασι παµφάγον ὁρµῆι, 

ἄρρηκτον, βαρύθυµον, ἀµαιµάκετον πρηστῆρα 

οὐράνιον βέλος ὀξὺ Καταιβάτου αἰθαλόεντος, 

ὃν καὶ γαῖα πέφρικε θάλασσά τε παµφανόωντα, 

καὶ θῆρες πτήσσουσιν, ὅταν κτύπος οὖας ἐσέλθηι· 

15 µαρµαίρει δὲ πρόσωπ' αὐγαῖς, σµαραγεῖ δὲ κεραυνὸς 

αἰθέρος ἐν γυάλοισι· διαρρήξας δὲ χιτῶνα   

οὐράνιον προκάλυµµ’ ἀφíης ἀργῆτα κεραυνόν. 

Ἀλλά, µάκαρ, θυµὸν βαρὺν ἔµβαλε κύµασι πόντου 

ἠδ' ὀρέων κορυφαῖσι· τὸ σὸν κράτος ἴσµεν ἅπαντες. 

20 Ἀλλὰ χαρεὶς λοιβαῖσι δίδου φρεσὶν αἴσιµα πάντα 

ζωήν τ' ὀλβιόθυµον, ὁµοῦ θ' ὑγίειαν ἄνασσαν 

εἰρήνην τε θεὸν, κουροτρόφον, ἀγλαότιµον, 

καὶ βίον εὐθύµοισιν ἀεὶ θάλλοντα λογισµοῖς. 

																																																								
Tit. Κεραυνοῦ Ψ: Κεραυνίου φ || 1. ὑψίδροµον Ψ: ὑψίδροµε t ὑψίβροµον Pierson || 4. νάµασι Ψ: πνεύµασι 
West || 5-6 transposuit Ricciardelli, 6-7 transp. Hermann, iniuria || 6. ἐς χθονíους West: ἐς ῥοθίους Ψ 
εὐροθíους Hermann || 7. post uersum, lac. unius versus susp. Vian, iniuria || 10.  ὁρµῆι φ P: ὁρµήν Maas 
ὁρµὴ l (paulatim laceratum) ὁρ B ὁ A om. M || 11. ἄρρηκτον Ψ: αρρητον l | πρηστῆρα M: πρηστῆρος φ 
πρηστῆρι p πρηστῆσι d (paulatim laceratum) πρηστῆρ θ πρηστῆ A B || 16. διαρρήξας Ψ: διέρρηξας 
Ricciardelli || 17. προκάλυµµ’ ἀφíης Slothouwer: προκάλυµµα βάλλεις Ψ προκάλυµµα βαλὼν Ricciardelli 
προκάλυµµα, χαλᾶις Hermann || 18. βαρὺν ἔµβαλε Slothouwer: ὄ(µ)βριµον ἔµβαλε n g i om. et lac. stat. θ 
A B πέµποις ἐπὶ coni. Ricciardelli  || 22. hab. Ψ: om. Iunt 
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19. A Zeus Trovão — Incenso de estoraque 
Zeus pai, que, em teu elevado curso, moves o cosmo de ígneo luzir, 

Que acendes o mais remoto lume de teu etéreo relâmpago, 
Que estremeces o assento de todos os ditosos com divinos trovões, 

Que conflagras o flamejante relâmpago pelas nebulosas tormentas; 
5 Tornados, procelas, furacões e poderosos trovões 

Tu atiras contra os flamejantes Ctônios, cobrindo-os com dardos, 
Seres coruscantes, poderosos, espantosos, possantes; 

Terrível instrumento alado, estarrecedor, arrepiante, 
Repentino, trovejante, puro e invencível dardo, 

10 Voraz no teu impulso com turbilhões de infindável rumor, 
Inabalável, opressivo, indômito furacão, 

Afiado e celeste dardo do Cadente incendiário, 
Tu que, ao resplandecer, fazes tremer a terra e o mar 

E as feras acovardar quando teu estampido lhes alcança os ouvidos 
15 E suas faces reluzem com os raios, o trovão ressoa 

Nas profundezas do céu; e, ao dilacerar a túnica 
Que cobre o céu, tu lanças um fulgente trovão. 

Então, ditoso, dirige o teu ímpeto pujante às ondas do pélago 
E aos cumes das montanhas — o teu poder todos conhecemos. 

20 Então, contenta-te com as libações e dá-nos o que é de todo adequado, 
Uma vida de ânimo próspero, bem como uma saúde soberana, 

Uma paz divina, nutriz de jovens, de ilustre honra, 
E uma existência que viceje sempre com benéficas motivações. 
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20. Διὸς Ἀστραπαίου, θυµίαµα λιβανοµάνναν23 

Κικλήσκω µέγαν, ἁγνόν, ἐρισµάραγον, περίφαντον, 

ἀέριον, φλογόεντα, πυρίδροµον, ἀεροφεγγῆ, 

ἀστράπτοντα σέλας νεφέων παταγοδρόµωι αὐδῆι, 

φρικώδη, βαρύµηνιν, ἀνίκητον θεὸν ἁγνόν, 

5 Ἀστραπαῖον Δία, παγγενέτην, βασιλῆα µέγιστον, 

εὐµενέοντα φέρειν γλυκερὴν βιότοιο τελευτήν. 

																																																								
Tit. Ἀστραπαίου Maas (coll. u. 5, 15.9): Ἀστραπέως Ψ || 5. ἀστραπαῖον Ψ: ἀστραπέα φ 
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20. A Zeus do Relâmpago — Incenso de olíbano em pó 
Invoco o grande, puro, estrondoso, preclaro, 

Aéreo, flamejante, de ígneo curso, lume aéreo, 
Tu que acendes um brilho com o som estrepitante das nuvens, 

Espantoso, colérico, pura e invencível divindade, 
5 Zeus do Relâmpago, criador de tudo, enorme soberano, 

A trazer, benevolente, um doce termo às nossas vidas. 
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21. Νεφῶν, θυµίαµα σµύρναν24 

Ἀέριοι Νεφέλαι, καρποτρόφοι, οὐρανόπλαγκτοι, 

ὀµβροτόκοι, πνοιαῖσιν ἐλαυνόµεναι κατὰ κόσµον, 

βρονταῖαι, πυρόεσσαι, ἐρίβροµοι, ὑγροκέλευθοι, 

ἀέρος ἐν κόλπωι πάταγον φρικώδη ἔχουσαι, 

5 πνεύµασιν ἀντίσπαστοι ἐπιδροµάδην παταγεῦσαι, 

ὑµᾶς νῦν λίτοµαι, δροσοείµονες, εὔπνοοι αὔραις, 

πέµπειν καρποτρόφους ὄµβρους ἐπὶ µητέρα γαῖαν.   

																																																								
3. ὑγροκέλευθοι Hermann (coll. 22.6, 24.2, 51.14, 80.3, 83.7): ὑδροκέλευθοι Ψ 
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21. Às Nuvens — Incenso de mirra 
Nuvens aéreas, nutrizes dos frutos, errantes pelos céus, 

Que engendrais as tormentas, movidas ao longo do cosmo pelos sopros, 
Trovejantes, ígneas, troantes, dos trajetos das águas, 

Que, no ventre do ar, sustentais uma espantosa colisão, 
5 Colidindo rapidamente entre ventos convulsivos; 

Agora vos suplico, trajadas de orvalho, frescas brisas, 
A enviarem frutíferas chuvas até a mãe terra. 
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22. Θαλάσσης, θυµίαµα λιβανοµάνναν25 

Ὠκεανοῦ καλέω νύµφην, γλαυκώπιδα Τηθύν, 

κυανόπεπλον ἄνασσαν, ἐύτροχα κυµαίνουσαν, 

αὔραις ἡδυπνόοισι πατασσοµένην περὶ γαῖαν. 

Θραύουσ' αἰγιαλοῖσι πέτρηισί τε κύµατα µακρά, 

5 εὐδεινοῖς ἁπαλοῖσι γαληνιόωσα δρόµοισι, 

ναυσὶν ἀγαλλοµένη, θηροτρόφε, ὑγροκέλευθε, 

µήτηρ µὲν Κύπριδος, µήτηρ νεφέων ἐρεβεννῶν 

καὶ πάσης πηγῆς νυµφῶν νασµοῖσι βρυούσης· 

κλῦθί µου, ὦ πολύσεµνε, καὶ εὐµενέουσ' ἐπαρήγοις, 

10 εὐθυδρόµοις οὖρον ναυσὶν πέµπουσα, µάκαιρα. 

																																																								
Tit. Θαλάσσης Ψ: Τηθúος Dinner || 1. Τηθύν e q: Τιθύν Ψ Τηθήν l || 5. εὐδεινοῖς Ψ: εὐδίνοις Keydell 
εὐδινοῖς l 
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22. Ao Mar — Incenso de olíbano em pó 
Chamo a esposa do Oceano, Tétis dos olhos glaucos, 

A senhora do negro manto, ondulando suavemente, 
Agitando-te com as doces brisas ao redor da terra. 

Quebrando tuas amplas ondas nas rochas e litorais, 
5 Tranquilizada por entre tênues e brandos cursos, 

Exaltando-te com as naus, nutriz das feras, do trajeto das águas, 
Mãe da Cípria, mãe das escuras nuvens 

E de toda nascente em que exuberam as manantes de Ninfas. 
Ouve-me, veneranda, e, benevolente, auxilia-nos; 

10 Envia um vento favorável para as naus de curso reto, ditosa. 
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23. Νηρέως, θυµίαµα σµύρναν26 

Ὦ κατέχων πόντου ῥίζας, κυαναυγέτιν ἕδρην, 

πεντήκοντα κόραισιν ἀγαλλόµενος κατὰ κῦµα 

καλλιτέκνοισι χοροῖς, Νηρεῦ, µεγαλώνυµε δαῖµον, 

πυθµὴν µὲν πόντου, γαίης πέρας, ἀρχὴ ἁπάντων, 

5 ὃς κλονέεις Δηοῦς ἱερὸν βάθρον, ἡνίκα πνοιὰς 

ἐν νυχίοις κευθµῶσιν ἐλαυνοµένας ἀποκλείηις· 

ἀλλά, µάκαρ, σεισµοὺς µὲν ἀπότρεπε, πέµπε δὲ µύσταις 

ὄλβον τ' εἰρήνην τε καὶ ἠπιόχειρον ὑγείην. 

																																																								
6. ἐν νυχίοις Ricciardelli: ἐννυχίοις Ψ ἐν µυχίοις π || 8. ἠπιόχειρον ὑγείην Ruhnken (coll. 29.18, 84.8): 
ὀλβιóχειρον Ψ ἠπιόχειρ' ὑγίειαν Hermann 
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23. A Nereu — Incenso de mirra 
Ó detentor das raízes do pélago, do assento de negro luzir, 

Exaltando-te mar afora com as tuas cinquenta moças, 
Com as danças de tuas belas filhas, Nereu, divindade renomada, 

Base do pélago, limite da terra, princípio de tudo, 
5 Tu que agitas o sagrado fundamento de Deo, quando as brisas 

Movidas em noturnos recessos tu encerras. 
Então, ditoso, detém os terremotos e envia aos iniciados 

Prosperidade, paz e uma saúde mitigante. 
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24. Νηρηίδων, θυµίαµα ἀρώµατα27 

Νηρέος εἰναλίου νύµφαι, καλυκώπιδες, ἁγναί, 

σφαράγιαι, βύθιαι, χοροπαίγµονες, ὑγροκέλευθοι,   

πεντήκοντα κόραι περὶ κύµασι βακχεύουσαι, 

Τριτώνων ἔποχοι συναγαλλóµεναι περὶ νῶτα 

5 θηροτύποις µορφαῖς, ὧν βόσκει σώµατα πόντος, 

ἄλλοις θ' οἳ ναίουσι βυθόν, Τριτώνιον οἶδµα, 

ὑγροδρόµοι, σκιρτηταί, ἑλισσόµενοι περὶ κῦµα, 

ποντοπλάνοι δελφῖνες, ἁλιρρόθιοι, κυαναυγεῖς. 

Ὑµᾶς κικλήσκω πέµπειν µύσταις πολὺν ὄλβον· 

10 ὑµεῖς γὰρ πρῶται τελετὴν ἀνεδείξατε σεµνὴν 

εὐιέρου Βάκχοιο καὶ ἁγνῆς Φερσεφονείης, 

Καλλιόπηι σὺν µητρὶ καὶ Ἀπόλλωνι ἄνακτι. 

    

 

   

																																																								
2. σφαράγιαι Fayant: σφράγιαι Ψ susp. σφριγαναὶ Wiel Σφράγειαι Maas Σφραγíδιαι Theiler φρíκιαι 
Hermann ἀσφάλιαι West φρικαλέαι Abel || 4. ἔποχοι συναγαλλóµεναι Theiler: ἐπ' ὄχοισιν ἀγαλλόµεναι Ψ || 
6. ἄλλοις θ' οἳ Scaliger, Keydell: ἄλλαις θ' αἳ Ricciardelli ἄλλοι θ' οἳ Ψ ἄλλων θ' οἳ Theiler || 7. ὑγροδρόµοι 
Vian: ὑγρόδοµοι West ὑδρόδοµοι Ψ ὑδροδρόµοι Eschenbach | ἑλισσόµενοι Ψ: ἑλισσόµεναι Dinner, 
Ricciardelli 
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24. Às Nereidas — Incenso de ervas aromáticas 
Ninfas do marítimo Nereu, ruborizadas, puras,  

Ruidosas, joviais dançarinas, do trajeto das águas, 
Cinquenta jovens bacantes pelas ondas, 

Que vos comprazeis montadas nos dorsos dos Tritões  
5 De formas bestiais, cujos corpos o pélago nutre, 

Ao lado de outros seres que navegam pelas profundezas, vaga tritônia, 
Do percurso aquático, saltitantes, girando pelas ondas, 

Delfinos errantes pelos mares, estrondosos, de negro luzir. 
Invoco-vos a trazer aos iniciados muita prosperidade; 

10 Pois vós fostes as primeiras a apresentar a venerável iniciação 
Do sagrado Baco e da pura Perséfone, 

Junto à mãe Calíope e o soberano Apolo. 
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25. Πρωτέως, θυµίαµα στύρακα28 

Πρωτέα κικλήσκω, πόντου κληῖδας ἔχοντα,  

πρωτογενῆ, πάσης φύσεως ἀρχὰς ὃς ἔφηνεν 

ὕλην ἀλλάσσων ἱερὴν ἰδέαις πολυµόρφοις, 

πάντιµος, πολύβουλος, ἐπιστάµενος τά τ' ἐόντα 

5 ὅσσα τε πρόσθεν ἔην ὅσα τ' ἔσσεται ὕστερον αὖτις· 

πάντα γὰρ αὐτὸς ἔχων µεταβάλλεται οὐδέ τις ἄλλος 

ἀθανάτων, οἳ ἔχουσιν ἕδος νιφόεντος Ὀλύµπου 

καὶ πόντον καὶ γαῖαν ἐνηέριοί τε ποτῶνται· 

πάντα γάρ <ἐν> Πρωτεῖ πρώτη Φύσις ἐγκατέθηκε. 

10 ἀλλά, πάτερ, µόλε µυστιπόλοις ὁσίαισι προνοίαις 

πέµπων εὐόλβου βιότου τέλος ἐσθλὸν ἐπ' ἔργοις.   

																																																								
6-8. hab. Ψ: om. φ || 9. πάντα γάρ ἐν Gesner: πάντα γὰρ Ψ πάντα γ’ ἐπεὶ Theiler 
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25. A Proteu — Incenso de estoraque 
Invoco Proteu, detentor das chaves do pélago, 

Primogênito, tu que revelaste os princípios de toda a natureza, 
Convertendo a sagrada matéria por meio das formas multifárias, 

Honrado, judicioso, conhecedor de tudo aquilo que é, 
5 De tudo quanto outrora fora e ainda de tudo quanto há de ser mais adiante, 

Pois, tudo detendo, és tu próprio quem as transforma, e nenhum outro 
Dos imortais, que detêm seus assentos no nevado Olimpo 

Ou mesmo que detêm o pélago e a terra e voam pelos ares; 
Pois no princípio a Natureza depositou tudo em Proteu. 

10 Então, pai, vem com piedosos propósitos para os teus oficiantes 
E traz um grato termo às suas prósperas vidas por estes ofícios. 
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26. Γῆς, θυµίαµα πᾶν σπέρµα πλὴν κυάµων καὶ ἀρωµάτων29 

Γαῖα θεά, µῆτερ µακάρων θνητῶν τ' ἀνθρώπων, 

παντρόφε, πανδώτειρα, τελεσφόρε, παντολέτειρα, 

αὐξιθαλής, φερέκαρπε, καλαῖς Ὥραισι βρύουσα, 

ἕδρανον ἀθανάτου κόσµου, πολυποίκιλε κούρη, 

5 ἣ λοχίαις ὠδῖσι κύεις καρπὸν πολυειδῆ, 

ἀιδία, πολύσεπτε, βαθύστερν', ὀλβιόµοιρε, 

ἡδυπνόοις χαίρουσα χλόαις, πολυάνθεµε δαῖµον, 

ὀµβροχαρής, περὶ ἣν κόσµος πολυδαίδαλος ἄστρων 

εἱλεῖται φύσει ἀενάωι καὶ ῥεύµασι δεινοῖς. 

10 ἀλλά, µάκαιρα θεά, καρποὺς αὔξοις πολυγηθεῖς 

εὐµενὲς ἦτορ ἔχουσα, † σὺν ὀλβιοδώτισιν Ὥραις. † 

																																																								
7. πολυάνθεµε Pierson (coll. 40.17, 43.3): πολυανθέσι Ψ || 11. σὺν ὀλβιοδώτισιν Ὥραις Fayant: σὺν 
ὀλβίοισιν ἐν ὥραις Ψ σὺν ὀλβεíησιν ἐν ὥραις l σὺν εὐόλβοισιν ἐν ὥραις Lennep σὺν εὐόλβοις κτεάτεσσιν 
Vian πρòς ἀνολβíοισιν ἐν ὥραις dubitanter Gerlach 
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26. À Terra — Incenso de qualquer semente, exceto de fava e ervas aromáticas 
Deusa Terra, mães dos ditosos e dos homens mortais, 

Nutriz, provedora, frutificadora, arruinadora, 
Verdejante, frutígera, sobejando com as belas Estações, 

Assento do cosmo imortal, jovem matizada, 
5 Tu que geras frutos vários durante dolorosos partos, 

Eterna, reverenciada, de amplo busto, benéfica, 
Tu que te alegras com o perfume dos brotos, florida divindade, 

Apreciadora da chuva, ao redor de ti o cosmo repleto de astros 
Te encobre com uma natureza perene e espantosas correntes. 

10 Então, ditosa deusa, faz crescer jubilosos frutos, 
Mantém um coração benévolo, ao lado das opulentas Estações. 
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27. Μητρὸς θεῶν, θυµίαµα ποικίλα30 

Ἀθανάτων θεότιµε θεῶν µῆτερ, τροφὲ πάντων, 

τῆιδε µόλοις, κράντειρα θεά, σέο, πότνι', ἐπ' εὐχαῖς, 

ταυροφόνων ζεύξασα ταχυδρόµον ἅρµα λεόντων, 

σκηπτοῦχε κλεινοῖο πόλου, πολυώνυµε, σεµνή, 

5 ἣ κατέχεις κόσµοιο µέσον θρόνον, οὕνεκεν αὐτὴ 

γαῖαν ἔχεις θνητοῖσι τροφὰς παρέχουσα προσηνεῖς. 

ἐκ σέο δ' ἀθανάτων τε γένος θνητῶν τ' ἐλοχεύθη, 

σοὶ ποταµοὶ κρατέονται ἀεὶ καὶ πᾶσα θάλασσα, 

Ἑστία αὐδαχθεῖσα· σὲ δ' ὀλβοδότιν καλέουσι,   

10 παντοίων ἀγαθῶν θνητοῖς ὅτι δῶρα χαρίζηι, 

ἔρχεο πρὸς τελετήν, ὦ πότνια, τυµπανοτερπής, 

πανδαµάτωρ, Φρυγίης σώτειρα, Κρόνου συνόµευνε, 

Οὐρανόπαι, πρέσβειρα, βιοθρέπτειρα, φίλοιστρε· 

ἔρχεο γηθόσυνος, κεχαρηµένη εὐσεβίηισιν. 

																																																								
12. Φρυγίης Ψ: Φρυγίη Keydell || 14. κεχαρηµένη Keydell (coll. 52.13): κεχαρισµένη Ψ 
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27. À Mãe dos Deuses — Incenso variado 
Honrada Mãe dos Deuses imortais, nutrição de todos, 

Vem até aqui, senhora, às preces a ti dirigidas, deusa poderosa, 
Após atrelar à tua ligeira carruagem os leões assassinos de touros, 

Detentora da gloriosa esfera celestial, de muitos nomes, venerável, 
5 Tu que guardas o trono central do cosmo, motivo pelo qual tu mesma 

Deténs a terra, fornecendo ternos alimentos aos mortais. 
De ti foi gerada a raça dos imortais e dos mortais, 

Por ti os rios e todo o mar são sempre dominados; 
Denominada Héstia, chamam-te de outorgadora de prosperidade, 

10 Visto que agracias os mortais com dádivas, com toda sorte de bens. 
Vem a esta iniciação, ó senhora, apreciadora dos tímpanos, 

Dominadora, salvadora da Frígia, consorte de Crono, 
Filha de Urano, anciã, mantenedora da vida, motivo de delírio, 

Vem, regozijante, alegra-te com as reverências. 
 

     



	 150	

28. Ἑρµοῦ, θυµίαµα λίβανον31 

Κλῦθί µου, Ἑρµεία, Διὸς ἄγγελε, Μαιάδος υἱέ, 

παγκρατὲς ἦτορ ἔχων, ἐναγώνιε, κοίρανε θνητῶν, 

εὔφρων, ποικιλόβουλε, διάκτορε ἀργειφόντα, 

πτηνοπέδιλε, φίλανδρε, λόγου θνητοῖσι προφῆτα, 

5 γυµνάσιν ὃς χαίρεις δολίαις τ' ἀπάταις, τροπαιοῦχε, 

ἑρµηνεῦ πάντων, κερδέµπορε, λυσιµέριµνε, 

ὃς χείρεσσιν ἔχεις εἰρήνης ὅπλον ἀµεµφές, 

Κωρυκιῶτα, µάκαρ, ἐριούνιε, ποικιλόµυθε, 

ἐργασίαις ἐπαρωγέ, φίλε θνητοῖς ἐν ἀνάγκαις, 

10 γλώσσης δεινὸν ὅπλον τὸ σεβάσµιον ἀνθρώποισι· 

κλῦθί µου εὐχοµένου, βιότου τέλος ἐσθλὸν ὀπάζων 

ἐργασίαισι, λόγου χάρισιν καὶ µνηµοσύνηισιν. 

     

																																																								
5. τροπαιοῦχε Chuvin: τροφιοῦχε Ψ corruptum πτολιοῦχε l στροφιοῦχε Wiel ὀφιοῦχε Schneider (ap. 
Hermann) 
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28. A Hermes — Incenso de olíbano 
Ouve-me, Hermes, mensageiro de Zeus, filho de Maia, 

Detentor de um forte coração, das disputas, líder dos mortais, 
Benévolo, de muitos conselhos, núncio assassino de Argo, 

Das aladas sandálias, apreciador dos homens, expositor da palavra aos mortais, 
5 Tu que te alegras com exercícios e dolos astutos, detentor do troféu, 

Intérprete de tudo, que presides os comércios, mitigador das aflições, 
Tu que deténs em tuas mãos o irreprochável artefato da paz, 

Corício, ditoso, socorredor, eloquente, 
Auxiliador dos labores, amigo dos mortais em meio às necessidades, 

10 Espantoso e reverendo instrumento da fala aos humanos; 
Ouve-me enquanto suplico, garante um termo de vida fortuito 

Com os labores, as alegrias da palavra e as memórias. 
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29. Ὕµνος Περσεφόνης32 

Φερσεφόνη, θύγατερ µεγάλου Διός, ἐλθέ, µάκαιρα, 

µουνογένεια θεά, κεχαρισµένα δ' ἱερὰ δέξαι,   

Πλούτωνος πολύτιµε δάµαρ, κεδνή, βιοδῶτι, 

ἣ κατέχεις Ἀίδαο πύλας ὑπὸ κεύθεα γαίης, 

5 Πραξιδίκη, ἐρατοπλόκαµε, Δηοῦς θάλος ἁγνόν, 

Εὐµενίδων γενέτειρα, ὑποχθονίων βασίλεια, 

ἣν Ζεὺς ἀρρήτοισι γοναῖς τεκνώσατο κούρην, 

µῆτερ ἐριβρεµέτου πολυµόρφου Εὐβουλῆος, 

Ὡρῶν συµπαίκτειρα, φαεσφόρε, ἀγλαόµορφε, 

10 σεµνή, παντοκράτειρα, κόρη καρποῖσι βρύουσα, 

εὐφεγγής, κερόεσσα, µόνη θνητοῖσι ποθεινή, 

εἰαρινή, λειµωνιάσιν χαίρουσα πνοῆισιν, 

ἱερὸν ἐκφαίνουσα δέµας βλαστοῖς χλοοκάρποις, 

ἁρπαγιµαῖα λέχη µετοπωρινὰ νυµφευθεῖσα, 

15 ζωὴ καὶ θάνατος µούνη θνητοῖς πολυµόχθοις, 

Φερσεφόνη· φέρβεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα φονεύεις. 

κλῦθι, µάκαιρα θεά, καρποὺς δ' ἀνάπεµπ' ἀπὸ γαίης 

εἰρήνηι θάλλουσα καὶ ἠπιοχείρωι ὑγείαι 

καὶ βίωι εὐόλβωι λιπαρὸν γῆρας κατάγοντι 

20 πρὸς σὸν χῶρον, ἄνασσα, καὶ εὐδύνατον Πλούτωνα. 

																																																								
9. συµπαίκτειρα Heringa (coll. 43.7): συµπλέκτειρα Ψ || 10. βρύουσα Ψ: βρíθουσα l (coll. 40.18) || 18. 
ἠπιοχείρωι ὑγείαι Pierson (coll. 84.8): ἠπιóχειρ ὑγίεια Ψ 
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29. Hino a Perséfone 
Perséfone, filha do grande Zeus, vem, ditosa 

Deusa unigênita, aceita as graciosas oferendas; 
Honrada esposa de Plutão, zelosa, outorgadora de vida, 

Tu que guardas os portões de Hades nas profundezas da terra, 
5 Praxídice, de tranças encantadoras, pura cria de Deo, 

Progenitora das Eumênides, soberana do subterrâneo, 
Tu, jovem, que Zeus gerou em inenarrável concepção, 

Mãe do ruidoso e multiforme Eubuleu, 
Companheira de jogos das Estações, iluminadora, de forma brilhante, 

10 Venerável, dominadora, jovem sobejando com frutos, 
Refulgente, cornada, única desejada pelos mortais, 

Primaveril, alegrando-te com as brisas dos prados, 
Desabrochando sagrado corpo entre frutíferos brotos, 

Desposada e arrebatada em leito outonal, 
15 Única vida e morte aos atribulados mortais; 

Perséfone, pois fazes sempre tudo persistir e fenecer.  
Ouve, ditosa deusa, e envia frutos da terra, 

Viceja com paz e uma saúde generosa 
E uma vida próspera que traga uma velhice tranquila  

20 À tua região, senhora, e do vigoroso Plutão. 
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30. Διονύσου, θυµίαµα στύρακα33 

Κικλήσκω Διόνυσον ἐρίβροµον, εὐαστῆρα, 

πρωτόγονον, διφυῆ, τρίγονον, Βακχεῖον ἄνακτα,   

ἄγριον, ἄρρητον, κρύφιον, δικέρωτα, δίµορφον, 

κισσόβρυον, ταυρωπόν, ἀρήιον, εὔιον, ἁγνόν, 

5 ὠµάδιον, τριετῆ, βοτρυηφόρον, ἐρνεσίπεπλον. 

Εὐβουλεῦ, πολύβουλε, Διὸς καὶ Περσεφονείης 

ἀρρήτοις λέκτροισι τεκνωθείς, ἄµβροτε δαῖµον· 

κλῦθι, µάκαρ, φωνῆς, ἡδὺς δ' ἐπίπνευσον ἀµεµφής 

εὐµενὲς ἦτορ ἔχων, σὺν ἐυζώνοισι τιθήναις. 

																																																								
6. Εὐβουλεῦ, πολύβουλε Pierson: εὔβουλ' εὐπολúβουλε Ψ || 8. ἀµεµφής Lobeck (coll. 81.5): ἀµεµής Ψ 
ἀµενηνής φ ἀµεννής l ἀµεν (ής pmarg.) θ A ἀµεµ B 
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30. A Dioniso — Incenso de estoraque 
Invoco o troante Dioniso, do urro ritual, 

Primogênito, de dupla natureza, três vezes gerado, senhor Dioniso, 
Selvagem, inefável, oculto, bicórneo, biforme, 

Encoberto de heras, de táurea feição, bélico, do brado festivo, puro, 
5 Omófago, das festas bienais, dos ramos de uvas, envolto em folhagens, 

Eubuleu, de muitos conselhos, por Zeus e Perséfone 
Gerado em inefáveis relações, imortal divindade; 

Ouve, ditoso, o proferimento, e, doce e irreprochável, inspira-nos, 
Detendo um benévolo coração com tuas amas adornadas. 
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31. Ὕµνος Κουρήτων34 

Σκιρτηταὶ Κουρῆτες, ἐνόπλια βήµατα θέντες, 

ποσσίκροτοι, ῥοµβηταί, ὀρέστεροι, εὐαστῆρες, 

κρουσιλύραι, παράρυθµοι, ἐπεµβάται, ἴχνεσι κοῦφοι, 

ὁπλοφόροι, φύλακες, κοσµήτορες, ἀγλαόφηµοι, 

5 Mητρὸς ὀρειοµανοῦς συνοπάονες, ὀργιοφάνται· 

ἔλθοιτ' εὐµενέοντες ἐπ' εὐφήµοισι λόγοισι, 

βουκόλωι εὐάντητοι ἀεὶ κεχαρηότι θυµῶι. 

																																																								
3. κοῦφοι Quandt (coll. 51.6): κωφοῖς g κωφοί ὶ Ψ κούφοις Scaliger 
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31. Hino aos Curetes 
Saltitantes Curetes, que determinais o passo marcial, 

Da marcha brusca, girando como um rombo, montanhosos, do urro ritual, 
Que tocais as liras, desarmoniosos, cavaleiros, de passos ligeiros, 

Portadores das armas, guardiões, comandantes, esplêndidos, 
5 Companheiros da Mãe que frequenta as alturas, oficiantes; 

Vinde, benévolos junto às palavras auspiciosas, 
Sempre acessíveis ao boiadeiro e com um espírito favorável. 
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32. Ἀθηνᾶς, θυµίαµα ἀρώµατα35 

Παλλὰς µουνογενής, µεγάλου Διὸς ἔκγονε σεµνή, 

δῖα, µάκαιρα θεά, πολεµόκλονε, ὀµβριµόθυµε, 

ἄρρητε, ῥητή, µεγαλώνυµε, ἀντροδίαιτε,    

ἣ διέπεις ὄχθους ὑψαύχενας ἀκρωρείους 

5 ἠδ' ὄρεα σκιόεντα, νάπαισί τε σὴν φρένα τέρπεις,  

ὁπλοχαρής, οἰστροῦσα βροτῶν ψυχὰς µανίαισι, 

γυµνάζουσα κόρη, φρικώδη θυµὸν ἔχουσα, 

Γοργοφόνη, φυγόλεκτρε, τεχνῶν µῆτερ πολύολβε, 

ὁρµάστειρα, φίλοιστρε κακοῖς, ἀγαθοῖς δὲ φρόνησις· 

10 ἄρσην µὲν καὶ θῆλυς ἔφυς, πολεµητόκε, µῆτι, 

αἰολόµορφε, δράκαινα, φιλένθεε, ἀγλαότιµε, 

Φλεγραίων ὀλέτειρα Γιγάντων, ἱππελάτειρα, 

Τριτογένεια, λύτειρα κακῶν, νικηφόρε δαῖµον, 

ἤµατα καὶ νύκτας αἰεὶ νεάταισιν ἐν ὥραις, 

15 κλῦθί µου εὐχοµένου, δὸς δ' εἰρήνην πολύολβον 

καὶ κλέος ἠδ' ὑγίειαν † σὺν ὀλβιοδώτισιν Ὥραις, † 

γλαυκῶφ', εὑρεσίτεχνε, πολυλλίστη βασίλεια. 

																																																								
3-5. hab. Ψ: del. Ruhnken || 3. ἄρρητε, ῥητή Nowosadskij: ἀρρητερρητή Ψ ἄρρητ’ αὖ ῥητή π || 10. 
πολεµητόκε Vian: πολεµατόκε Ψ || 14. forsitan non loco suo stat Ricciardelli, post u. 16 transpos. Vian, 
iniuria || 16. κλέος Vian: κόρον Ψ | σὺν ὀλβιοδώτισιν Ὥραις Fayant: ἐπ' εὐόλβοισιν ἐν ὥραις Ψ σὺν 
εὐόλβοις κτεάτεσσιν Vian || 17. non loco suo stat Ricciardelli, post u. 13 posuit Hermann, iniuria 
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32. A Atena — Incenso de ervas aromáticas 
Palas unigênita, venerável progênie do grande Zeus, 

Divina, ditosa deusa, do brado marcial, de índole possante, 
Ignota, notória, renomada, frequentadora das grutas, 

Tu que cruzas as eminentes e supremas cordilheiras 
5 E as montanhas umbrosas, e inebrias o teu coração nos vales,  

Apreciadora das armas, levando à loucura as almas dos homens, 
Jovem afeita aos exercícios, detentora de um espírito espantoso, 

Assassina da Górgona, esquiva ao leito, próspera mãe das artes, 
Instigadora, motivo de delírio ao maus, prudência aos bons; 

10 Nasceste masculina e feminina, incitadora de guerras, sagaz, 
Mutável, serpente, entusiasmante, esplêndida, 

Destruidora dos Gigantes de Flegra, cavalgadora, 
Tritogênita, árbitra dos maus, divindade vitoriosa 

Sempre, no decorrer do dia e da noite, nos derradeiros momentos. 
15 Ouve-me enquanto suplico e dá uma paz plena de prosperidade 

E satisfação e saúde, ao lado das opulentas Estações, 
Tu, de olhos glaucos, inventora das artes, solicitada soberana. 
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33. Νίκης, θυµίαµα µάνναν36 

Εὐδύνατον καλέω Νίκην, θνητοῖσι ποθεινήν, 

ἣ µούνη λύεις θνητῶν ἐναγώνιον ὁρµὴν 

καὶ στάσιν ἀλγινόεσσαν ἐπ' ἀντιπάλοισι µάχαισιν, 

ἐν πολέµοις κρίνουσα τροπαιούχοισιν ἐπ' ἔργοις, 

5 οἷς ἂν ἐφορµαίνουσα φέροις γλυκερώτατον εὖχος· 

πάντων γὰρ κρατέεις, πάσης δ' ἔριδος κλέος ἐσθλὸν 

Νίκηι ἐπ' εὐδόξωι κεῖται θαλίαισι βρυάζον. 

Ἀλλά, µάκαιρ', ἔλθοις πεποθηµένη ὄµµατι φαιδρῶι 

αἰεὶ ἐπ' εὐδόξοις ἔργοις κλέος ἐσθλὸν ἄγουσα.   

																																																								
2. λύεις Platt: λύει Ψ || 9. ἔργοις κλέος Ψ: κλέος ἔργοις π ἔργοις τέλος Lobeck (coll. 25.11, 57.12) 
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33. A Vitória — Incenso em pó 
Chamo a vigorosa Vitória, desejada pelos mortais, 

Tu que és a única a desencadear a ânsia belicosa dos mortais 
E o pesaroso conflito, os quais têm lugar nas batalhas equilibradas, 

Determinando nas guerras, em meio a empenhos dignos de troféus, 
5 A quem hás de satisfazer o mais doce anseio, conforme tua vontade; 

Pois tudo dominas, e a brava glória de todo esforço, 
Repleta de festejos, jaz sobre a bem afamada Vitória. 

Então, ditosa, vem, almejada com tua feição serena,  
Trazendo sempre uma brava glória aos ofícios bem afamados. 
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34. Ἀπόλλωνος, θυµίαµα µάνναν37 

Ἐλθέ, µάκαρ, Παιάν, Τιτυοκτόνε, Φοῖβε, Λυκωρεῦ, 

Μεµφῖτ', ἀγλαότιµε, ἰήιε, ὀλβιοδῶτα, 

χρυσολύρη, σπερµεῖε, ἀρότριε, Πύθιε, Τιτάν, 

Γρύνιε καὶ Σµινθεῦ, Πυθοκτόνε, Δελφικέ, µάντι, 

5 ἄγριε, φωσφόρε δαῖµον, ἐράσµιε, κύδιµε κοῦρε, 

Μουσαγέτα, χοροποιέ, ἑκηβόλε, τοξοβέλεµνε, 

Βράγχιε καὶ Διδυµεῦ, † ἑκάεργε †, Λοξία, ἁγνέ, 

Δήλι' ἄναξ, πανδερκὲς ἔχων φαεσίµβροτον ὄµµα, 

χρυσοκόµα, καθαρὰς φήµας χρησµούς τ' ἀναφαίνων· 

10 κλῦθί µου εὐχοµένου λαῶν ὕπερ εὔφρονι θυµῶι· 

τόνδε σὺ γὰρ λεύσσεις τὸν ἀπείριτον αἰθέρα πάντα 

γαῖαν δ' ὀλβιόµοιρον ὕπερθέ τε καὶ δι' ἀµολγοῦ, 

νυκτὸς ἐν ἡσυχίαισιν ὑπ' ἀστεροόµµατον ὄρφνην 

ῥίζας νέρθε δέδορκας, ἔχεις δέ τε πείρατα κόσµου 

15 παντός· σοὶ δ' ἀρχή τε τελευτή τ' ἐστὶ µέλουσα, 

παντοθαλής, σὺ δὲ πάντα πόλον κιθάρηι πολυκρέκτωι 

ἁρµόζεις, ὁτὲ µὲν νεάτης ἐπὶ τέρµατα βαίνων, 

ἄλλοτε δ' αὖθ' ὑπάτης, ποτὲ Δώριον εἰς διάκοσµον. 

Πάντα πόλον κιρνὰς κρίνεις βιοθρέµµονα φῦλα, 

20 ἁρµονίηι κεράσας παγκόσµιον ἀνδράσι µοῖραν, 

µίξας χειµῶνος θέρεός τ' ἴσον ἀµφοτέροισιν, 

εἰς ὑπάτας χειµῶνα, θέρος νεάταις διακρίνας, 

Δώριον εἰς ἔαρος πολυηράτου ὥριον ἄνθος.   

Ἔνθεν ἐπωνυµίην σε βροτοὶ κλήιζουσιν ἄνακτα, 

25 Πᾶνα, θεὸν δικέρωτ', ἀνέµων συρίγµαθ' ἱέντα· 

οὕνεκα παντὸς ἔχεις κόσµου σφραγῖδα τυπῶτιν. 

Κλῦθι, µάκαρ, σώζων µύστας ἱκετηρίδι φωνῆι. 

																																																								
4. Γρύνιε καὶ Ψ: Γρύνειε Hermann || 5. hab. Ψ: om. h || 6. µουσαγέτα Ψ: µουσαγέ West uerbum susp. 
Quandt, iniuria || 7. Βράγχιε h qmarg.: Βάκχιε Ψ | ἑκάεργε Ψ corruptum: ἑκάεργος Hermann ἑκαεργέτα West 
Παταρήιε Wiel (ap. Abel) || 18. ὑπάτης Theiler: ὑπάτην Ψ || 25. hab. Ψ: om. h 
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34. A Apolo — Incenso em pó 
Vem, ditoso, Peã, assassino de Tício, Febo, Licoreu, 

Menfita, esplêndido, do brado festivo, outorgador de prosperidade, 
Da áurea lira, semeador, agricultor, Pítio, Titã, 

Grínio e Murídio, assassino de Píton, délfico, adivinho, 
5 Selvagem, divindade luminosa, agradável, famigerado jovem, 

Condutor das Musas, instituidor dos coros, certeiro em seu alvo, arqueiro, 
Brânquio e Didimeu, realizador longínquo, Oblíquo, puro, 

Senhor de Delos, detentor de uma mirada onividente que ilumina os mortais, 
De áurea coma, revelador de incorruptos proferimentos e oráculos; 

10 Ouve-me enquanto suplico pelos homens com um espírito benévolo, 
Pois tu contemplas todo este infindo éter 

E, de cima, a benéfica terra e também pelo ocaso, 
No silêncio da noite sob a escuridão estrelada, 

Miras as raízes abaixo, e abarcas os limites do cosmo 
15 Inteiro; o princípio e o termo são teus cuidados, 

Vicejante, tu regulas toda a esfera celestial com uma cítara 
Ressonante, percorrendo as cordas mais inferiores, 

E, por vezes, as superiores ou mesmo seguindo a ordem dórica. 
Formando toda a esfera celestial, diferencias as raças sobreviventes, 

20 Fundes com harmonia o quinhão comum a todos os homens, 
Mesclas igualmente inverno e verão para uns e outros: 

Às superiores designas o inverno, às inferiores, o verão, 
E à estação desabrochante da amada primavera, o dórico. 

Por isso os mortais te chamam pelo título de senhor, 
25 Pã, deus bicórneo, que expedes os assovios dos ventos, 

Dado que deténs o selo modelador de todo o cosmo. 
Ouve, ditoso, e salva os iniciados com o proferimento suplicante. 
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35. Λητοῦς, θυµίαµα σµύρναν38 

Λητὼ κυανόπεπλε, θεὰ διδυµατόκε, σεµνή, 

Κοιαντίς, µεγάθυµε, πολυλλίστη βασίλεια, 

εὔτεκνον Ζηνὸς γονίµην ὠδῖνα λαβοῦσα, 

γειναµένη Φοῖβόν τε καὶ Ἄρτεµιν ἰοχέαιραν, 

5 τὴν µὲν ἐν Ὀρτυγίηι, τὸν δὲ κραναῆι ἐνὶ Δήλωι, 

κλῦθι, θεὰ δέσποινα, καὶ ἵλαον ἦτορ ἔχουσα 

βαῖν' ἐπὶ πάνθειον τελετὴν τέλος ἡδὺ φέρουσα. 

																																																								
3. λαβοῦσα Ψ: λαχοῦσα Ald 
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35. A Leto — Incenso de mirra 
Leto do manto negro, deusa genetriz de gêmeos, venerável, 

Filha de Céos, resoluta, solicitada soberana, 
Tu que recebeste a fértil e profícua prole de Zeus, 

Gerando Febo e a arqueira Ártemis: 
5 Ela, em Ortígia, ele, na rochosa Delos; 

Ouve, magnânima deusa, e, detendo um coração gentil, 
Vem até o ritual destinado a todos os deuses e traz-nos um doce fim. 
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36. Ἀρτέµιδος, θυµίαµα µάνναν39 

Κλῦθί µου, ὦ βασίλεια, Διὸς πολυώνυµε κούρη, 

Τιτανίς, βροµία, µεγαλώνυµε, τοξότι, σεµνή, 

πασιφαής, δαιδοῦχε θεά, Δίκτυννα, λοχεία, 

ὠδίνων ἐπαρωγὲ καὶ ὠδίνων ἀµύητε,   

5 λυσίζωνε, φίλοιστρε, κυνηγέτι, λυσιµέριµνε, 

εὔδροµε, ἰοχέαιρα, φιλαγρότι, νυκτερόφοιτε, 

κληισία, εὐάντητε, λυτηρία, ἀρσενόµορφε, 

Ὀρθία, ὠκυλόχεια, βροτῶν κουροτρόφε δαῖµον, 

ἀγροτέρα, χθονία, θηροκτόνε, ὀλβιόµοιρε, 

10 ἣ κατέχεις ὀρέων δρυµούς, ἐλαφηβόλε, σεµνή, 

πότνια, παµβασίλεια, καλὸν θάλος, αἰὲν ἐοῦσα, 

δρυµονία, σκυλακῖτι, Κυδωνιάς, αἰολόµορφε· 

ἐλθέ, θεὰ σώτειρα, φίλη, µύστηισιν ἅπασιν 

εὐάντητος, ἄγουσα καλοὺς καρποὺς ἀπὸ γαίης 

15 εἰρήνην τ' ἐρατὴν καλλιπλόκαµόν θ' ὑγίειαν· 

πέµποις δ' εἰς ὀρέων κεφαλὰς νούσους τε καὶ ἄλγη. 

																																																								
2. hab. Ψ: om. h || 7-9. hab. Ψ: om. h || 7. λυτηρία Ψ: λυτηριάς Abel (coll. 14.8) || 14-15. hab. Ψ: om. p || 14. 
καλοὺς καρποὺς Ψ: καρποὺς καλοὺς h || 16. hab. Ψ: om. h 
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36. A Ártemis — Incenso em pó 
Ouve-me, ó soberana, renomada jovem de Zeus, 

Titânica, ruidosa, gloriosa, arqueira, venerável, 
Iluminadora, deusa portadora das tochas, Dictína, parteira, 

Auxiliadora dos partos e não iniciada nos partos, 
5 Aliviadora, motivo de delírio, caçadora, mitigadora das aflições, 

Rápida, com as flechas em mão, apreciadora da caça, noctívaga, 
Encarceradora, acessível, libertadora, masculina, 

Órtia, dos partos indolores, nutriz divindade dos mortais, 
Divina, subterrânea, assassina das feras, afortunada, 

10 Tu que guardas as florestas montanhosas, perseguidora de cervos, venerável, 
Magnânima, soberana, belo broto, de eterna existência, 

Habitante das florestas, protetora dos cães, habitante da Cidônia, mutável. 
Vem, deusa salvadora, amável, acessível a todos 

Os iniciados, traz belos frutos da terra, 
15 Uma paz amável e uma saúde de bela coma; 

Envia aos cimos montanhosos as agonias e doenças. 
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37. Τιτάνων, θυµίαµα λίβανον40 

Τιτῆνες, Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα, 

ἡµετέρων πρόγονοι πατέρων, γαίης ὑπένερθεν 

οἴκοις Ταρταρίοισι µυχῶι χθονὸς ἐνναίοντες, 

ἀρχαὶ καὶ πηγαὶ πάντων θνητῶν πολυµόχθων, 

5 εἰναλίων πτηνῶν τε καὶ οἳ χθόνα ναιετάουσιν· 

ἐξ ὑµέων γὰρ πᾶσα πέλει γενεὰ κατὰ κόσµον. 

Ὑµᾶς κικλήσκω µῆνιν χαλεπὴν ἀποπέµπειν, 

εἴ τις ἀπὸ χθονίων προγόνων οἴκοις ἐπελάσθη.   

																																																								
8. οἴκοις ἐπελάσθη Ψ: οἴκοισι πελάσθη Hermann 
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37. Aos Titãs — Incenso de olíbano 
Titãs, luzidias crias da Terra e do Céu, 

Ancestrais de nossos pais, que, abaixo da terra, 
Habitais as tartáreas moradas nas profundezas do solo, 

Princípios e fontes de todos os atribulados mortais, 
5 Dos seres marítimos, alados e dos que se situam na terra, 

Pois de vós surgem todas as raças pelo cosmo. 
Invoco-vos a repelir a severa cólera 

Caso um ínfero ancestral se precipite contra nossos lares. 
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38. Κουρήτων, θυµίαµα λίβανον41 

Χαλκόκροτοι Κουρῆτες, ἀρήια τεύχε' ἔχοντες, 

οὐράνιοι χθόνιοί τε καὶ εἰνάλιοι, πολύολβοι, 

ζωιογόνοι πνοιαί, κόσµου σωτῆρες ἀγαυοί, 

οἵτε Σαµοθράικην, ἱερὴν χθόνα, ναιετάοντες 

5 κινδύνους θνητῶν ἀπερύκετε ποντοπλανήτων· 

ὑµεῖς καὶ τελετὴν πρῶτοι µερόπεσσιν ἔθεσθε, 

ἀθάνατοι Κουρῆτες, ἀρήια τεύχε' ἔχοντες· 

νωµᾶτ' Ὠκεανόν, νωµᾶθ' ἅλα δένδρεά θ' αὕτως· 

ἐρχόµενοι γαῖαν κοναβίζετε ποσσὶν ἐλαφροῖς, 

10 µαρµαίροντες ὅπλοις· πτήσσουσι δὲ θῆρες ἅπαντες 

ὁρµώντων, θόρυβος δὲ βοή τ' εἰς οὐρανὸν ἵκει 

εἱλιγµοῖς τε ποδῶν κονίη νεφέλας ἀφικάνει 

ἐρχοµένων· τότε δή ῥα καὶ ἄνθεα πάντα τέθηλε. 

δαίµονες ἀθάνατοι, τροφέες <τε> καὶ αὖτ' ὀλετῆρες, 

15 ἡνίκ' ἂν ὁρµαίνητε χολούµενοι ἀνθρώποισιν 

ὀλλύντες βίοτον καὶ κτήµατα ἠδὲ καὶ αὐτοὺς  

πιµπράντες, στοναχεῖ δὲ µέγας πόντος βαθυδίνης, 

δένδρη δ' ὑψικάρην' ἐκ ῥιζῶν ἐς χθόνα πίπτει, 

ἠχὼ δ' οὐρανία κελαδεῖ ῥοιζήµασι φύλλων. 

20 Κουρῆτες Κορύβαντες, ἀνάκτορες εὐδύνατοί τε 

ἐν Σαµοθράικηι ἄνακτες, ὁµοῦ δὲ Διόσκοροι αὐτοί, 

πνοιαὶ ἀέναοι, ψυχοτρόφοι, ἀεροειδεῖς, 

οἵτε καὶ οὐράνιοι δίδυµοι κλήιζεσθ' ἐν Ὀλύµπωι, 

εὔπνοοι, εὔδιοι, σωτήριοι ἠδὲ προσηνεῖς, 

25 ὡροτρόφοι, φερέκαρποι ἐπιπνείοιτε ἄνακτες.  

																																																								
14. τε καὶ Hermann metri causa: καὶ Ψ || 16. post uersum lac. stat. Theiler, West || 17. πιµπράντες Wiel, 
West: πιµπλάντες Ψ πλάζοντες Hermann || 21. hab. Ψ: om. d 
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38. Aos Curetes — Incenso de olíbano 
Curetes de sonoro bronze, detentores de bélicas armaduras, 

Celestes e terrenos e marítimos, prósperos, 
Ventos que emanam vida, ilustres salvadores do cosmo, 

Vós que habitais a sagrada terra da Samotrácia 
5 E afastais os perigos dos mortais navegantes; 

Vós também fostes os primeiros a estabelecer os rituais aos seres humanos, 
Imortais Curetes, detentores de bélicas armaduras; 

Vós dirigis o Oceano, vós dirigis também o mar e as árvores; 
Avançando à terra, vós ressoais com leves pés, 

10 Resplandecendo com vossas aparelhagens; todas as feras se assustam, 
Com a vossa chegada, e os barulhos e gritos se atinam ao céu 

E, com as rotações de vossos pés, o pó se eleva às nuvens, 
Se avançais; eis que então vicejam também todas as flores. 

Divindades imortais, nutrizes ainda que destrutivos, 
15 Assim que, coléricos, vos enervais contra os homens, 

Destruindo suas vidas e seus bens e eles próprios, 
Incinerando-os; e geme a grande voragem pelágica, 

E as frondosas árvores caem por terra, expondo suas raízes, 
E um eco celestial reverbera pelos estrídulos das folhas. 

20 Curetes Coribantes, soberanos e vigorosos 
Senhores na Samotrácia, vós que sois ainda os próprios Dióscuros, 

Ventos perenes, nutrizes das almas, aéreos, 
Vós que sois reconhecidos como os celestes gêmeos no Olimpo, 

Frescos, plácidos, salvadores e gentis, 
25 Nutrizes das estações, frutíferos senhores, favorecei-nos. 
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39. Κορύβαντος, θυµίαµα λίβανον42 

Κικλήσκω χθονὸς ἀενάου βασιλῆα µέγιστον, 

Κύρβαντ' ὀλβιόµοιρον, Ἀρήιον, ἀπροσόρατον, 

νυκτερινὸν Κουρῆτα, φόβων ἀποπαύστορα δεινῶν, 

φαντασιῶν ἐπαρωγόν, ἐρηµοπλάνον Κορύβαντα, 

5 αἰολόµορφον ἄνακτα, θεὸν διφυῆ, πολύµορφον, 

φοίνιον, αἱµαχθέντα κασιγνήτων ὑπὸ δισσῶν, 

Δηοῦς ὃς γνώµαισιν ἐνήλλαξας δέµας ἁγνόν, 

θηρότυπον θέµενος µορφὴν δνοφεροῖο δράκοντος· 

κλῦθι, µάκαρ, φωνῶν, χαλεπὴν δ' ἀποπέµπεο µῆνιν, 

10 παύων φαντασίας, ψυχῆς ἐκπλήκτου ἀνάγκας. 

																																																								
8. θηρότυπον l Hermann: θηροτύπου Ψ || 10. ψυχῆς Hermann: ψυχὰς Ψ | ἀνάγκας Poerner: ἀνάγκης Ψ 
ἀνάγνους Wiel 
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39. Ao Coribante — Incenso de olíbano 
Invoco o maior soberano da perene terra, 

O benéfico Coribante, belicoso, temível visão, 
Noturno Curete, apaziguador de espantosos temores, 

Debelador das aparições, eremita Coribante, 
5 Mutável senhor, divindade de dupla natureza, multiforme, 

Sanguinolento, ensanguentado por teus dois irmãos, 
Tu que transformaste teu puro corpo pela resolução de Deo, 

Assumindo a forma bestial de um tenebroso dragão; 
Ouve, ditoso, as vozes, afasta a severa cólera, 

10 Cessa as aparições e as necessidades da alma atônita. 
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40. Δήµητρος Ἐλευσινίας, θυµίαµα στύρακα43 

Δηώ, παµµήτειρα θεά, πολυώνυµε δαῖµον, 

σεµνὴ Δήµητερ, κουροτρόφε, ὀλβιοδῶτι, 

πλουτοδότειρα θεά, σταχυοτρόφε, παντοδότειρα, 

εἰρήνηι χαίρουσα καὶ ἐργασίαις πολυµόχθοις, 

5 σπερµεία, σωρῖτι, ἀλωαία, χλοόκαρπε, 

ἣ ναίεις ἁγνοῖσιν Ἐλευσῖνος γυάλοισιν, 

ἱµερόεσσ', ἐρατή, θνητῶν θρέπτειρα προπάντων, 

ἡ πρώτη ζεύξασα βοῶν ἀροτῆρα τένοντα 

καὶ βίον ἱµερόεντα βροτοῖς πολύολβον ἀνεῖσα, 

10 αὐξιθαλής, Βροµίοιο συνέστιος, ἀγλαότιµος, 

λαµπαδόεσσ', ἁγνή, δρεπάνοις χαίρουσα θερείοις· 

σὺ χθονία, σὺ δὲ φαινοµένη, σὺ δε πᾶσι προσηνής· 

εὔτεκνε, παιδοφίλη, σεµνή, κουροτρόφε κούρα, 

ἅρµα δρακοντείοισιν ὑποζεύξασα χαλινοῖς   

15 ἐγκυκλίοις δίναις περὶ σὸν θρόνον εὐάζουσα, 

µουνογενής, πολύτεκνε θεά, πολυπότνια θνητοῖς, 

ἧς πολλαὶ µορφαί, πολυάνθεµοι, ἱεροθαλεῖς. 

Ἐλθέ, µάκαιρ', ἁγνή, καρποῖς βρίθουσα θερείοις, 

εἰρήνην κατάγουσα καὶ εὐνοµίην ἐρατεινὴν  

20 καὶ πλοῦτον πολύολβον, ὁµοῦ δ' ὑγίειαν ἄνασσαν. 

																																																								
17. ἱεροθαλεῖς Quandt: ἱεροθαλλεῖς Ψ ἱεροθηλεῖς Hermann || 20. ἄνασσαν Ψ: ἄπασαν l ἀµεµφῆ Maas (coll. 
15.10, 17.10) 
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40. A Deméter Eleusina — Incenso de estoraque 
Deo, deusa mãe de todos, divindade de muitos nomes, 

Venerável Deméter, nutriz dos jovens, verificadora da prosperidade, 
Deusa atribuidora das riquezas, nutriz das espigas, provedora, 

Alegrando-te com a paz e com os atribulados labores, 
5 Seminal, doadora das pilhas de milho, da colheita, dos verdes frutos, 

Tu que habitas os puros vales de Elêusis, 
Encantadora, amável, sustento de todos os mortais, 

A primeira a unir as cervizes dos bois ao arado, 
Encaminhando uma vida próspera e encantadora aos humanos, 

10 Verdejante, parceira do Brômio, esplêndida, 
Portadora da tocha, pura, alegrando-te com estivais ceifas, 

Tu és subterrânea, és manifesta, és gentil a todos; 
Profícua, apreciadora dos garotos, venerável, jovem nutriz de jovens, 

Atrelando a tua carruagem com correias de dragões, 
15 Emitindo sobre o teu trono urros rituais com cíclicas rotações, 

Unigênita, deusa fértil, senhora dos mortais, 
De muitas formas, todas floridas, com sagradas folhas. 

Vem, ditosa, pura, exubera com estivais frutos, 
Envia-nos paz, deleitosa ordem, 

20 Próspera riqueza, assim como uma soberana saúde. 
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41. Μητρὸς Ἀνταίας, θυµίαµα ἀρώµατα44 

Ἀνταία βασίλεια, θεά, πολυώνυµε µῆτερ 

ἀθανάτων τε θεῶν ἠδὲ θνητῶν ἀνθρώπων, 

ἥ ποτε µαστεύουσα πολυπλάγκτωι ἐν ἀνίηι 

νηστείαν κατέπαυσας Ἐλευσῖνος γυάλοισιν 

5 ἦλθές τ' εἰς Ἀίδην πρὸς ἀγαυὴν Περσεφόνειαν 

Δυσαύλου παῖδ' ἁγνòν ὁδηγητῆρα λαβοῦσα, 

µηνυτῆρ' ἁγίων λέκτρων χθονίου Διὸς ἁγνοῦ, 

Εὔβουλον, τεύξασα θεὸν θνητῆς ἀπ' ἀνάγκης. 

Ἀλλά, θεά, λίτοµαί σε, πολυλλίστη βασίλεια, 

10 ἐλθεῖν εὐάντητον ἐπ' εὐιέρωι σέο µύστηι. 

     

																																																								
6. Δυσαύλου παῖδ' ἁγνòν Fayant: δύσαγνος παῖδ' ἁγνòν Ψ ἁγνὸν παῖδα Δυσαύλου Hermann (cf. fr. 397 I B 
= fr. 51 K) || 8. Εὔβουλον Ψ: Εὐβούλου Ricciardelli Εὐβουλέα Abel | τεύξασα Theiler: τέξασα Ψ τεκοῦσα 
Abel | θεὸν Ψ: θεὰ Lobeck βίον prop. Ricciardelli | ἀπ' Ψ: ὑπ' Gesner ὑπò l 
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41. À Mãe Solicitada — Incenso de ervas aromáticas 
Soberana Solicitada, deusa de muitos nomes, mãe  

Dos imortais deuses e dos homens mortais, 
Tu que, quando outrora vagavas em errante desalento, 

Cessaste o teu jejum nos vales eleusinos 
5 E foste ao Hades em busca da notável Perséfone, 

Levando como guia o puro filho de Disaules, 
Revelador do puro leito do puro e ctônio Zeus, 

Êubulo, criando um deus ao afastá-lo do destino mortal. 
Então, deusa, suplico-te, suplicada soberana, 

10 A vir, acessível, ao teu devoto iniciado. 
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42. Μίσης, θυµίαµα στύρακα45 

Θεσµοφόρον καλέω ναρθηκοφόρον Διόνυσον, 

σπέρµα πολύµνηστον, πολυώνυµον Εὐβουλῆα, 

ἁγνὴν εὐίερόν τε Μίσην ἄρρητον ἄνασσαν,   

ἄρσενα καὶ θῆλυν, διφυῆ, λύσειον Ἴακχον· 

5 εἴτ' ἐν Ἐλευσῖνος τέρπηι νηῶι θυόεντι, 

εἴτε καὶ ἐν Φρυγίηι σὺν Μητέρι µυστιπολεύεις, 

ἢ Κύπρωι τέρπηι σὺν ἐυστεφάνωι Κυθερείηι, 

ἢ καὶ πυροφόροις πεδίοις ἐπαγάλλεαι ἁγνοῖς 

σὺν σῆι µητρὶ θεᾶι µελανηφόρωι Ἴσιδι σεµνῆι, 

10 Αἰγύπτου παρὰ χεῦµα σὺν ἀµφιπόλοισι τιθήναις· 

εὐµενέουσ' ἔλθοις ἀγαθοῖς τελετῆς ἐπ' ἀέθλοις. 

																																																								
2. Εὐβουλῆα Gruppe (coll. 6.4, 50.2): Εὐβουλῆος Ψ || 11. τελετῆς Theiler, West (coll. 7.12): τελέουσ' Ψ 
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42. A Mise — Incenso de estoraque 
Chamo o legislador Dioniso, portador do tirso de férula, 

Inolvidável semente, Eubuleu de muitos nomes, 
Pura, sagrada e impronunciável senhora Mise, 

Masculina e feminina, de dupla natureza, Íaco libertador. 
5 Seja comprazendo-te com o fragrante templo de Elêusis, 

Seja ainda conduzindo os mistérios na Frígia com a Mãe, 
Ou comprazendo-te com a bem coroada Citereia em Chipre, 

Ou ainda alegrando-te com as puras planícies plenas de trigo, 
Com a tua mãe, a venerável deusa Ísis, de negro costume, 

10 Junto à corrente do Egito, com as suas amas seguidoras; 
Vem, benévola, às nobres provações da iniciação. 
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43. Ὡρῶν, θυµίαµα ἀρώµατα46 

Ὧραι θυγατέρες Θέµιδος καὶ Ζηνὸς ἄνακτος, 

Εὐνοµίη τε Δίκη τε καὶ Εἰρήνη πολύολβε, 

εἰαριναί, λειµωνιάδες, πολυάνθεµοι, ἁγναί, 

παντόχροοι, πολύοδµοι ἐν ἀνθεµοειδέσι πνοιαῖς, 

5 Ὧραι ἀειθαλέες, περικυκλάδες, ἡδυπρόσωποι, 

πέπλους ἑννύµεναι δροσεροὺς ἀνθῶν πολυθρέπτων, 

<ἁγνῆς> Περσεφόνης συµπαίκτορες, ἡνίκα Μοῖραι 

καὶ Χάριτες κυκλίοισι χοροῖς πρὸς φῶς ἀνάγωσι 

Ζηνὶ χαριζόµεναι καὶ µητέρι καρποδοτείρηι· 

10 ἔλθετ' ἐπ' εὐφήµους τελετὰς ὁσίας νεοµύσταις 

εὐκαίρους καρπῶν γενέσεις ἐπάγουσαι ἀµεµφῶς. 

																																																								
7. ἁγνῆς Περσεφόνης Abel (coll. 24.11): Περσεφόνης Hermann περσεφόνη Ψ | ἡνίκα Μοῖραι Ψ: ἡνίκα 
µοῖραι ταύτην φ εὖτέ ἑ Μοῖραι Hermann || 10. νεοµύσταις West: νεοµύστους Ψ νεοµύστοις Hermann || 11. 
εὐκαίρους Baudnik, West: εὐκάρπους Ψ | καρπῶν Baudnik, West: καιρῶν Ψ καιρῶι West 
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43. Às Estações — Incenso de ervas aromáticas 
Estações, filhas de Têmis e do senhor Zeus, 

Ordem, Justiça e a próspera Paz, 
Primaveris, pratícolas, floridas, puras, 

Coloridas, de um intenso aroma em meio às brisas florescentes, 
5 Sempre-verdes Estações, cíclicas, de frontes gentis, 

Trajando rociosos mantos de flores bem nutridas, 
Companheiras de jogos da pura Perséfone, quando as Moiras 

E as Graças ressurgiram à luz em danças cíclicas, 
Alegrando-se com Zeus e com a mãe doadora de frutos; 

10 Vinde aos neófitos em meio às auspiciosas e piedosas iniciações, 
Conduzi, irreprocháveis, os oportunos inícios das colheitas. 
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44. Σεµέλης, θυµίαµα στύρακα47 

Κικλήσκω κούρην Καδµηίδα παµβασίλειαν, 

εὐειδῆ Σεµέλην, ἐρατοπλόκαµον, βαθύκολπον, 

µητέρα θυρσοφόροιο Διωνύσου πολυγηθοῦς,   

ἣ µεγάλας ὠδῖνας ἐλάσσατο πυρφόρωι αὐγῆι 

5 ἀθανάτου τεχθεῖσα Διὸς βουλαῖς Κρονίοιο 

τιµὰς τευξαµένη παρ' ἀγαυῆς Περσεφονείης 

ἐν θνητοῖσι βροτοῖσιν ἀνὰ τριετηρίδας ὥρας, 

ἡνίκα σοῦ Βάκχου γονίµην ὠδῖνα τελῶσιν 

εὐίερόν τε τράπεζαν ἰδὲ µυστήριά θ' ἁγνά. 

10 Νῦν σε, θεά, λίτοµαι, κούρη Καδµηίς, ἄνασσα, 

πρηύνοον καλέων αἰεὶ µύσταισιν ὑπάρχειν. 

																																																								
5. τεχθεῖσα Ψ def. Vian: τεκοῦσα φ τευχθεῖσα Maas φλεχθεῖσα Keydell || 8. σοῦ Ψ: σοὶ West || 10. σε 
Morand (coll. 3.12, 50.10): σέ Ψ 



	 183	

44. A Sêmele — Incenso de estoraque 
Invoco a jovem e soberana filha de Cadmo, 

Sêmele de bela figura, de tranças encantadoras, de colo farto, 
Mãe do jubiloso Dioniso, portador do tirso, 

Ela que levou adiante grandes sofrimentos devido ao lume flamejante, 
5 Do que foi levada a dar à luz pela resolução do imortal Zeus Cronida, 

Conquistando honras junto à brilhante Perséfone 
Em meio aos humanos mortais por períodos bienais, 

Quando celebram o sofrido parto do teu Dioniso, 
A sagrada mesa e os puros mistérios. 

10 Agora, deusa, suplico-te, jovem filha de Cadmo, senhora, 
Que, pelo meu chamado, sejas sempre serena aos iniciados. 
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45. Ὕµνος Διονύσου Βασσαρέως Τριετηρικοῦ48 

Ἐλθέ, µάκαρ Διόνυσε, πυρίσπορε, ταυροµέτωπε, 

Βάσσαρε καὶ Βακχεῦ, πολυώνυµε, παντοδυνάστα, 

ὃς ξίφεσιν χαίρεις ἠδ' αἵµατι Μαινάσι θ' ἁγναῖς, 

εὐάζων κατ' Ὄλυµπον, ἐρίβροµε, µανικὲ Βάκχε, 

5 θυρσεγχής, βαρύµηνι, τετιµένε πᾶσι θεοῖσι 

καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν, ὅσοι χθόνα ναιετάουσιν· 

ἐλθέ, µάκαρ, σκιρτητά, φέρων πολὺ γῆθος ἅπασι. 

																																																								
4. µανικὲ Ψ (coll. 51.15, 52.1): µαινόλα Hermann µαντικὲ Blumenthal || 6. hab. Ψ: om. c 
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45. Hino ao Dioniso Vulpino Bienal  
Vem, ditoso Dioniso, de ígneo lote, de táureo vulto, 

Vulpino e Báquico, de muitos nomes, dominador, 
Tu que te alegras com as espadas e os sangues das puras mênades, 

Emitindo urros rituais pelo Olimpo, troante, Baco maníaco, 
5 Com tirso por lança, encolerizado, honrado por todos os deuses 

 E por todos os humanos mortais que habitam a terra; 
 Vem, ditoso, saltitante, traz a todos um farto contento. 
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46. Λικνίτου, θυµίαµα µάνναν49 

Λικνίτην Διόνυσον ἐπευχαῖς ταῖσδε κικλήσκω, 

Νύσιον ἀµφιθαλῆ, πεποθηµένον, εὔφρονα Βάκχον, 

Νυµφῶν ἔρνος ἐραστὸν ἐυστεφάνου τ' Ἀφροδίτης,   

ὅς ποτ' ἀνὰ δρυµοὺς κεχορευµένα βήµατα πάλλες 

5 σὺν Νύµφαις χαρίεσσιν ἐλαυνόµενος µανίηισι 

καὶ βουλαῖσι Διὸς πρὸς ἀγαυὴν Φερσεφόνειαν 

ἀχθεὶς ἐξετράφης, φόβος ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Εὔφρων ἐλθέ, µάκαρ, κεχαρισµένα δ' ἱερὰ δέξαι. 

																																																								
1. ἐπευχαῖς Theiler: ἐπ' εὐχαῖς Ψ || 5. χαρίεσσιν Ψ, recte Fayant: χαλεπαῖσιν Maas || 7. φόβος Ψ: φίλος h 
τάφος (i.e. θάµβος) dubitanter Hermann 
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46. Ao (Dioniso) do Cesto — Incenso em pó 
Invoco com estas preces o Dioniso do Cesto, 

Nísio de pleno vicejo, desejado, espirituoso Baco, 
Amado broto das Ninfas e da coroada Afrodite, 

Tu que outrora galgaste pelas florestas, em passos dançantes, 
5 Ao lado das graciosas Ninfas, movido pelo desvario  

E pela resolução de Zeus, à brilhante Perséfone 
Foste elevado, temor dos deuses imortais. 

Benévolo, vem, ditoso, recebe de bom grado as oferendas. 
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47. Περικιονίου, θυµίαµα ἀρώµατα50 

Κικλήσκω Βάκχον περικιόνιον, µεθυδώτην, 

Καδµείοισι δόµοις ὃς ἑλισσόµενος πέρι πάντα 

ἔστησε κρατερῶς βρασµοὺς γαίης ἀποπέµψας, 

ἡνίκα πυρφόρος αὐγὴ ἐκίνησε χθόνα πᾶσαν 

5 πρηστῆρος ῥοίζοις· ὃ δ' ἀνέδραµε δεσµὸς ἁπάντων. 

Ἐλθέ, µάκαρ, βακχευτά, γεγηθυίαις πραπίδεσσιν. 

																																																								
2. πάντα Ψ: πάντη Hermann 
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47. Ao (Dioniso) da Coluna — Incenso de ervas aromáticas 
Invoco o Baco da Coluna, doador de vinho, 

Ele que, rodopiando nas moradas cadmeias por toda parte, 
Consolidou-as com veemência ao eliminar a agitação da terra, 

Quando o lume flamejante moveu toda a terra 
5 Com os ruídos do furacão; e instaurou-se o elo de tudo. 

Vem, ditoso, desvairado, regozija-te em teu íntimo. 
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48. Σαβαζίου, θυµίαµα ἀρώµατα51 

Κλῦθι, πάτερ, Κρόνου υἱέ, Σαβάζιε, κύδιµε δαῖµον, 

ὃς Βάκχον Διόνυσον, ἐρίβροµον, Εἰραφιώτην, 

µηρῶι ἐγκατέραψας, ὅπως τετελεσµένος ἔλθηι 

Τµῶλον ἐς ἠγάθεον παρὰ Ἵπταν καλλιπάρηιον. 

5 Ἀλλά, µάκαρ, Φρυγίης µεδέων, βασιλεύτατε πάντων, 

εὐµενέων ἐπαρωγὸς ἐπέλθοις µυστιπόλοισιν.   

																																																								
3-4. inter hos uersus uersum Lobeck coniecit || 4. παρὰ Dinner: παρ Ψ παρὰ θ’ Hermann | ἵπταν p: ἵππαν φ 
M ἴπταν d ἴππαν B 
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48. Ao Sabázio — Incenso de ervas aromáticas 
Ouve, pai, filho de Crono, Sabázio, famigerada divindade, 

Tu que o troante Dioniso Baco, o Cosido, 
Costuraste na coxa, para que viesse perfeito 

Ao consagrado Tmolo, junto à Hipta de belas faces. 
5 Então, ditoso, dominador da Frígia, o mais régio de todos, 

Adianta-te, bem disposto, como auxiliador dos oficiantes. 
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49. Ἵπτας, θυµίαµα στύρακα52 

Ἵπταν κικλήσκω, Βάκχου τροφόν, εὐάδα κούρην, 

µυστιπόλον, τελεταῖσιν ἀγαλλοµένην Σάβου ἁγνοῦ  

νυκτερίοισι χοροῖσι πυριβρεµέτοισιν Ἰάκχου. 

Κλῦθί µου εὐχοµένου, χθονία µήτηρ, βασίλεια, 

5 εἴτε σύ γ' ἐν Φρυγίηι κατέχεις Ἴδης ὄρος ἁγνὸν 

ἢ Τµῶλος τέρπει σε, καλὸν Λυδοῖσι θόασµα· 

ἔρχεο πρὸς τελετὰς ἱερῶι γήθουσα προσώπωι. 

																																																								
Tit. Ἵπτας d A: Ἵππας φ M p Ιππας B || 1. ἵπταν d A: ἵππαν φ M p ιππαν B || 2. µυστιπόλον Ψ: µυστιπόλοις 
(uel -ων) Maas || 3. νυκτερίοισι Ψ: νυκτερίοις τε Schenkl (ap. Abel) | χοροῖσι Ψ: χοροῖσιν Hermann | 
πυριβρεµέτοισιν Vian: πυριβρεµέτοις Ψ πυριβρεµέταο Morand ἐριβρεµέταο Hermann | Ἰάκχου Hermann: 
ἰάκοισι Ψ ἰαχῆισι Ruhnken 
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49. A Hipta — Incenso de estoraque 
Invoco Hipta, nutriz de Baco, jovem do urro ritual, 

Oficiante, regozijando com os ritos do puro Sabo 
E com as danças noturnas e flamejantes de Íaco.  

Ouve-me enquanto suplico, mãe da terra, soberana, 
5 Se tu guardas o puro monte de Ida na Frígia 

Ou o Tmolo te compraz, belo palco para os lídios; 
Vem aos rituais, sorrindo com um sagrado semblante. 
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50. Λυσίου Ληναίου53 

Κλῦθι, µάκαρ, Διὸς υἷ', ἐπιλήνιε Βάκχε, διµάτωρ, 

σπέρµα πολύµνηστον, πολυώνυµε, Λύσιε δαῖµον, 

κρυψίγονον µακάρων ἱερὸν θάλος, Εὔιε Βάκχε, 

εὐτραφές, εὔκαρπε, πολυγηθέα καρπὸν ἀέξων, 

5 ῥηξίχθων, Ληναῖε, µεγασθενές, αἰολόµορφε, 

παυσίπονον θνητοῖσι φανεὶς ἄκος, ἱερὸν ἄνθος 

χάρµα βροτοῖς φιλάλυπον, ἐπάφριε, καλλιέθειρε, 

Λύσιε, θυρσοµανές, Βρόµι', Εὔιε, πᾶσιν ἐύφρων, 

οἷς ἐθέλεις θνητῶν ἠδ' ἀθανάτων ἐπιφαύσκων 

10 νῦν σε καλῶ µύσταισι µολεῖν ἡδύν, φερέκαρπον. 

    

																																																								
7. ἐπάφριε Vian (coll. 52.9): ἐπάφιε Ψ ἐπάφτορ Hermann 
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50. Ao Libertador Lagariço 
Ouve, ditoso, filho de Zeus, Baco do lagar, de duas mães, 

Inolvidável semente, de muitos nomes, divindade libertadora, 
Secreto e sagrado broto dos ditosos, Baco do brado festivo, 

Abundante, frutífero, que fazes crescer um deleitoso fruto, 
5 Irrompendo do solo, Lagariço, de imensa força, mutável, 

Mostrando aos mortais uma cura aliviadora, sagrada flor, 
Aprazível e reconfortante aos mortais, espumoso, de belos cabelos, 

Libertador, desvairado com teu tirso, Brômio, do brado festivo, a todos benigno, 
Manifestando-te àqueles que desejas dentre os mortais e imortais; 

10 Agora, te chamo, frutígero, a vir doce a estes iniciados. 
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51. Νυµφῶν, θυµίαµα ἀρώµατα54 

Νύµφαι, θυγατέρες µεγαλήτορος Ὠκεανοῖο, 

ὑγροπόροι, γαίης ὑπὸ κεύθεσιν οἰκί' ἔχουσαι, 

κρυψίδροµοι, Βάκχοιο τροφοί, χθόνιαι, πολυγηθεῖς,   

καρποτρόφοι, λειµωνιάδες, σκολιοδρόµοι, ἁγναί, 

5 ἀντροχαρεῖς, σπήλυγξι κεχαρµέναι, ἠερόφοιτοι, 

πηγαῖαι, δροµάδες, δροσοείµονες, ἴχνεσι κοῦφαι, 

φαινόµεναι, ἀφανεῖς, αὐλωνιάδες, πολυανθεῖς, 

σὺν Πανὶ σκιρτῶσαι ἀν' οὔρεα, εὐάστειραι, 

πετρόρυτοι, λιγυραί, βοµβήτριαι, οὐρεσίφοιτοι, 

10 ἀγρότεραι κοῦραι, κρουνίτιδες ὑλονόµοι τε, 

παρθένοι εὐώδεις, λευχείµονες, εὔπνοοι αὔραις, 

αἰπολικαί, νόµιαι, θηρσὶν φίλαι, ἀγλαόκαρποι, 

δρυµοχαρεῖς, ἁπαλαί, πολυθρέµµονες αὐξίτροφοί τε, 

κοῦραι ἁµαδρυάδες, φιλοπαίγµονες, ὑγροκέλευθοι, 

15 Νυσαῖαι, µανικαί, παιωνίδες, εἰαροτερπεῖς, 

σὺν Βάκχωι Δηοῖ τε χάριν θνητοῖσι φέρουσαι· 

ἔλθετ' ἐπ' εὐφήµοις ἱεροῖς κεχαρηότι θυµῶι 

νᾶµα χέουσαι ὑγεινὸν ἀεξιτρόφοισιν ἐν ὥραις. 

																																																								
2. ὑγροπόροι Chuvin: ὑγροπόροις Ψ || 9-10. βοµβήτριαι... κοῦραι Ψ: om. φ || 13. δρυµοχαρεῖς Heringa, 
recte Vian: κρυµοχαρεῖς Ψ κυµοχαρεῖς Hermann κρουνοχαρεῖς Ricciardelli | 15. Νυσαῖαι, µανικαί Abel: 
νύσσιαι, µανικαί Ψ νύσιαι, µανικαί Stephanus νύσιαι, οἰστροµανεῖς Hermann 
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51. Às Ninfas — Incenso de ervas aromáticas 
Ninfas, filhas do grandioso Oceano, 

Viajantes das águas, detentoras de moradas sob a terra, 
De secreto curso, nutrizes de Baco, ctônias, jubilosas, 

Nutrizes de frutos, ninfas dos prados, de curso sinuoso, puras, 
5 Frequentadoras das grutas, apreciadoras das cavernas, errantes aéreas, 

Das fontes, fluentes, trajadas de orvalho, leves sobre as trilhas, 
Aparecendo, desaparecendo, ninfas dos vales, repletas de flores, 

Saltitantes com Pã montanha acima, dos urros rituais, 
Fluindo pelas pedras, estridentes, sussurrantes, frequentadoras dos montes, 

10 Jovens campestres, habitantes das florestas e nascentes, 
Perfumadas virgens, de trajes brancos, brisas frescas, 

Caprinas, pastorais, amáveis às feras, de belos frutos, 
Apreciadoras das florestas, ternas, que proveem a muitos e trazem crescimento, 

Jovens vinculadas às árvores, apreciadoras dos jogos, do trajeto das águas, 
15 Nísias, delirantes, curadoras, apreciadoras da primavera, 

Portando favor aos mortais com Baco e Deo; 
Vinde junto às prestigiadas oferendas com um espírito favorável, 

Despejai uma corrente salubre sobre as virentes estações. 
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52. Τριετηρικοῦ, θυµίαµα ἀρώµατα55 

Κικλήσκω σε, µάκαρ, πολυώνυµε, µανικέ, Βακχεῦ, 

ταυρόκερως, Ληναῖε, πυρίσπορε, Νύσιε, Λυσεῦ, 

µηροτρεφής, Λικνῖτα, θυηπόλε καὶ τελετάρχα, 

νυκτέρι', Εὐβουλεῦ, µιτρηφόρε, θυρσοτινάκτα, 

5 ὄργιον ἄρρητον, τριφυές, κρύφιον Διὸς ἔρνος, 

Πρωτόγον', Ἠρικεπαῖε, θεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ υἱέ, 

ὠµάδιε, σκηπτοῦχε, χοροιµανές, ἁγέτα κώµων, 

βακχεύων ἁγίας τριετηρίδας ἀµφὶ γαληνάς, 

ῥηξίχθων, πυριφεγγές, ἐπάφριε, κοῦρε διµάτωρ,   

10 οὐρεσιφοῖτα, κερώς, νεβριδοστόλε, ἀµφιέτηρε, 

Παιὰν χρυσεγχής, ὑποκόλπιε, βοτρυόκοσµε, 

Βάσσαρε, κισσοχαρής, πολυπάρθενε, καλλιέθειρε· 

ἐλθέ, µάκαρ, µύσταισι βρύων κεχαρηµένος αἰεί. 

 

																																																								
1. µανικέ Ψ: µαινόλα Hermann µαντικέ Blumenthal ||  3. λικνῖτα Ψ: λικνίτης Ricciardelli | θυηπόλε καὶ 
West: πυριπόλε καὶ Ψ πυρίπνοε καὶ Hermann µυστιπόλων Ricciardelli || 9. ἐπάφριε Ψ: ἐπάφιε φ ἐφάπτορ 
Hermann || 10. οὐρεσιφοῖτα, κερώς Scalinger: οὐρεσιφοῖτα, ἔρως Ψ οὐρεσιφοιταλέος Vian (post Keydell) || 
12. hab. Ψ: om. l | καλλιέθειρε Ricciardelli: καὶ διάκοσµε Ψ corruptum ποκιλόκοσµε dubitanter Hermann 
κύδιµε κοῦρε Wiel κάρπιµε κοῦρε Fayant 
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52. Ao (Dioniso) Bienal — Incenso de ervas aromáticas 
 Invoco-te, ditoso, de muitos nomes, delirante, Baco, 

 De táureo corno, lagariço, de ígneo lote, Nísio, Libertador, 
 Criado da coxa, do Cesto, sacrificador e fundador dos mistérios, 

 Noturno, Eubuleu, portador da mitra, agitador do tirso, 
5 Inefável ofício, de tripla natureza, broto secreto de Zeus, 

Primogênito, Ericepeu, pai e filho dos deuses, 
Omófago, detentor do cetro, da delirante dança, líder da procissão, 

Bacante em meio àss devotas e serenas festas bienais, 
Irrompendo do solo, ígneo luzir, espumoso, jovem de duas mães, 

10 Frequentador dos montes, cornado, da armadura cerval, celebrado anualmente, 
Peã de áurea lança, no colo de tua mãe, ornado com uvas, 

Vulpino, apreciador das heras, das muitas virgens, de bela coma, 
Vem, ditoso, sempre exuberante e favorável aos iniciados. 



	 200	

53. Ἀµφιετοῦς, θυµίαµα πάντα πλὴν λιβάνου καὶ σπένδε γάλα56 

Ἀµφιετῆ καλέω Βάκχον, χθόνιον Διόνυσον, 

ἐγρόµενον κούραις ἅµα Νύµφαις εὐπλοκάµοισιν, 

ὃς παρὰ Περσεφόνης ἱεροῖσι δόµοισιν ἰαύων 

κοιµίζει τριετῆρα χρόνον Βακχήιον ἁγνόν. 

5 Αὐτὸς δ' ἡνίκα τὸν τριετῆ πάλι κῶµον ἐγείρηι, 

εἰς ὕµνον τρέπεται σὺν ἐυζώνοισι τιθήναις 

εὐνάζων κινῶν τε χρόνους ἐνὶ κυκλάσιν ὥραις. 

Ἀλλά, µάκαρ, χλοόκαρπε, κερασφόρε, κάρπιµε Βάκχε, 

βαῖν' ἐπὶ πάνθειον τελετὴν γανόωντι προσώπωι 

10 εὐιέροις καρποῖσι τελεσσιγόνοισι βρυάζων. 

																																																								
7. εὐνάζων Ψ: εὐάζων φ | χρόνους Ψ: χόρους φ 
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53. Ao (Dioniso) Anual — Todos os incensos, exceto de olíbano, e ofereça leite 
Chamo o Baco Anual, Dioniso ctônio, 

Despertando junto às jovens Ninfas de belos cabelos, 
Ele que, repousando junto à Perséfone em sagrada moradia, 

Faz dormir o sagrado período báquico a cada dois anos. 
5 E, quando ele próprio desperta a bienal procissão novamente, 

Ele se volta ao canto com suas adornadas amas, 
Amodorrando e despertando os tempos nos ciclos das estações. 

Então, ditoso, dos verdes frutos, cornígero, frutuoso Baco, 
Vem a este ritual destinado a todos os deuses com um radioso semblante, 

10 Exubera com sagrados e perfeitos frutos. 
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54. Σιληνοῦ Σατύρου Βακχῶν, θυµίαµα µάνναν57 

Κλῦθί µου, ὦ πολύσεµνε τροφεῦ, Βάκχοιο τιθηνέ,  

Σιληνῶν ὄχ' ἄριστε, τετιµένε πᾶσι θεοῖσι 

καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐνὶ τριετηρίσιν ὥραις,   

ἁγνοτελής, γεραρός, θιάσου νοµίου τελετάρχα, 

5 εὐαστής, φιλάγρυπνε, νεάζων σὺν Σιληνοῖς, 

Ναΐσι καὶ Βάκχαις ἡγούµενε κιστοφόροισι· 

δεῦρ' ἐπὶ πάνθειον τελετὴν Σατύροις ἅµα πᾶσι 

θηροτύποις, εὔασµα διδοὺς Βακχείου ἄνακτος, 

σὺν Βάκχαις Λήναια τελεσφόρα σεµνὰ προπέµπων, 

10 ὄργια νυκτιφαῆ τελεταῖς ἁγίαις ἀναφαίνων, 

εὐάζων, φιλόθυρσε, γαληνιόων θιάσοισιν. 

																																																								
Tit. Βακχῶν Ψ: del. Theiler || 3. ἐνὶ West: ἐπὶ Ψ || 5. νεάζων σὺν Σιληνοῖς Ricciardelli: νεάζων οἷσι 
σιληνοῖς Ψ νεάζουσ' οἷς Σιληνοῖς Casaubon νεάζουσιν Σιληνοῖς uel νεάζουσ' οἷς Σιληνοῖς dubitanter 
D’Orville σὺν εὐζώνοισι τιθήναις Pierson, Quandt (coll. 30.9, 53.6) || 6. κισσοφόροισι Hermann: 
κιττοφόροισι Ψ κιστοφόροισι Chuvin 
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54. Ao Sátiro Sileno das Bacantes — Incenso em pó 
Ouve-me, ó venerando nutriz, acólito de Baco, 

De longe o melhor dos Silenos, honrado por todos os deuses 
E humanos mortais nas épocas das festas bienais; 

Celebrado em rituais, majestoso, fundador do festejo pastoral, 
5 Do urro ritual, vigilante, sendo jovial com os Silenos, 

Indo à frente junto às tuas Náiades e Bacantes portadoras de heras; 
Vem aqui, a este ritual destinado a todos os deuses, com todos os Sátiros 

Bestiais, emite o ritual grito do senhor Baco, 
Conduz, com as Bacantes, as veneráveis Leneias iniciáticas,  

10 Revela as iniciações que se manifestam em meio à noite durante os puros rituais,  
Vocifera brados rituais, apreciador do tirso, e repousa em meio ao festejo. 
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55. Εἰς Ἀφροδίτην58 

Οὐρανία, πολύυµνε, φιλοµµειδὴς Ἀφροδίτη, 

ποντογενής, γενέτειρα θεά, φιλοπάννυχε, σεµνή, 

νυκτερία ζεύκτειρα, δολοπλόκε µῆτερ Ἀνάγκης· 

πάντα γὰρ ἐκ σέθεν ἐστίν, ὑπεζεύξω δέ <τε> κόσµον 

5 καὶ κρατέεις τρισσῶν µοιρῶν, γεννᾶις δὲ τὰ πάντα, 

ὅσσα τ' ἐν οὐρανῶι ἐστι καὶ ἐν γαίηι πολυκάρπωι 

ἐν πόντου τε βυθῶι, σεµνὴ Βάκχοιο πάρεδρε, 

τερποµένη θαλίαισι, γαµοστόλε µῆτερ Ἐρώτων, 

Πειθοῖ, λεκτροχαρής, κρυφία, χαριδῶτι, 

10 φαινοµένη τ' ἀφανής, ἐρατοπλόκαµ', εὐπατέρεια,  

νυµφιδία, σύνδαιτι, θεῶν σκηπτοῦχε, λύκαινα, 

γεννοδότειρα, φίλανδρε, ποθεινοτάτη, βιοδῶτι, 

ἡ ζεύξασα βροτοὺς ἀχαλινώτοισιν ἀνάγκαις 

καὶ θηρῶν πολὺ φῦλον ἐρωτοµανῶν ὑπὸ φίλτρων· 

15 ἔρχεο, Κυπρογενὲς θεῖον γένος, εἴτ' ἐν' Ὀλύµπωι 

ἐσσί, θεὰ βασίλεια, καλῶι γήθουσα προσώπωι, 

εἴτε καὶ εὐλιβάνου Συρίης ἕδος ἀµφιπολεύεις, 

εἴτε σύ γ' ἐν πεδίοισι σὺν ἅρµασι χρυσεοτεύκτοις 

Αἰγύπτου κατέχεις ἱερῆς γονιµώδεα λουτρά, 

20 ἢ καὶ κυκνείοισιν ὄχοις ἐπὶ πόντιον οἶδµα 

ἐρχοµένη χαίρεις κητῶν κυκλίαισι χορείαις, 

ἢ Nύµφαις τέρπηι κυανώπισιν ἐν χθονὶ δίηι 

θῖνος ἐπ' αἰγιαλοῖς ψαµµώδεσιν ἅρµατι κούφωι· 

εἴτ' ἐν Κύπρωι, ἄνασσα, τροφῶι σέο, ἔνθα καλαί τε 

25 παρθένοι ἄδµηται νύµφαι τ' ἀνὰ πάντ' ἐνιαυτὸν 

ὑµνοῦσιν σέ, µάκαιρα, καὶ ἄµβροτον ἁγνὸν Ἄδωνιν. 

Ἐλθέ, µάκαιρα θεά, µάλ' ἐπήρατον εἶδος ἔχουσα·59 
																																																								
4. ὑπεζεύξω δέ τε Hermann: ὑπεζεύξαο δὲ Ψ || 9. uersus lacunosus Ψ: post κρυφία add. φιλία Theiler post 
χαριδῶτι add. ἄνασσα Dinner || 10. φαινοµένη τ' Ψ: τ' del. Abel (coll. 51.7) φαινοµένη ἀφανής τ' dubitanter 
Gesner || 11. θεῶν σκηπτοῦχε Hermann: θεῶν, σκηπτοῦχε distinx. Baudnik || 23. θῖνος dub. Ricciardelli, 
recte Fayant: θῖνας Ψ θυιὰς Hermann θεὶς δ' ἄρ Theiler οἰνὰς (i.e. µαινὰς) Blumenthal τεῖνασ' Vian θίνεσ' 
Ruhnken | ἅρµατι Ψ: ἅλµατι l Ruhnken || 24. τε Maas: σε Ψ 
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ψυχῆι γάρ σε καλῶ σεµνῆι ἁγίοισι λόγοισιν.  

																																																																																																																																																																					
27. µάλ' ἐπήρατον Ψ: πολυήρατον Lennep 
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55. A Afrodite 
Celestial, dos muitos cantos, Afrodite apreciadora do riso, 

Nascida do mar, deusa geradora, apreciadora dos festivais noturnos, venerável, 
Atadora noturna, ludibriadora mãe da Necessidade; 

Pois tudo vem de ti, ataste o cosmo, 
5 Dominas as três partes e geras tudo aquilo 

Que há no céu e na terra fecunda 
E na profundeza do pélago, venerável auxiliar de Baco, 

Deleitando-se com as festas, casamenteira mãe dos Amores, 
Persuasão, que desfruta dos leitos, oculta, doadora de felicidade, 

10 Visível e invisível, de tranças encantadoras, de nobre pai, 
Marital, comensal, detentora do cetro dos deuses, lupina, 

Doadora das linhagens, apreciadora dos homens, de todo desejada, vivificadora, 
Tu que ataste os homens com imposições sem freios 

E a numerosa raça das feras delirantes de amor com o teu charme; 
15 Vem, divina e cípria progênie, quer no Olimpo 

Estejas, deusa soberana, a sorrir com um belo semblante, 
Ou ainda percorras a base da aromática Síria 

Ou nas planícies com carros lavrados em ouro 
Guardes os frugíferos banhos do sagrado Egito, 

20 Ou ainda, em císneas carruagens sobre o distenso pélago 
Avançando, te alegres com as cíclicas danças das bestas marinhas, 

Ou desfrutes das Ninfas de negros olhos na divina terra, 
Pelos arenosos litorais da praia, com uma célere carruagem, 

Ou em Chipre, senhora, com tua nutriz, onde belas 
25 Virgens e indomadas esposas todo o ano 

Cantam sobre ti, ditosa, e sobre o puro e imortal Adônis. 
Vem, ditosa deusa, com um aspecto muito amável, 

Pois te chamo com palavras devotas e uma alma veneranda. 
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56. Ἀδώνιδος, θυµίαµα ἀρώµατα60 

Κλῦθί µου εὐχοµένου, πολυώνυµε, δαῖµον ἄριστε, 

ἁβροκόµη, φιλέρηµε, βρύων ὠιδαῖσι ποθειναῖς, 

Εὐβουλεῦ, πολύµορφε, τροφεῦ πάντων ἀρίδηλε,   

κούρη καὶ κόρε, πᾶσι σὺ θάλλων αἰέν, Ἄδωνι, 

5 σβεννύµενε λάµπων τε καλαῖς ἐν κυκλάσιν ὥραις, 

αὐξιθαλής, δίκερως, πολυήρατε, δακρυότιµε, 

ἀγλαόµορφε, κυναγεσίοις χαίρων, βαθυχαῖτα, 

ἱµερόνους, Κύπριδος γλυκερὸν θάλος, ἔρνος Ἔρωτος, 

Φερσεφόνης ἐρασιπλοκάµου λέκτροισι λοχευθείς, 

10 ὃς ποτὲ µὲν ναίεις ὑπὸ Τάρταρον ἠερόεντα, 

ἠδὲ πάλιν πρὸς Ὄλυµπον ἄγεις δέµας ὡριόκαρπον· 

ἐλθέ, µάκαρ, µύσταισι φέρων καρποὺς ἀπὸ γαίης. 

																																																								
3. τροφεῦ Hermann: τροφὴ Ψ τροφὸς Abel τροφῆι Blumenthal || 4. πᾶσι σὺ θάλλων Ricciardelli: σὺ πᾶσιν 
θάλος Ψ Συρίας θάλος West πᾶσι καλὸν θάλος Hermann πασιφαὲς θάλος Wiel ἦρι παλινθαλές Theiler 
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56. A Adônis — Incenso de ervas aromáticas 
Ouve-me enquanto suplico, de muitos nomes, excelente divindade, 

De viçosa coma, apreciador do ermo, sobejando com canções lamentosas, 
Eubuleu, multiforme, claro nutriz de todos, 

Menina e menino, tu que vicejas sempre a todos, Adônis,  
5 Definhando e iluminando durante as belas e cíclicas estações, 

Verdejante, bicórneo, amável, honrado com lágrimas, 
Reluzente, contentando-te com as caças, de espesso cabelo, 

De uma alma atraente, doce broto de Cípria, rebento de Eros,  
Nascido no leito de Perséfone de tranças encantadoras, 

10 Tu que por vezes frequentas o nebuloso Tártaro 
E de novo conduzes o teu corpo de frutos oportunos ao Olimpo; 

Vem, ditoso, traz os frutos da terra aos iniciados. 
 

   



	 209	

57. Ἑρµοῦ Χθονίου, θυµίαµα στύρακα61 

Κωκυτοῦ ναίων ἀνυπόστροφον οἶµον ἀνάγκης,  

ὃς ψυχὰς θνητῶν κατάγεις ὑπὸ νέρτερα γαίης, 

Ἑρµῆ, βακχεχόροιο Διωνύσοιο γένεθλον 

καὶ Παφίης κούρης, ἑλικοβλεφάρου Ἀφροδίτης, 

5 ὃς παρὰ Περσεφόνης ἱερὸν δόµον ἀµφιπολεύεις, 

αἰνοµόροις ψυχαῖς ποµπὸς κατὰ γαῖαν ὑπάρχων, 

ἃς κατάγεις, ὁπόταν µοίρης χρόνος εἰσαφίκηται 

εὐιέρωι ῥάβδωι θέλγων, ὑπνοδῶτερ, ἅπαντας, 

καὶ πάλιν ὑπνώοντας ἐγείρεις· σοὶ γὰρ ἔδωκε 

10 τιµὴν Φερσεφόνεια θεὰ κατὰ Τάρταρον εὐρὺν 

ψυχαῖς ἀενάοις θνητῶν ὁδὸν ἡγεµονεύειν. 

ἀλλά, µάκαρ, πέµποις µύσταις τέλος ἐσθλὸν ἐπ' ἔργοις. 

																																																								
8. ὑπνοδῶτερ ἅπαντας Ricciardelli (ante et post ὑπνοδῶτερ distinguo): ὑπνοδώτειρα πάντα Ψ ὑπνοδῶτερ 
ἅπαντα Dinner ὑπνοδώτερ ἅπαντα Ald ὑπνοδώτιδι πάντα Gesner πάνθ' ὑπνοδοτείρηι West 
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57. Ao Hermes Ctônio — Incenso de extorque 
Habitando a via sem retorno da necessidade do Cocito, 

Tu que conduzes as almas dos mortais abaixo da terra, 
Hermes, descendente do delirante Dioniso 

E da jovem Páfia, Afrodite de fugaz mirada, 
5 Tu que vagueias pela sagrada morada de Perséfone, 

Incitando, condutor, as mal fadadas almas sob a terra, 
Pelas quais velas, chegada a hora do fado; 

Outorgador do sono, encantando tudo com teu cajado sagrado, 
E, em seguida, despertas os adormecidos; pois a ti 

10 A divina Perséfone deu a honra de, pelo caminho do vasto Tártaro, 
Guiar as perenes almas dos mortais. 

Então, ditoso, envia aos iniciados um bom termo aos seus ofícios. 
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58. Ἔρωτος, θυµίαµα ἀρώµατα62 

Κικλήσκω µέγαν, ἁγνόν, ἐράσµιον, ἡδὺν Ἔρωτα, 

τοξαλκῆ, πτερόεντα, πυρίδροµον, εὔδροµον ὁρµῆι,   

συµπαίζοντα θεοῖς ἠδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις, 

εὐπάλαµον, διφυῆ, πάντων κληῖδας ἔχοντα, 

5 αἰθέρος οὐρανίου, πόντου, χθονός, ἠδ' ὅσα θνητοῖς 

πνεύµατα παντογένεθλα θεὰ βόσκει χλοόκαρπος, 

ἠδ' ὅσα Τάρταρος εὐρὺς ἔχει πόντος θ' ἁλίδουπος· 

µοῦνος γὰρ τούτων πάντων οἴηκα κρατύνεις. 

Ἀλλά, µάκαρ, καθαραῖς γνώµαις µύσταισι συνέρχου, 

10 φαύλους δ' ἐκτοπίους θ' ὁρµὰς ἀπὸ τῶνδ' ἀπόπεµπε. 

																																																								
2. πυρίδροµον Ψ: πυρίβροµον Hermann 
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58. Ao Amor  — Incenso de ervas aromáticas 
Invoco o grande, puro, amável e doce Amor, 

Vigoroso arqueiro, alado, de ígneo curso, veloz com seu impulso, 
Brincando com os deuses e os humanos mortais, 

Inventivo, de dupla natureza, detentor das chaves de tudo: 
5 Do éter celeste, do pélago, do subterrâneo, e dos sopros 

Criadores que a frutífera deusa provê aos mortais, 
De tudo quanto o vasto Tártaro detém, tal qual o pélago de ressoante marulho; 

Pois és o único que domina os lemes de todas essas coisas. 
Então, ditoso, associa-te aos iniciados com resoluções purificadoras 

10 E afasta deles os impulsos estranhos e vulgares. 
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59. Μοιρῶν, θυµίαµα ἀρώµατα63 

Μοῖραι ἀπειρέσιοι, Νυκτὸς φίλα τέκνα µελαίνης, 

κλῦτέ µου εὐχοµένου, πολυώνυµοι, αἵτ' ἐπὶ λίµνης 

οὐρανίας, ἵνα λευκὸν ὕδωρ νυχίας ὑπὸ θέρµης 

ῥήγνυται ἐν σκιερῶι λιπαρῶι µυχῶι εὐλίθου ἄντρου, 

5 ναίουσαι πεπότησθε βροτῶν ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν· 

ἔνθεν ἐπὶ βρότεον δόκιµον γένος ἐλπίδι κοῦφον 

στείχετε πορφυρέηισι καλυψάµεναι ὀθόνηισι 

µορσίµωι ἐν πεδίωι, ὅθι πάγγεον ἅρµα διώκει 

δόξα δίκης παρὰ τέρµα καὶ ἐλπίδος ἠδὲ µεριµνῶν 

10 καὶ νόµου ὠγυγίου καὶ ἀπείρονος εὐνόµου ἀρχῆς· 

Μοῖρα γὰρ ἐν βιότωι καθορᾶι µόνη, οὐδέ τις ἄλλος 

ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύµπου, 

καὶ Διὸς ὄµµα τέλειον· ἐπεί γ' ὅσα γίγνεται ἡµῖν, 

Μοῖρά τε καὶ Διὸς οἶδε νόος διὰ παντὸς ἅπαντα. 

15 Ἀλλά µοι εὐκταῖαι, µαλακόφρονες, ἠπιόθυµοι,   

Ἄτροπε καὶ Λάχεσι, Κλωθώ, µόλετ', εὐπατέρειαι, 

ἀέριοι, ἀφανεῖς, ἀµετάτροποι, αἰὲν ἀτειρεῖς, 

παντοδότειραι, ἀφαιρέτιδες, θνητοῖσιν ἀνάγκη· 

Μοῖραι, ἀκούσατ' ἐµῶν ὁσίων λοιβῶν τε καὶ εὐχῶν, 

20 ἐρχόµεναι µύσταις λυσιπήµονες εὔφρονι βουλῆι. 

{Μοιράων τέλος ἔλλαβ' ἀοιδή, ἣν ὕφαν' Ὀρφεύς.} 

																																																								
15. ἀλλά µοι εὐκταῖαι Bentley, Quandt (coll. 60.6): ἀλλά µοι νυκτέριοι contra metrum Ψ ἀλλά, µάκαιραί, 
µοι uel ἀλλά, θεαὶ νύχιαι Ricciardelli ἀλλ' ἅµα νυκτέριοι Lennep ἀλλά νυ νυκτέριαι Fayant ἀλλά µοι, 
ἀέριαι Abel ἀλλά µοι, ἀέριοι Ruhnken || 20. λυσιπήµονες Ψ: λαθιπήµονες Hermann || 21. del. Lennep 
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59. Às Moiras — Incenso de ervas aromáticas 
Ilimitadas Moiras, amadas crias da escura Noite, 

Ouvi-me enquanto suplico, vós de muitos nomes, que habitais o lago 
Celestial, onde a alva água sob o calor noturno 

Irrompe na cintilante e umbrosa profundeza da pétrea caverna, 
5 Vós que, ali habitando, revoais sobre a ilimitada terra dos mortais; 

De onde, rumo ao gênero humano pretenso e de vã esperança, 
Prosseguis, cobertas com tecidos de linho purpúreo, 

Na planície do fado, onde por toda a terra a opinião dirige a carruagem 
Que se alastra aos limites da justiça, da esperança, dos zelos, 

10 Da primeva lei e do ilimitado poder da ordem; 
Pois a Moira é a única que nos fita ao longo de nossa existência e nenhum outro 

Dos imortais que mantêm os topos do nevoso Olimpo 
E a perfeita visão de Zeus; uma vez que tudo quanto nos ocorre 

A Moira e a mente de Zeus o sabem integralmente. 
15 Então, a mim, votivas, afetuosas, gentis, 

Inexorável, Distribuidora e Fiandeira, vinde vós de nobre linhagem, 
Aéreas, invisíveis, inalteráveis, sempre tenazes, 

Provedoras, segregadoras, necessidade dos mortais; 
Moiras, escutai minhas preces e libações sagradas, 

20 Vinde, aliviadoras, aos iniciados com um benévolo intuito. 
{Chega a seu termo a canção das Moiras urdida por Orfeu.} 
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60. Χαρίτων, θυµίαµα στύρακα64 

Κλῦτέ µοι, ὦ Χάριτες µεγαλώνυµοι, ἀγλαότιµοι, 

θυγατέρες Ζηνός τε καὶ Εὐνοµίης βαθυκόλπου, 

Ἀγλαΐη Θαλίη τε καὶ Εὐφροσύνη πολύολβε, 

χαρµοσύνης γενέτειραι, ἐράσµιαι, εὔφρονες, ἁγναί, 

5 αἰολόµορφοι, ἀειθαλέες, θνητοῖσι ποθειναί· 

εὐκταῖαι, κυκλάδες, καλυκώπιδες, ἱµερόεσσαι· 

ἔλθοιτ' ὀλβοδότειραι, ἀεὶ µύσταισι προσηνεῖς. 

																																																								
2. εὐνοµίης Ψ: Εὐρυνόµης Schrader (coll. Hes. Theog. 907) || 3. Θαλίη τε καὶ Hermann: τε θάλεια καὶ Ψ 



	 216	

60. Às Graças — Incenso de estoraque 
Ouvi-me, ó renomadas Graças, de honras ilustres, 

Filhas de Zeus e da Ordem de amplo seio, 
Claridade, Fartura e a próspera Euforia, 

Progenitoras do regozijo, amáveis, benévolas, puras, 
5 Mutáveis, sempre-vivas, desejadas pelos mortais; 

Rogadas, cíclicas, rosadas, encantadoras; 
Vinde, inspiradoras, sempre ternas aos vossos iniciados. 
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61. Νεµέσεως ὕµνος65 

Ὦ Νέµεσι, κλήιζω σε, θεά, βασίλεια µεγίστη,  

πανδερκής, ἐσορῶσα βίον θνητῶν πολυφύλων· 

ἀιδία, πολύσεµνε, µόνη χαίρουσα δικαίοις, 

ἀλλάσσουσα λόγον πολυποίκιλον, ἄστατον αἰεί,   

5 ἣν πάντες δεδίασι βροτοὶ ζυγὸν αὐχένι θεῖσαν· 

σοὶ γὰρ ἀεὶ γνώµη πάντων µέλει, οὐδέ σε λήθει 

ψυχὴ ὑπερφρονέουσα λόγων ἀδιακρίτωι ὁρµῆι. 

πάντ' ἐσορᾶις καὶ πάντ' ἐπακούεις, πάντα βραβεύεις· 

ἐν σοὶ δ' εἰσὶ δίκαι θνητῶν, πανυπέρτατε δαῖµον. 

10 ἐλθέ, µάκαιρ', ἁγνή, µύσταις ἐπιτάρροθος αἰεί· 

δὸς δ' ἀγαθὴν διάνοιαν ἔχειν, παύουσα πανεχθεῖς 

γνώµας οὐχ ὁσίας, πανυπέρφρονας, ἀλλοπροσάλλας. 

																																																								
4. λόγον Ψ: τροχὸν Chuvin νόον dubitanter Dieterich || 5. δεδίασι Pierson: δεδάασσι Ψ | θεῖσαν Vian: 
θέντες Ψ || 6. σοὶ Hermann: σὴ Ψ || 8. πάντα βραβεύεις Stephanus: καὶ πάντα βραβεύεις Ψ 
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61. Hino a Nêmesis 
Ó Nêmesis, conjuro-te, deusa, enorme soberana, 

Onividente, que contemplas a existência dos muitos povos mortais; 
Eterna, veneranda, única a se deleitar com os atos justos, 

Revertendo o discurso matizado, sempre instável, 
5 Tu que todos os mortais temem com teu jugo sobre os seus pescoços; 

Pois te preocupas com toda a reflexão, e não te escapa 
A alma que, com um impulso irrefletido, despreza os raciocínios. 

Tudo contemplas e tudo ouves, tudo decides; 
Em ti estão as justiças dos mortais, mais suprema divindade. 

10 Vem, ditosa, pura, eterna defensora dos iniciados; 
Concede-nos a posse de uma intenção boa, cessa as odiosas 

E nada sagradas reflexões, insolentes, volúveis. 
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62. Δίκης, θυµίαµα λίβανον66 

Ὄµµα Δίκης µέλπω πανδερκέος, ἀγλαοµόρφου,  

ἣ καὶ Ζηνὸς ἄνακτος ἐπὶ θρόνον ἱερὸν ἵζει 

οὐρανόθεν καθορῶσα βίον θνητῶν πολυφύλων, 

τοῖς ἀδίκοις τιµωρὸς ἐπιβρίθουσα δικαία, 

5 ἐξ ἰσότητος ἀληθείηι συνάγουσ' ἀνόµοια· 

πάντα γάρ, ὅσσα κακαῖς γνώµαις θνητοῖσιν ὀχεῖται 

δύσκριτα, βουλοµένοις τὸ πλέον βουλαῖς ἀδίκοισι, 

µούνη ἐπεµβαίνουσα δίκην ἀδίκοις ἐπεγείρεις· 

ἐχθρὰ τῶν ἀδίκων, εὔφρων δὲ σύνεσσι δικαίοις. 

10 ἀλλά, θεά, µόλ' ἐπὶ γνώµαις ἐσθλαῖσι δικαία, 

ὡς ἂν ἀεὶ βιοτῆς τὸ πεπρωµένον ἦµαρ ἐπέλθοι.   

																																																								
4. δικαία Hermann: δίκαια Ψ 
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62. À Justiça — Incenso de olíbano 
Canto o olhar da onividente Justiça, de forma luzidia, 

Ela que, inclusive, se senta sobre o sagrado trono de Zeus, 
Fitando do céu a existência dos muitos povos mortais, 

Pesando justa e vingativa sobre os injustos, 
5 Combatendo os desequilíbrios com a verdade equânime; 

Pois tudo que, com más reflexões, avança aos mortais 
Confusamente, desejosos de mais por meio de injustos intuitos, 

Tu és a única a, manejando-o, despertar a justiça contra os injustos;  
Odiada pelos injustos, estimada pelos cúmplices justos. 

10 Então, deusa, vem, justa, tendo em vista boas reflexões, 
Até que, por fim, chegue o fatídico dia da minha existência. 
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63. Δικαιοσύνης, θυµίαµα λίβανον67 

Ὦ θνητοῖσι δικαιοτάτη, πολύολβε, ποθεινή, 

ἐξ ἰσότητος ἀεὶ θνητοῖς χαίρουσα δικαίοις, 

πάντιµ', ὀλβιόµοιρε, Δικαιοσύνη µεγαλαυχής, 

ἣ καθαραῖς γνώµαισιν ἀεὶ τὰ δέοντα βραβεύεις, 

5 ἄθραυστος τὸ συνειδὸς· ἀεί θραύεις δ' ἄρ' ἅπαντας 

ὅσσοι µὴ τὸ σὸν ἦλθον ὑπὸ ζυγόν, ἀλλ' ὑπὲρ ἁυτῶν 

πλάστιγξι βριαραῖσι παρεγκλίναντες ἀπλήστως. 

Ἀστασίαστε, φίλη πάντων, φιλόκωµ', ἐρατεινή, 

εἰρήνηι χαίρουσα, βίον ζηλοῦσα βέβαιον· 

10 αἰεὶ γὰρ τὸ πλέον στυγέεις, ἰσότητι δὲ χαίρεις· 

ἐν σοὶ γὰρ σοφίης ἀρετῆ τέλος ἐσθλὸν ἱκάνει. 

κλῦθι, θεά, κακίην θνητῶν θραύουσα δικαίως, 

ὡς ἂν ἰσορροπίαισιν ἀεὶ βίος ἐσθλὸς ὁδεύοι 

θνητῶν ἀνθρώπων, οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσι, 

15 καὶ ζώιων πάντων, ὁπόσ' ἐν κόλποισι τιθηνεῖ 

γαῖα θεὰ µήτηρ καὶ πόντιος εἰνάλιος Ζεύς. 

																																																								
4. γνώµαισιν ἀεὶ Quandt: γνώµαις ἀεὶ Ψ γνώµαις αἰεὶ Ald || 5. ante ἀεί distinx. Fayant: post ἀεί distinx. 
Ricciardelli | δ' ἄρ' ἅπαντας Vian: γὰρ ἅπαντας Ψ (coll. 57.9) δ' ἄρα πάντας Koops || 6. ἀλλ' ὑπὲρ ἁυτῶν 
Ricciardelli: ἀλλ' ὑπὲρ αὐτοῦ Ψ ἀλλοπρόσαλλοι Hermann (coll. 61.12) || 11. σοφίης Ψ: σοφίη Hermann | 
ἀρετῆ Gesner: ἀρετῆς Ψ | ἐσθλὸν Lennep: ὅλλον Ψ ὄλβον Dieterich 
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63. À Retitude — Incenso de olíbano 
Ó mais justa, próspera e desejada aos mortais, 

Alegrando-te sempre, a partir da equidade, com os justos mortais, 
Honorável, benéfica, vangloriada Retitude, 

Tu que sempre diriges o impreterível com resoluções purificadoras; 
5 De uma percepção sempre inextinguível; pois extingues todos 

Que não se sujeitam ao teu jugo, mas, em seu próprio favor, 
Inclinam avidamente os fortes pratos da balança; 

Imparcial, amada por todos, festiva, agradável, 
Alegrando-te com a paz, admirando-te com uma vida firme; 

10 Pois sempre odeias a demasia e te alegras com a equidade; 
Pois em ti a virtude da sabedoria atinge o seu grato termo. 

Ouve, deusa, extingue o vício dos mortais com justiça, 
Para que equilibradamente prossiga a boa vida  

Dos homens mortais, os quais se alimentam do fruto do solo, 
15 E de todos os seres que em seus seios abrigue 

A divina mãe Terra e o pelágico e marítimo Zeus. 
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64. Ὕµνος Νόµου68 

Ἀθανάτων καλέω καὶ θνητῶν ἁγνὸν ἄνακτα, 

οὐράνιον Νόµον, ἀστροθέτην, σφραγῖδα δικαίαν 

πόντου τ' εἰναλίου καὶ γῆς, φύσεως τὸ βέβαιον 

ἀκλινῆ ἀστασίαστον ἀεὶ τηροῦντα νόµοισιν,  

5 οἷσιν ἄνωθε φέρων µέγαν οὐρανὸν αὐτὸς ὁδεύει, 

καὶ φθόνον οὐ δίκαιον ῥοίζου τρόπον ἐκτὸς ἐλαύνει· 

ὃς καὶ θνητοῖσιν βιοτῆς τέλος ἐσθλὸν ἐγείρει· 

αὐτὸς γὰρ µοῦνος ζώιων οἴακα κρατύνει 

γνώµαις ὀρθοτάταισι συνών, ἀδιάστροφος αἰεί, 

10 ὠγύγιος, πολύπειρος, ἀβλάπτως πᾶσι συνοικῶν 

τοῖς νοµίµοις, ἀνόµοις δὲ φέρων κακότητα βαρεῖαν. 

ἀλλά, µάκαρ, πάντιµε, φερόλβιε, πᾶσι ποθεινέ, 

εὐµενὲς ἦτορ ἔχων µνήµην σέο πέµπε, φέριστε. 

																																																								
4. ἀκλινῆ Ψ: ἀκλινὲς Stephanus || 5. οἷσιν ἄνωθε φέρων Ψ: ex alio loco huc illatum uidetur Quandt τοῖσιν 
ἄνωθε βρύων Theiler οἷσιν ἄνωθ' ἐφορῶν West || 6-7. transp. Wiel || 6. φθόνον οὐ δίκαιον Ψ: φθόνον 
οὐτιδανὸν Wiel πόλον ἠλίβατον Platt φθόνον οὐ νόµινον uel ἐκνόµιον Hermann | ἐκτὸς Wiel: αὐτὸς Ψ 
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64. Hino à Lei 
Chamo a pura senhora dos imortais e mortais, 

A Lei celeste, organizadora das estrelas, justo selo 
Do pélago marítimo e da terra, sempre vigiando 

A neutra e imparcial estabilidade da natureza por meio das leis, 
5 Com as quais ela própria avança, trazendo o grande céu de cima; 

E, por meio de um fragor, expulsa para longe a injusta Inveja; 
Ela que, inclusive, desperta um bom termo à existência dos mortais; 

Pois somente ela domina os lemes dos seres vivos 
Acompanhando-os com retas resoluções, sempre inexorável, 

10 Primeva, experiente, convivendo de forma segura com todos 
Os disciplinados, enquanto que aos indisciplinados traz uma dura miséria. 

Então, ditosa, honorável, beneficiadora, desejada por todos, 
Envia, excelsa, uma lembrança tua com um benévolo coração. 
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65. Ἄρεος, θυµίαµα λίβανον69 

Ἄρρηκτ', ὀµβριµόθυµε, µεγασθενές, ἄλκιµε δαῖµον, 

ὁπλοχαρής, ἀδάµαστε, βροτοκτόνε, τειχεσιπλῆτα, 

Ἆρες ἄναξ, ὁπλόδουπε, φόνοις πεπαλαγµένος αἰεί, 

αἵµατι ἀνδροφόνωι χαίρων, πολεµόκλονε, φρικτέ, 

5 ὃς ποθέεις ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσι δῆριν ἄµουσον· 

στῆσον ἔριν λυσσῶσαν, ἄνες πόνον ἀλγεσίθυµον, 

εἰς δὲ πόθον νεῦσον Κύπριδος κώµους τε Λυαίου 

ἀλλάξας ἀλκὴν ὅπλων εἰς ἔργα τὰ Δηοῦς, 

εἰρήνην ποθέων κουροτρόφον, ὀλβιοδῶτιν. 

																																																								
Tit. Ἄρεος φ: Ἄρεως θ Ἄρηος A 
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65. A Ares — Incenso de olíbano 
Inabalável, de índole possante, de imensa força, resistente divindade, 

Belicoso, indomável, destruidor dos mortais, devastador de muralhas, 
Senhor Ares, do belicoso estrídulo, sempre conspurcado com a matança, 

Alegrando-te com o sangue da chacina, do brado marcial, temível, 
5 Tu que desejas o dissonante combate com espadas e lanças; 

Estanca a iracunda disputa, afrouxa o tortuoso esforço, 
Inclina-te ao desejo de Cípria e as procissões do Liberador, 

Permuta a braveza das armas pelos trabalhos de Deo, 
Anseia por uma paz abastada e beneficiadora. 
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66. Ἡφαίστου, θυµίαµα λιβανοµάνναν70 

Ἥφαιστ' ὀµβριµόθυµε, µεγασθενές, ἀκάµατον πῦρ, 

λαµπόµενε φλογίαις αὐγαῖς, φαεσίµβροτε δαῖµον, 

φωσφόρε, καρτερόχειρ, αἰώνιε, τεχνοδίαιτε, 

ἐργαστήρ, κόσµοιο µέρος, στοιχεῖον ἀµεµφές, 

5 παµφάγε, πανδαµάτωρ, πανυπέρτατε, παντοδίαιτε, 

αἰθήρ, ἥλιος, ἄστρα, σελήνη, φῶς ἀµίαντον· 

ταῦτα γὰρ Ἡφαίστοιο µέλη θνητοῖσι προφαίνει. 

πάντα δὲ οἶκον ἔχεις, πᾶσαν πόλιν, ἔθνεα πάντα, 

σώµατά τε θνητῶν οἰκεῖς, πολύολβε, κραταιέ. 

10 Kλῦθι, µάκαρ, κλήιζω <σε> πρὸς εὐιέρους ἐπιλοιβάς, 

αἰεὶ ὅπως χαίρουσιν ἐπ' ἔργοις ἥµερος ἔλθοις. 

παῦσον λυσσῶσαν µανίαν πυρὸς ἀκαµάτοιο 

καῦσιν ἔχων φύσεως ἐν σώµασιν ἡµετέροισιν. 

    

																																																								
2. hab. Ψ: om. h | φλογίαις Ψ: φλογέαις l || 9. σώµατα Ψ: δώµατα Platt || 10. post κλήιζω add. σε Lennep 
(coll. 61.1) || 13. καῦσιν Ψ: παῦσιν Platt | σώµασιν Ψ: δώµασιν Platt 
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66. A Hefesto — Incenso de olíbano em pó 
Hefesto de índole possante, de imensa força, fogo incansável, 

Iluminando com brilhos flamejantes, divindade que reluz sobre os mortais, 
Luminoso, de uma mão robusta, perpétuo, subsistente na arte, 

Ferreiro, lote do cosmo, elemento irreprochável, 
5 Voraz, domador, o mais supremo, que consome em tudo, 

Éter, sol, estrelas, lua e luz incólume, 
Pois estes membros de Hefesto se apresentam aos mortais. 

Deténs toda moradia, toda cidade, todo povo 
E habitas os corpos dos mortais, próspero, vigoroso. 

10 Ouve, ditoso: conjuro-te a estas libações sagradas, 
Para que venhas sempre afável a estes ofícios prazerosos. 

Cessa o delírio iracundo do fogo incansável, 
Controla a chama da natureza em nossos corpos. 
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67. Ἀσκληπιοῦ, θυµίαµα µάνναν71 

Ἰητὴρ πάντων, Ἀσκληπιέ, δέσποτα Παιάν, 

θέλγων ἀνθρώπων πολυαλγέα πήµατα νούσων, 

ἠπιόδωρε, κραταιέ, µόλοις κατάγων Ὑγίειαν 

καὶ παύων νούσους, χαλεπὰς Kῆρας θανάτοιο. 

5 Aὐξιθαλής, ἐπίκουρ', ἀπαλεξίκακ', ὀλβιόµοιρε, 

Φοίβου Ἀπόλλωνος κρατερὸν θάλος ἀγλαότιµον, 

ἐχθρὲ νόσων, Ὑγίειαν ἔχων σύλλεκτρον ἀµεµφῆ, 

ἐλθέ, µάκαρ, σωτήρ, βιοτῆς τέλος ἐσθλὸν ὀπάζων.   

																																																								
5. αὐξιθαλής, ἐπίκουρ', ἀπαλεξίκακ' Maas: αὐξιθαλής, κοῦρε, ἀπαλεξίκακ' Ψ αὐξιθαλὴς κόρε πᾶσιν 
ἀλεξίκακ' Lennep αὐξιθαλὴς κόρε καὶ ἀπαλεξίκακ' Gesner 
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67. A Asclépio — Incenso em pó  
Curador de tudo, Asclépio, soberano Peã, 

Encantando as sofridas agonias das doenças humanas, 
Alentador, poderoso, vem e traz a Saúde 

E cessa as doenças, as perigosas Ruínas da morte. 
5 Verdejante, auxiliador, repelidor do mal, benéfico, 

Ilustre e vigoroso broto de Febo Apolo, 
Odiado pelas doenças, detentor da Saúde, tua impecável consorte, 

Vem, ditoso, salvador, confere-nos um bom termo à nossa existência. 
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68. Ὑγείας, θυµίαµα µάνναν72 

Ἱµερόεσσ', ἐρατή, πολυθάλµιε, παµβασίλεια, 

κλῦθι, µάκαιρ' Ὑγίεια, φερόλβιε, µῆτερ ἁπάντων· 

ἐκ σέο γὰρ νοῦσοι µὲν ἀποφθινύθουσι βροτοῖσι, 

πᾶς δὲ δόµος θάλλει πολυγηθὴς εἵνεκα σεῖο, 

5 καὶ τέχναι βρίθουσι· ποθεῖ δέ σε κόσµος, ἄνασσα, 

µοῦνος δὲ στυγέει σ' Ἀίδης ψυχοφθόρος αἰεί, 

ἀιθαλής, εὐκταιοτάτη, θνητῶν ἀνάπαυµα· 

σοῦ γὰρ ἄτερ πάντ' ἐστὶν ἀνωφελῆ ἀνθρώποισιν· 

οὔτε γὰρ ὀλβοδότης πλοῦτος γλυκερὸς θαλίηισιν, 

10 οὔτε γέρων πολύµοχθος ἄτερ σέο γίγνεται ἀνήρ· 

πάντων γὰρ κρατέεις µούνη καὶ πᾶσιν ἀνάσσεις. 

Ἀλλά, θεά, µόλε µυστιπόλοις ἐπιτάρροθος αἰεὶ 

ῥυοµένη νούσων χαλεπῶν κακόποτµον ἀνίην. 

																																																								
7. ἀϊθαλής Hermann: αειθαλης l π Ald εὐθαλής Ψ εὐθαλλής Schrader || 10. γίγνεται Vertegius: γίνεται Ψ 
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68. À Saúde — Incenso em pó 
Encantadora, amável, nutridora, soberana, 

Ouve, ditosa Saúde, benfeitora, mãe de tudo; 
Pois é a partir de ti que perecem as doenças dos mortais, 

E é por tua causa que todas as casas vicejam jubilosas 
5 E as artes prevalecem; o cosmo anseia por ti, senhora, 

E é somente o destruidor de almas, Hades, que sempre te odeia; 
Verdejante, a mais solicitada, repouso dos mortais; 

Pois, sem ti, tudo é inútil aos seres humanos; 
Tampouco a benéfica riqueza em meio à abundância se torna doce; 

10 Sem ti o homem se torna um velho desgastado, 
Pois és a única a dominar tudo e reinar sobre todos. 

Então, deusa, vem sempre defensora aos oficiantes, 
Rechaça o funesto pesar das perigosas doenças. 
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69. Ἐριννύων, θυµίαµα στύρακα καὶ µάνναν73 

Κλῦτε, θεαὶ πάντιµοι, ἐρίβροµοι, εὐάστειραι, 

Τισιφόνη τε καὶ Ἀλληκτὼ καὶ δῖα Μέγαιρα· 

νυκτέριαι, µυχίοις ὑπὸ κεύθεσιν οἰκί' ἔχουσαι 

ἄντρωι ἐν ἠερόεντι παρὰ Στυγὸς ἱερὸν ὕδωρ, 

5 οὐχ ὁσίαις βουλαῖσι βροτῶν κεκοτηµέναι αἰεί, 

λυσσήρεις, ἀγέρωχοι, ἐπευάζουσαι ἀνάγκαις, 

θηρόπεπλοι, τιµωροί, ἐρισθενέες, βαρυαλγεῖς, 

Ἀίδεω χθόνιαι, φοβεραὶ κόραι, αἰολόµορφοι, 

ἠέριαι, ἀφανεῖς, ὠκυδρόµοι ὥστε νόηµα· 

10 οὔτε γὰρ ἠελίου ταχιναὶ φλόγες οὔτε σελήνης 

 <lacuna> 

καὶ σοφίης ἀρετή τε καὶ ἐργασίµου θρασύτητος 

εὐχαρίτου τε βίου λιπαρᾶς περικαλλέος ἥβης   

ὑµῶν χωρὶς ἐγείρει ἐυφροσύνας βιότοιο· 

ἀλλ' αἰεὶ θνητῶν πάντων ἐπ' ἀπείρονα φῦλα 

15 ὄµµα Δίκης ἐφορᾶτε, δικασπόλοι αἰὲν ἐοῦσαι.  

ἀλλά, θεαὶ Μοῖραι, ὀφιοπλόκαµοι, πολύµορφοι, 

πραΰνοον µετάθεσθε βίου µαλακόφρονα δόξαν. 

																																																								
Tit. Ἐριννύων Ψ: Ἐρινύων Quandt Εὐµενίδων φ || 8-17. hos uersus 6-11 hymni 70 permutare prop. 
Ricciardelli || 10-13. hos uersus post u. 5 hymni 60 transtulit Ruhnken || 10. post u. 10 lacunam stat 
Keydell, Keysner || 11. ἀρετή Ψ: ἀρετῆς φ || 12. εὐχαρίτου τε West: εὔχαρι οὔτε Ψ || 16. µοῖραι Ψ: Ἀραί 
Ricciardelli dubitanter 



	 234	

69. Às Erínias — Incenso em pó e de estoraque 
Ouvi, deusas honradas, troantes, dos urros rituais, 

Vingadora e Infatigável e a divina Rancorosa; 
Noturnas, detentoras de moradias nas mais abissais profundezas, 

Em umbrosas cavernas junto à sacra água do Estige, 
5 Sempre enraivecidas pelas deliberações pouco sagradas dos mortais; 

Ensandecidas, altivas, vociferando pela necessidade, 
Cobertas de peles bestiais, vingativas, descomunais, que causam sofrimento; 

Filhas de Hades, temidas, subterrâneas, mutáveis, 
Aéreas, invisíveis, céleres como o pensamento; 

10 Pois nem as prestas chamas do sol nem da lua [...] 
E a virtude da sabedoria e a empenhada intrepidez 

E as perseveranças de uma vida próspera, de uma formosa juventude, 
Podem despertar as felicidades da existência sem vós. 

Mas sempre sobre a ilimitada raça de todos os mortais 
15 Recaem os olhos da Justiça, eterna executora do justo. 

Então, deusas Moiras, de serpentinas comas, multiformes, 
Tornai a reputação da vida amistosa e branda. 
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70. Εὐµενίδων, θυµίαµα ἀρώµατα74 

Κλῦτέ µου, Εὐµενίδες µεγαλώνυµοι, εὔφρονι βουλῆι, 

ἁγναὶ θυγατέρες µεγάλοιο Διὸς χθονίοιο 

Φερσεφόνης τ', ἐρατῆς κούρης καλλιπλοκάµοιο, 

αἳ πάντων καθορᾶτε βίον θνητῶν ἀσεβούντων, 

5 τῶν ἀδίκων τιµωροί, ἐφεστηκυῖαι ἀνάγκηι, 

κυανόχρωτες ἄνασσαι, ἀπαστράπτουσαι ἀπ' ὄσσων 

δεινὴν ἀνταυγῆ φάεος σαρκοφθόρον αἴγλην· 

ἀίδιοι, φοβερῶπες, ἀπόστροφοι, αὐτοκράτειραι, 

λυσιµελεῖς οἴστρωι, βλοσυραί, νύχιαι, πολύποτµοι, 

10 νυκτέριαι κοῦραι, ὀφιοπλόκαµοι, φοβερῶπες· 

ὑµᾶς κικλήσκω γνώµαις ὁσίαισι πελάζειν. 

																																																								
4. αἳ πάντων καθορᾶτε βίον Schrader (coll. 61.2, 62.3): ἡ πάντων καθορᾶι βίοτον Ψ 
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70. Às Eumênides — Incenso de ervas aromáticas 
Ouvi-me, renomada Eumênides, com benévola deliberação, 

Puras filhas do grande Zeus ctônio 
E de Perséfone, amável jovem de belo cabelo, 

Vós que observais a existência de todos os ímpios mortais, 
5 Vingativas contra os injustos, introduzidas pela necessidade, 

Senhoras de cerúlea matiz, pelos olhos conflagrando 
Um espantoso cintilar de luz, uma radiância que rompe as carnes; 

Eternas, atemorizantes, temíveis, independentes, 
Que relaxais os membros com o furor, rígidas, noturnas, dos muitos fados, 

10 Jovens noctívagas, de serpentinas comas, atemorizantes; 
Invoco-vos que vos aproximais com sagradas resoluções. 
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71. Μηλινόης, θυµίαµα ἀρώµατα75 

Μηλινόην καλέω, νύµφην χθονίαν, κροκόπεπλον, 

ἣν παρὰ Κωκυτοῦ προχοαῖς ἐλοχεύσατο σεµνὴ 

Φερσεφόνη λέκτροις ἱεροῖς Ζηνὸς Κρονίοιο, 

ἧι ψευσθεὶς Πλούτων ἐµίγη δολίαις ἀπάταισι, 

5 θυµῶι Φερσεφόνης δὲ δισώµατον ἔσπασε χροιήν, 

ἣ θνητοὺς µαίνει φαντάσµασιν ἠερίοισιν,   

ἀλλοκότοις ἰδέαις µορφῆς τύπον ἐκφαίνουσα, 

ἄλλοτε µὲν προφανής, ποτὲ δὲ σκοτόεσσα, νυχαυγής, 

ἀνταίαις ἐφόδοισι κατὰ ζοφοειδέα νύκτα. 

10 ἀλλά, θεά, λίτοµαί σε, καταχθονίων βασίλεια, 

ψυχῆς ἐκπέµπειν οἶστρον ἐπὶ τέρµατα γαίης, 

εὐµενὲς εὐίερον µύσταις φαίνουσα πρόσωπον. 

																																																								
4. ψευσθεὶς Ψ: ψεύστης dubitanter Ricciardelli || 7. ἐκφαίνουσα Ricciardelli: ἐκπροφαίνουσα φ 
ἐκπροφάνουσα l ἐκπροφανοῦσ M p ἐκπροφαιους d ἐκπροφαι A B ἐκπροφανοῦσα Gesner, Lobeck, Keydell 
ἐκπροφέρουσα Theiler, Maas 
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71. A Melínoe — Incenso de ervas aromáticas 
Chamo Melínoe, ninfa ctônia, do manto açafrão, 

Que, à foz do Cocito, foi gerada pela venerável 
Perséfone no sagrado leito de Zeus Crônio, 

Com a qual um falsificado Plutão se uniu em ardilosa trapaça, 
5 Rasgando-lhe, em sua ira contra Perséfone, a dúplice pele; 

A qual enlouquece os mortais com suas aéreas aparições,  
Apresentando, com diferentes imagens, a marca de sua figura; 

Por vezes, visível, outras, sombria, luzir noturno, 
Por meio de ataques odientos no decorrer da soturna noite. 

10 Então, deusa, te imploro, soberana do subterrâneo, 
Que afastes o furor da alma até os confins da terra,   

Benévola, exibe um semblante sagrado aos iniciados. 
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72. Τύχης, θυµίαµα λίβανον76 

Δεῦρο, Τύχη· καλέω σ', ἀγαθῶν κράντειραν, ἐπευχαῖς, 

µειλιχίαν, ἐνοδῖτιν, ἐπ' εὐόλβοις κτεάτεσσιν, 

Ἄρτεµιν ἡγεµόνην, µεγαλώνυµον, Εὐβουλῆος 

αἵµατος ἐκγεγαῶσαν, ἀπρόσµαχον εὖχος ἔχουσαν, 

5 τυµβιδίαν, πολύπλαγκτον, ἀοίδιµον ἀνθρώποισιν. 

Ἐν σοὶ γὰρ βίοτος θνητῶν παµποίκιλός ἐστιν· 

οἷς µὲν γὰρ τεύχεις κτεάνων πλῆθος πολύολβον, 

οἷς δὲ κακὴν πενίην θυµῶι χόλον ὁρµαίνουσα. 

Ἀλλά, θεά, λίτοµαί σε µολεῖν βίωι εὐµενέουσαν, 

10 ὄλβοισι πλήθουσαν ἐπ' εὐόλβοις κτεάτεσσιν. 

																																																								
1. ἐπευχαῖς Theiler: ἐπ' εὐχαῖς Ψ ἐπ' ἔργοις Dieterich 
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72. À Fortuna — Incenso de olíbano 
Fortuna, chamo-te até aqui, cumpridora dos bens, por estas preces, 

Gentil, das encruzilhadas, tendo em vista venturosas posses, 
Ártemis condutora, célebre, nascida 

Do sangue de Eubuleu, detentora de um voto inelutável, 
5 Sepulcral, errante, celebrada pelos homens, 

Pois em ti vive a inconstante existência dos mortais; 
Pois a uns forjas inúmeras riquezas de posses, 

A outros, uma cruel pobreza, incitando, impulsiva, a cólera. 
Então, deusa, imploro-te que venhas benévola a esta existência, 

10 Abundando com riquezas tendo em vista venturosas posses. 
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73. Δαίµονος, θυµίαµα λίβανον77 

Δαίµονα κικλήσκω µερόπων ἡγήτορα φρικτόν, 

µειλίχιον Δία, παγγενέτην, βιοδώτορα θνητῶν, 

Ζῆνα µέγαν, πολύπλαγκτον, ἀλάστορα, παµβασιλῆα,   

πλουτοδότην, ὁπόταν γε βρυάζων οἶκον ἐσέλθηι, 

5 ἔµπαλι δὲ ψύχοντα βίον θνητῶν πολυµόχθων· 

ἐν σοὶ γὰρ λύπης τε χαρᾶς κληῖδες ὀχοῦνται. 

Tοιγάρ τοι, µάκαρ, ἁγνέ, πολύσπορα κήδε' ἐλάσσας, 

ὅσσα βιοφθορίην πέµπει κατὰ γαῖαν ἅπασαν, 

ἔνδοξον βιοτῆς γλυκερὸν τέλος ἐσθλὸν ὀπάζοις. 

																																																								
1. µερόπων ἡγήτορα Theiler: µεγαλανηγήτορα Ψ µεγάλαν ἡγήτορα Quandt µεγανηγήτορα l µέγαν, ἠδ' 
ἡγήτορα Lennep µέγαν, εὐηγήτορα Hermann µεγάλον ἡγήτορα Gesner µεγάλων ἡγήτορα Kern πελάσαι, 
ἡγήτορα Wiel µεγαλήτορα, Δαίµονα Toupius σ' ἀγαθόν, µεγαλήτορα Dieterich || 5. ψύχοντα Ψ: ψήχοντα 
Wilamowitz τρύχοντα Theiler || 6. λύπης τε χαρᾶς κληῖδες ὀχοῦνται Ψ: λύπης τε χαρᾶς κληῖδεν ὀχοῦνται B 
λύπης τε χαρᾶς τε κληῖδες ὀχοῦνται Hermann κληῖδες λύπης τε χαρᾶς τ' οχέονται Wiel || 7. πολύσπορα Ψ: 
πολύστονα Slothouwer πολύσπορε l 
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73. À Divindade — Incenso de olíbano 
Invoco a Divindade, temível condutora dos humanos, 

Zeus gentil, criadora de tudo, conferidora de vida aos mortais, 
Grande Zeus, errante, vingadora, soberana absoluta, 

Distribuidora das riquezas, toda vez que, repleta, se aproxima das moradias, 
5 Mas, ainda assim, congelas a existência dos sofredores mortais; 

Pois em ti residem as chaves da dor e do prazer. 
Sendo assim, ditosa, pura, demove as disseminadas aflições 

Que enviam por toda terra a corrupção da existência, 
Confere-nos um reputado, bom e doce termo às nossas existências. 
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74. Λευκοθέας, θυµίαµα ἀρώµατα78 

Λευκοθέαν καλέω Καδµηίδα, δαίµονα σεµνήν, 

εὐδύνατον, θρέπτειραν ἐυστεφάνου Διονύσου. 

Κλῦθι, θεά, πόντοιο βαθυστέρνου µεδέουσα, 

κύµασι τερποµένη, θνητῶν σώτειρα µεγίστη· 

5 ἐν σοὶ γὰρ νηῶν πελαγοδρόµος ἄστατος ὁρµή, 

µούνη δὲ θνητῶν οἰκτρὸν µόρον εἰν ἁλὶ λύεις, 

οἷς ἂν ἐφορµαίνουσα φίλη σωτήριος ἔλθοις. 

Ἀλλά, θεὰ δέσποινα, µόλοις ἐπαρωγὸς ἐοῦσα 

νηυσὶν ἐπ' εὐσέλµοις σωτήριος εὔφρονι βουλῆι, 

10 µύσταις ἐν πόντωι ναυσίδροµον οὖρον ἄγουσα. 

																																																								
7. ἔλθοις Ψ: ἔλθηις Hermann 
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74. A Leucotéa — Incenso de ervas aromáticas 
Chamo Leucoteia, cadmeia, venerável divindade, 

Potente, provedora do coroado Dioniso. 
Ouve, deusa, governando o pélago de amplo seio, 

Regozijando-te com as ondas, enorme salvadora dos mortais; 
5 Pois em ti vive o impulso incansável e navegador das naus, 

E és a única a desfazer o lamentável fado dos mortais no mar, 
Aos quais vens, quista salvadora, impelindo-os. 

Então, soberana deusa, dirigi-te, defensora, 
Aos conveses navais com uma benévola intenção, salvadora, 

10 Traz a estes iniciados um vento propício e velejador em meio ao mar. 
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75. Παλαίµονος, θυµίαµα µάνναν79 

Σύντροφε βακχεχόροιο Διωνύσου πολυγηθοῦς, 

ὃς ναίεις πόντοιο βυθοὺς ἁλικύµονας, ἁγνούς, 

κικλήσκω σε, Παλαῖµον, ἐπ' εὐιέροις τελεταῖσιν 

ἐλθεῖν εὐµενέοντα, νέωι γήθοντα προσώπωι,   

5 καὶ σώζειν µύστας κατά τε χθόνα καὶ κατὰ πόντον· 

ποντοπλάνοις γὰρ ἀεὶ ναυσὶν χειµῶνος ἐναργὴς 

φαινόµενος σωτὴρ µοῦνος θνητοῖς ἀναφαίνηι, 

ῥυόµενος µῆνιν χαλεπὴν κατὰ πόντιον οἶδµα. 

																																																								
7. φαινόµενος Ψ: φαινοµένου Hermann 
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75. A Palêmon — Incenso em pó 
Companheiro do delirante dançarino e jubiloso Dioniso, 

Tu que habitas as sagradas profundidades em meio às ondas do mar, 
Invoco-te, Palêmon, para que venhas aos sagrados rituais 

Benévolo, com um sorriso em teu jovem semblante, 
5 E salves os iniciados tanto pela terra como pelo mar; 

Pois, sempre que a intempérie sobrevém contra as naus undívagas, 
És o único a surgir, visível, aos mortais enquanto salvador, 

Afastando a perigosa cólera pelo transbordante mar. 
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76. Μουσῶν, θυµίαµα λίβανον80 

Μνηµοσύνης καὶ Ζηνὸς ἐριγδούποιο θύγατρες, 

Μοῦσαι Πιερίδες, µεγαλώνυµοι, ἀγλαόφηµοι, 

θνητοῖς, οἷς κε παρῆτε, ποθεινόταται, πολύµορφοι, 

πάσης παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄµεµπτον, 

5 θρέπτειραι ψυχῆς, διανοίας ὀρθοδότειραι, 

καὶ νόου εὐδυνάτοιο καθηγήτειραι ἄνασσαι, 

αἳ τελετὰς θνητοῖς ἀνεδείξατε µυστιπολεύτους, 

Κλειώ τ' Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελποµένη τε 

Τερψιχόρη τ' Ἐρατώ τε Πολύµνιά τ' Οὐρανίη τε 

10 Καλλιόπηι σὺν µητρὶ καὶ εὐδυνάτηι θεᾶι ἁγνῆι. 

Ἀλλὰ µόλοιτε, θεαί, µύσταις, πολυποίκιλοι, ἁγναί, 

εὔκλειαν ζῆλόν τ' ἐρατὸν πολύυµνον ἄγουσαι. 

																																																								
10. καὶ εὐδυνάτηι θεᾶι ἁγνῆι Ψ: καὶ εὐδύνατοι θεαὶ ἁγναί Dinner καὶ εὐδυνάτη θεᾶι ἁγναί Ald 
µάλ' εὐδύνατοι θεαὶ ἁγναί Hermann καὶ Εὐνοµίηι θεᾶι ἁγνῆι Abel µαλ' εὐδυνάτηι θεᾶι ἁγνῆι 
Baudnik 



	 248	

76. Às Musas — incenso de olíbano 
Filhas da Memória e do trovejante Zeus, 

Musas Piérides, renomadas, esplêndidas, 
As mais desejadas pelos mortais que acompanhais, multiformes, 

Geradoras da irreprochável excelência de todo ensino, 
5 Provedoras da alma, ordenadoras da compreensão, 

Majestosas senhoras do pensamento competente, 
Vós que oferecestes os ritos oficiantes aos mortais, 

Glória, Prazerosa, Opulenta, Cantora, 
Dançarina, Amável, Celebradora, Celeste, 

10 Junto à mãe Calíope, potente e pura deusa. 
Então, vinde, deusas, aos iniciados, multifárias, puras, 

Trazei um reputado louvor, amável e celebrado. 
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77. Μνηµοσύνης, θυµίαµα λίβανον81 

Μνηµοσύνην καλέω, Ζηνὸς σύλλεκτρον, ἄνασσαν,  

ἣ Μούσας τέκνωσ' ἱεράς, ὁσίας, λιγυφώνους, 

ἐκτὸς ἐοῦσα κακῆς λήθης βλαψίφρονος αἰεί, 

πάντα νόον συνέχουσα βροτῶν ψυχαῖσι σύνοικον, 

5 εὐδύνατον κρατερὸν θνητῶν αὔξουσα λογισµόν, 

ἡδυτάτη, φιλάγρυπνος ὑποµνήσκουσά τε πάντα,   

ὧν ἂν ἕκαστος ἀεὶ στέρνοις γνώµην κατάθηται, 

οὔτι παρεκβαίνουσ', ἐπεγείρουσα φρένα πᾶσιν. 

Ἀλλά, µάκαιρα θεά, µύσταις µνήµην ἐπέγειρε 

10 εὐιέρου τελετῆς, λήθην δ' ἀπὸ τῶνδ' ἀπόπεµπε. 

																																																								
10. τῶνδ' Hermann (coll. 58.10): τῶν Ψ 
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77. À Memória — Incenso de olíbano 
Chamo a Memória, cônjuge de Zeus, senhora, 

Ela que gerou as sagradas Musas, piedosas, melodiosas, 
Que está sempre à parte do nocivo e prejudicial oblívio, 

Preservando todo o pensamento nas almas dos mortais, 
5 Fazendo crescer a potência e poder de raciocínio dos humanos, 

Dulcíssima, tu que amas a vigília e relembras todo propósito 
Que cada um recolhe em seu peito, 

Não se esquivando, despertando os corações de todos. 
Então, ditosa deusa, desperta nos iniciados a lembrança  

10 Do sagrado ritual e afasta deles o oblívio. 
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78. Ἠοῦς, θυµίαµα µάνναν82 

Κλῦθι, θεά, θνητοῖς φαεσίµβροτον ἦµαρ ἄγουσα, 

Ἠὼς λαµπροφαής, ἐρυθαινοµένη κατὰ κόσµον, 

ἀγγέλτειρα θεοῦ µεγάλου Τιτᾶνος ἀγαυοῦ, 

ἣ νυκτὸς ζοφερήν τε καὶ αἰολόχρωτα πορείην 

5 ἀντολίαις ταῖς σαῖς πέµπεις ὑπὸ νέρτερα γαίης· 

ἔργων ἡγήτειρα, βίου πρόπολε θνητοῖσιν· 

ἧι χαίρει θνητῶν µερόπων γένος· οὐδέ τίς ἐστιν, 

ὃς φεύγει τὴν σὴν ὄψιν καθυπέρτερον οὖσαν, 

ἡνίκα τὸν γλυκὺν ὕπνον ἀπὸ βλεφάρων ἀποσείσηις, 

10 πᾶς δὲ βροτὸς γήθει, πᾶν ἑρπετὸν ἄλλα τε φῦλα 

τετραπόδων πτηνῶν τε καὶ εἰναλίων πολυεθνῶν· 

πάντα γὰρ ἐργάσιµον βίοτον θνητοῖσι πορίζεις. 

Ἀλλά, µάκαιρ', ἁγνή, µύσταις ἱερὸν φάος αὔξοις. 

																																																								
4. ζοφερήν τε Ψ: ζοφόεντα Hermann | καὶ αἰολόχρωτα Maas: κελαινόκρωτα Ψ 
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78. À Aurora — Incenso em pó 
Ouve, deusa, trazendo o dia que ilumina os mortais, 

Refulgente Aurora, corando pelo cosmo afora, 
Mensageira do grande e ilustre deus Titã, 

Tu que a cintilante e obscura jornada da noite 
5 Envias, pela tua ascensão, às entranhas da terra; 

Condutora das obras, devotada à existência dos homens; 
Tu a quem agrada a raça dos mortais articulados; não há quem 

Fuja de tua visão, uma vez que a todos ela é superior, 
Quando agitas o doce sono de suas pálpebras, 

10 E todo mortal se contenta, todo réptil e as demais criaturas 
Quadrúpedes, aladas e as marítimas de grande número; 

Pois provês aos mortais uma existência de todo ativa. 
Então, ditosa, pura, medra sacra luz aos iniciados. 
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79. Θέµιδος, θυµίαµα λίβανον83 

Οὐρανόπαιδ' ἁγνὴν καλέω Θέµιν εὐπατέρειαν, 

Γαίης τὸ βλάστηµα, νέην καλυκώπιδα κούρην, 

ἣ πρώτη κατέδειξε βροτοῖς µαντήιον ἁγνὸν   

Δελφικῶι ἐν κευθµῶνι θεµιστεύουσα θεοῖσι 

5 Πυθίωι ἐν δαπέδωι, ὅθι Πύθων ἐµβασίλευεν· 

ἣ καὶ Φοῖβον ἄνακτα θεµιστοσύνας ἐδίδαξε· 

πάντιµ', ἀγλαόµορφε, σεβάσµιε, νυκτιπόλευτε· 

πρώτη γὰρ τελετὰς ἁγίας θνητοῖς ἀνέφηνας, 

βακχιακὰς ἀνὰ νύκτας ἐπευάζουσα ἄνακτα· 

10 ἐκ σέο γὰρ τιµαὶ µακάρων µυστήριά θ' ἁγνά. 

ἀλλά, µάκαιρ', ἔλθοις κεχαρηµένη εὔφρονι βουλῆι 

εὐιέρους ἐπὶ µυστιπόλους τελετὰς σέο, κούρη. 

																																																								
2. τὸ Ψ: τε Blumenthal 
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79. A Têmis — Incenso de olíbano 
Chamo a pura Têmis, filha celeste de nobre linhagem, 

Germe da Terra, jovem e rosada moça, 
Ela que foi a primeira a introduzir aos homens o puro oráculo 

No délfico esconderijo, declarando oráculos aos deuses  
5 Em solo pítio, onde reinava Píton; 

Ela que ensinou ao senhor Febo as prescrições; 
Honorável, de forma luzidia, reverenda, noctívaga; 

Pois foste a primeira apresentar os puros rituais aos humanos, 
Emitindo brados rituais ao teu senhor durante as noites báquicas; 

10 Pois de ti vêm os honrados e puros mistérios dos ditosos. 
Então, ditosa, vem favorável e com uma benévola intenção, 

Jovem, aos teus sagrados e mistéricos rituais. 
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80. Βορέου, θυµίαµα λίβανον84 

Χειµερίοις αὔραισι δονῶν βαθὺν ἠέρα κόσµου, 

κρυµοπαγὴς Βορέα, χιονώδεος ἔλθ' ἀπὸ Θράικης 

λῦέ τε παννέφελον στάσιν ἠέρος ὑγροκελεύθου 

ῥιπίζων ἰκµάσιν νοτεραῖς ὀµβρηγενὲς ὕδωρ, 

5 αἴθρια πάντα τιθείς, θαλερόµµατον αἰθέρα τεύχων 

† ἀκτίνες ὣς λάµπουσιν † ἐπὶ χθονὸς ἠελίοιο. 

																																																								
6. hab. Ψ: om. φ, del. West | ἀκτίνες ὣς λάµπουσιν Ψ: ἀκτῖσιν λάµπουσαν Hermann ἀκτὶς ὣς λάµπουσαν 
Theiler 
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80. Ao Bóreas — Incenso de olíbano 
Agitando a espessa névoa do cosmo pelas brisas hiemais, 

Congelante Bóreas, vem da nevosa Trácia 
E desfaz a nebulosa imobilidade do ar de chuvoso trajeto, 

Soprando a água da chuva com úmidas rajadas, 
5 Instaurando um clima de todo sereno e engendrando um éter desanuviado 

Como os raios do sol que reluzem sobre a terra. 
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81. Ζεφύρου, θυµίαµα λίβανον85 

Αὖραι ποντογενεῖς Ζεφυρίτιδες, ἠεροφοῖται, 

ἡδύπνοοι, ψιθυραί, καµάτου ἀνάπαυσιν ἔχουσαι, 

εἰαριναί, λειµωνιάδες, πεποθηµέναι ὅρµοις, 

σύρουσαι ναυσὶ τρυφερὸν πόρον, ἠέρα κοῦφον· 

5 ἔλθοιτ' εὐµενέουσαι, ἐπιπνείουσαι ἀµεµφεῖς, 

ἠέριαι, ἀφανεῖς, κουφόπτεροι, ἀερόµορφοι.   

																																																								
1. ποντογενεῖς φ: παντογενεῖς Ψ || 2. καµάτου φ: θανάτου Ψ παγετοῦ Theiler θάλπους West || 4. σύρουσαι 
Ψ: εὑροῦσαι Ricciardelli | ναυσὶ Ψ:  ναῦς εἰς dubitanter Ricciardelli | πόρον φ: ὅρµον Ψ ὄγµον Giangrande 
δρόµον Maas 
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81. Ao Zéfiro — Incenso de olíbano 
Brisas do Zéfiro, nascidas do pélago, errantes pelos ares, 

Doces rajadas, murmurantes, que detendes o repouso da fadiga, 
Vernais, pratícolas, desejadas pelos portos, 

Levando às naus uma cômoda travessia, ligeira corrente de ar; 
5 Vinde, benévolas, assoprando, impecáveis, 

Aéreas, invisíveis, de asas ligeiras, de forma aérea. 
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82. Νότου, θυµίαµα λίβανον86 

Λαιψηρὸν πήδηµα δι' ἠέρος ὑγροπόρευτον, 

ὠκείαις πτερύγεσσι δονούµενον ἔνθα καὶ ἔνθα, 

ἔλθοις σὺν νεφέλαις νοτίαις, ὄµβροιο γενάρχα· 

τοῦτο γὰρ ἐκ Διός ἐστι σέθεν γέρας ἠερόφοιτον, 

5 ὀµβροτόκους νεφέλας ἐξ ἠέρος εἰς χθόνα πέµπειν 

τοιγάρ τοι λιτόµεσθα, µάκαρ, ἱεροῖσι χαρέντα 

πέµπειν καρποτρόφους ὄµβρους ἐπὶ µητέρα γαῖαν. 

																																																								
1. ante uersum fortasse aliquid deest, Gruppe coniecit: Δεῦρο Νότον καλέω, Ζηνὸς βουλῆισιν ἔχοντα | 
λαιψηρὸν Ψ: ὦ Νότ' ἔχων Theiler 
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82. Ao Noto — Incenso de olíbano 
Presto salto pelo ar de curso chuvoso, 

Com o bater de tuas rápidas asas de um lado para o outro, 
Vem com as nuvens meridionais, fundador da tempestade; 

Pois de Zeus para ti vem este presente errante pelos ares, 
5 De levar do céu à terra nuvens tempestuosas. 

Sendo assim, suplicamos a ti, ditoso, alegrando-te com as oferendas, 
Para que leve tempestades frutificantes até a mãe terra. 
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83. Ὠκεανοῦ, θυµίαµα ἀρώµατα87 

Ὠκεανὸν καλέω, πατέρ' ἄφθιτον, αἰὲν ἐόντα, 

ἀθανάτων τε θεῶν γένεσιν θνητῶν τ' ἀνθρώπων, 

ὃς περικυµαίνει γαίης περιτέρµονα κύκλον· 

ἐξ οὗπερ πάντες ποταµοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα 

5 καὶ χθόνιοι γαίης πηγόρρυτοι ἰκµάδες ἁγναί. 

κλῦθι, µάκαρ, πολύολβε, θεῶν ἅγνισµα µέγιστον, 

τέρµα φίλον γαίης, ἀρχὴ πόλου, ὑγροκέλευθε, 

ἔλθοις εὐµενέων µύσταις κεχαρηµένος αἰεί. 

																																																								
8. κεχαρηµένος Keydell (coll. pr.43, 27.14, 52.13, 79.11): κεχαρισµένος Ψ 
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83. Ao Oceano — Incenso de ervas aromáticas 
Chamo o Oceano, imperecível pai, de eterna existência, 

Origem dos imortais deuses e dos homens mortais, 
Ele que envolve com ondas o contorno que confina a terra; 

Do qual vêm todos os rios e todos os mares 
5 E as puras correntes ctônias que fluem da terra. 

Ouve, ditoso, próspero, máximo purificador dentre os deuses,  
Quisto confim da terra, princípio da esfera celeste, de aquoso trajeto, 

Vem benévolo e sempre favorável aos iniciados. 
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84. Ἑστίας, θυµίαµα ἀρώµατα88 

Ἑστία εὐδυνάτοιο Κρόνου θύγατερ βασίλεια, 

ἣ µέσον οἶκον ἔχεις πυρὸς ἀενάοιο, µεγίστου, 

τούσδε σοὶ ἐν τελεταῖς ὁσίους µύστας ἀναδείξας,   

θήσω ἀειθαλέας, πολυόλβους, εὔφρονας, ἁγνούς. 

5 Οἶκε θεῶν µακάρων, θνητῶν στήριγµα κραταιόν, 

ἀιδίη, πολύµορφε, ποθεινοτάτη, χλοόµορφε· 

µειδιόωσα, µάκαιρα, τάδ' ἱερὰ δέξο προθύµως, 

ὄλβον ἐπιπνείουσα καὶ ἠπιόχειρον ὑγείαν. 

    

																																																								
3. σοὶ Ψ: σὺ φ | ἀναδείξας Ψ: ἀναδείξαις φ || 4. θήσω ἀειθαλέας Ψ: θεῖσ' αἰειθαλέας Hermann θεῖσα 
ἀειθαλέας φ θήσοις ἀειθαλέας Fayant 
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84. A Héstia — Incenso de ervas aromáticas 
Héstia, soberana filha do potente Crono, 

Tu que deténs o centro do lar com um eterno e imenso fogo; 
Após ter sancionado os teus piedosos iniciados nos rituais, 

Entrego-os a um constante vicejo, prósperos, benéficos, puros. 
5 Morada dos deuses ditosos, poderosa fundação dos mortais, 

Perene, multiforme, de todo desejada, vegetal; 
Sorridente, ditosa, aceita estas oferendas de bom grado, 

Insufla-nos com prosperidade e uma saúde mitigante. 
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85. Ὕπνου, θυµίαµα <...> µετὰ µήκωνος89 

Ὕπνε, ἄναξ µακάρων πάντων θνητῶν τ' ἀνθρώπων 

καὶ πάντων ζώιων, ὁπόσα τρέφει εὐρεῖα χθών· 

πάντων γὰρ κρατέεις µοῦνος καὶ πᾶσι προσέρχηι 

σώµατα δεσµεύων ἐν ἀχαλκεύτοισι πέδηισι, 

5 λυσιµέριµνε, κόπων ἡδεῖαν ἔχων ἀνάπαυσιν 

καὶ πάσης λύπης ἱερὸν παραµύθιον ἔρδων· 

καὶ θανάτου µελέτην ἐπάγεις ψυχὰς διασώζων· 

αὐτοκασίγνητος γὰρ ἔφυς Λήθης Θανάτου τε. 

Ἀλλά, µάκαρ, λίτοµαί σε κεκραµένον ἡδὺν ἱκάνειν 

10 σώζοντ' εὐµενέως µύστας θείοισιν ἐπ' ἔργοις. 

																																																								
Tit. post θυµίαµα lac. stat. West 
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85. Ao Sono — Incenso <...> com dormideira 
Sono, senhor de todos os ditosos, dos homens mortais 

E de todos os seres vivos quantos a ampla terra sustenta; 
Pois és o único a dominar tudo e atingir a todos, 

Agrilhoando os corpos em correntes que não foram forjadas em metal, 
5 Tranquilizante, detentor do doce repouso das labutas 

E promotor de uma sagrada exortação contra todo sofrimento; 
Trazes também o preparo da morte enquanto preservas as almas; 

Pois és irmão do Oblívio e da Morte. 
Então, ditoso, suplico-te a aproximar-te doce e propício, 

10 Salva, benévolo, os iniciados tendo em vista divinos ofícios. 
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86. Ὀνείρου, θυµίαµα ἀρώµατα90 

Κικλήσκω σε, µάκαρ, τανυσίπτερε, οὖλε Ὄνειρε, 

ἄγγελε µελλόντων, θνητοῖς χρησµωιδὲ µέγιστε· 

ἡσυχίαι γὰρ ὕπνου γλυκεροῦ σιγηλὸς ἐπελθών, 

προσφωνῶν ψυχαῖς θνητῶν νόον αὐτὸς ἐγείρεις, 

5 καὶ γνώµας µακάρων αὐτὸς καθ' ὕπνους ὑποπέµπεις,   

σιγῶν σιγώσαις ψυχαῖς µέλλοντα προφωνῶν, 

οἷσιν ἐπ' εὐσεβίηισι θεῶν νόος ἐσθλὸς ὁδεύει, 

ὡς ἂν ἀεὶ τὸ καλὸν µέλλον, γνώµηισι προληφθέν, 

τερπωλαῖς ὑπάγηι βίον ἀνθρώπων προχαρέντων, 

10 τῶν δὲ κακῶν ἀνάπαυλαν ὅπως θεὸς αὐτὸς ἐνίσπηι 

εὐχωλαῖς θυσίαις τε χόλον λύσουσιν ἀνάκτων. 

Eὐσεβέσιν γὰρ ἀεὶ τὸ τέλος γλυκερώτερόν ἐστι, 

τοῖς δὲ κακοῖς οὐδὲν φαίνει µέλλουσαν ἀνάγκην 

ὄψις ὀνειρήεσσα, κακῶν ἐξάγγελος ἔργων, 

15 ὄφρα µὴ εὕρωνται λύσιν ἄλγεος ἐρχοµένοιο. 

Ἀλλά, µάκαρ, λίτοµαί σε θεῶν µηνύµατα φράζειν, 

ὡς ἂν ἀεὶ γνώµαις ὀρθαῖς κατὰ πάντα πελάζηις 

µηδὲν ἐπ' ἀλλοκότοισι κακῶν σηµεῖα προφαίνων. 

   

																																																								
6. προφωνῶν Ψ: προσφωνῶν l προφωρῶν Iunt προφαίνων Lennep (coll. u. 18, 8.20) || 8. µέλλον Lennep: 
µᾶλλον Ψ || 11. hab. Ψ: om. h | χόλον λύσουσιν Fayant: χόλον λύσωσιν φ πόλον θύσαντες Ψ χόλον 
λύσαντες Theiler || 13-15. hab. Ψ: om. h || 15. µὴ Maas: ἂν Ψ || 18. hab. Ψ: om. h 
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86. Ao Sonho — Incenso de ervas aromáticas 
Invoco-te, ditoso, de amplas asas, cruento Sonho,  

Mensageiro do que há de ser, absoluto vaticinador aos mortais; 
Pois, aproximando-te, calado, ao descanso do doce sono, 

Tu próprio despertas a mente dos mortais, pronunciando-te às suas almas, 
5 E, pelo sono, tu próprio envias os secretos propósitos dos ditosos, 

Anunciando o que há de ser, silencioso, às silentes almas 
Às quais um bom propósito advém conforme são piedosas aos deuses, 

Para que sempre o bem vindouro, antecipando-se aos arbítrios, 
Traga uma existência prazerosa aos humanos, gratos de antemão, 

10 A fim de que o próprio deus apresente um repouso dos malefícios 
Aos homens que hão de dissolver a cólera dos soberanos com sacrifícios e preces. 

Pois sempre aos piedosos vem um termo muito doce, 
Mas aos malévolos não mostra qualquer necessidade do que há de ser 

A partir da visão onírica, informante das más obras, 
15 Para que não descubram a cessação dos sofrimentos vindouros. 

Então, ditoso, suplico-te que declares as determinações dos deuses, 
Para que sempre te aproximes, com retos propósitos, por toda parte, 

Não revelando os sinais malignos que levam a aberrantes eventos. 
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87. Θανάτου, θυµίαµα µάνναν91 

Κλῦθί µευ, ὃς πάντων θνητῶν οἴηκα κρατύνεις 

πᾶσι διδοὺς χρόνον ἁγνόν, ὅσων πόρρωθεν ὑπάρχεις· 

σὸς γὰρ ὕπνος ψυχῆς θραύει καὶ σώµατος ὁλκόν, 

ἡνίκ' ἂν ἐκλύηις φύσεως κεκρατηµένα δεσµὰ, 

5 τὸν µακρὸν ζώιοισι φέρων αἰώνιον ὕπνον, 

κοινὸς µὲν πάντων, ἄδικος δ' ἐνίοισιν ὑπάρχων, 

ἐν ταχυτῆτι βίου παύων νεοήλικας ἀκµάς· 

ἐν σοὶ γὰρ µούνωι πάντων τὸ κριθὲν τελεοῦται· 

οὔτε γὰρ εὐχαῖσιν πείθηι µόνος οὔτε λιταῖσιν. 

10 ἀλλά, µάκαρ, µακροῖσι χρόνοις ζωῆς σε πελάζειν 

αἰτοῦµαι, θυσίαισι καὶ εὐχωλαῖς λιτανεύων, 

ὡς ἂν ἔοι γέρας ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισι τὸ γῆρας.   

																																																								
2. χρόνον ἁγνόν corruptum putauit Quandt | πόρρωθεν φ: πόρρωθ' Ψ || 3. ψυχῆς Platt, West: ψυχὴν Ψ | 
ὁλκόν Ψ: ὁλκήν dubitanter Ricciardelli ὄγκον uel ἀλκήν Herwerden, Dieterich 
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87. À Morte — Incenso em pó 
Ouve-me, tu que dominas os lemes de todos os mortais, 

Conferindo um tempo puro a todos de que te conservas distante; 
Pois o teu sono aniquila a atração da alma e do corpo 

Quando dissipas as vigorosas correntes da natureza, 
5 Levando um longo e perene sono aos seres vivos, 

Comum a todos, ainda que sejas maléfica contra outros tantos, 
Cessando as vitalidades desabrochantes com a fugacidade da existência; 

Pois somente em ti a decisão de tudo se completa; 
Pois somente tu não és persuadida nem por preces nem por orações. 

10 Então, ditosa, peço que te aproximes após um extenso 
Período de vida, rogando com sacrifícios e preces 

Para que a velhice seja um boa honraria entre os homens. 
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Comentários 
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Proêmio 

É comum na literatura esotérica que determinada obra seja considerada como que 

uma revelação transmitida a um indivíduo mais jovem, fosse ele discípulo ou um filho, 

ou mesmo de um deus para um homem (Corp. Herm. 1.1; Zósimo de Panópolis, Sobre a 

letra ômega 2; PGM 4.475-85; Ricciardelli 2000, p. 222; Morand 2001, pp. 91-3; 

Torgerson 2006); o mesmo recurso pode ser observado, por exemplo, na Teogonia 

hesiódica (vv. 22-35) ou nos Aitia de Calímaco (1.22-30 M). No caso, a persona loquens 

do proêmio corresponderia a Orfeu e o papel de aprendiz é legado a Museu, tido 

tradicionalmente como seu pupilo ou mesmo filho (Diod. Sic. 4.25 = fr. 916 B; Serv. in 

Virg. Aen. 6.667). Assim como Orfeu, Museu seria um dos poetas mais antigos dentro da 

tradição grega, antecedendo até mesmo Homero e Hesíodo, tendo lhe sido já reputada a 

invenção do hexâmetro (Demócrito fr. 68 B 15 D.-K.; West 1983, p. 40). A recolha 

apresenta, de pronto, uma preocupação com a ideia de um texto sagrado, transmitido no 

decorrer de gerações, cujo resultado seria a ostentação de uma verdade antiga e de uma 

autoridade própria aos personagens elencados; posteriormente, uma conceitualização 

similar é adotada por Marsilio Ficino, que veria no resgate de textos ditos herméticos e 

órficos um acesso a verdades divinas mas perdidas (prisca theologia; cf. Hanegraaff 

2012, pp. 7-12). O mesmo expediente de uma revelação por parte de Orfeu a Museu 

aparece em um testemunho do chamado Testamento de Orfeu, texto do séc. II a.C., 

provavelmente de judeus helenizados (cf. fr. 377 B; Bernabé 2012, p. 265 ss.). 

Athanassakis e Wolkow (2013, p. 71) observam que no jogo das personae talvez haja 

implicitamente uma alusão à condição dos mystai na recolha: Orfeu estaria para o 

laudator como Museu para os iniciados, expediente esse que ainda traria a vantagem de 

desbotar temporariamente a distinção entre passado mítico e o hic et nunc. É notável que, 

embora haja a tentativa de vincular o proêmio a Orfeu, não são elencadas divindades de 

matiz estritamente órfica; o poeta parece se dedicar principalmente à abrangência 

epiclética de sua εὐχή. Não obstante o proêmio não siga o arranjo dos hinos no decorrer 

dos HO, as divindades são elencadas com certa lógica interna: os vv. 3-5 apresentam 

Zeus como criador dos elementos do cosmo; em seguida, são apresentadas diversas 

divindades olímpicas: o v.6 invoca mãe e filha (Deméter e Perséfone), o v.7 dois irmãos 

(Ártemis e Apolo), e ainda outros filhos de Zeus: Dioniso (v.9), Ares e Hefesto (v. 10), e 
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ainda Afrodite (v.11). Hades (v.12) arremata a passagem principal com deuses olímpicos, 

no polo oposto de Zeus. Em seguida, cada verso adota uma coerência própria de 

divindades associadas, com exceção de alguns enjambements (e.g. Hermes nos vv. 22-3 

ou Tétis e Oceano nos vv. 26-7). O poeta faz alusão aos quatro elementos provavelmente 

em três momentos do proêmio: vv. 3-5, 32-3 e 39. Um antecedente para uma invocação 

dirigida a tantos deuses pode ser visto em Hes. Theog. 11-21, que, como aqui, apresenta 

Zeus na primeira posição, mas, ainda assim, com um escopo relativamente reduzido. 

West (1968, pp. 288-9) acredita que o proêmio não fazia parte originalmente da recolha, 

identificando-o com o Θυηπολικόν, uma obra atribuída mencionada no Suda e atribuída a 

Orfeu (cf. os testemunhos coligidos por Bernabé, fr. 692-4 B). Todavia, o estilo e a 

recorrência de fórmulas próximas no proêmio e no resto do hinário funcionam como um 

argumento contrário a essa hipótese. Além disso, as diferenças observáveis entre o 

proêmio e os demais hinos podem ser em decorrência não de duas autorias, mas de 

funções distintas de cada parte (Morand 2001, pp. 36-7). 

1-2. Μάνθανε: hapax na recolha. θυηπολίην περὶ σέµνην: em uma espécie de 

composição em anel, esse trecho reaparece no término do proêmio (v.44 θυηπολίην... ἐπὶ 

σεµνήν). Θυηπολίη é atestado, por exemplo, em algumas passagens de Apolônio de 

Rodes (1.967, al.) e Nono (Dion. 13.107, al.). Vale observar que nas Arg. orph. (v. 470) 

θυηπολίη indica antes um “ritual” ou “iniciação” do que a ideia esperada de “sacrifício”, 

acepção que pode estar implicada aqui (Fayant 2014, p. 10; Ricciardelli 2000, p. 223). 

θυηπολίην... εὐχήν: a raiz de εὐχή se repete em alguns momentos do hinário (27.2, 

28.11, 32.15, 33.5, 34.10, 49.4, 56.1, 59.2 e 19, 72.4), mas mais notadamente em duas 

hendíades nos dois hinos finais da coletânea, recuperando certo paralelismo que há no 

enjambement deste proêmio: 86.11 εὐχωλαῖς θυσίαις τε, 87.11 θυσίαισι καὶ εὐχωλαῖς. ἣ... 

ἁπασέων: praticamente a mesma construção em Hesíodo para Calíope e para o rio Estige 

(Theog. 79, 361). 

3-5. Cf. Secund. Sentent. 1: Τί ἐστι κόσµος; αἰθήρ..., ἥλιος, φῶς, ἡµέρα, ἄστρα. 

No início dessa enumeratio temos um arranjo pautado nos quatro elementos: Zeus 

representaria o ar (cf. P. Derv. col. 13.5), em seguida, vê-se a presença da Terra, dos 

corpos celestes correspondendo ao fogo e, por fim, Posídon, a água. Ainda no proêmio 

esse mesmo grupo aparece (em uma ordem diferente) nos vv. 32-3, formando uma 



	 274	

Ringkomposition. Os astros e o fogo estão separados, emoldurando os demais elementos. 

O desfecho da recolha apresenta também os elementos da natureza, com a sequência 

dedicada a Têmis (79, filha da Terra), aos Ventos (hinos 80-2, identificados com o ar), ao 

Oceano (83) e a Héstia (84, ligada ao fogo). Ésquilo representa Prometeu invocando 

também elementos cosmogônicos de modo similar: ὦ δῖος αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαί, / 

ποταµῶν τε πηγαί, ποντίων τε κυµάτων / ἀνήριθµον γέλασµα, παµµῆτόρ τε γῆ, / καὶ τὸν 

πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ (Prom. 88-91). 

3-4. Ζεῦ βασιλεῦ: Zeus é a primeira divindade elencada no proêmio; o epíteto 

que recebe aqui se repete para outros deuses ainda nos vv. 12 e 37. No decorrer da 

recolha, Zeus ainda é chamado de βασιλεύς em 15.3 e 20.5 (cf. ainda 48.5 βασιλεύτατε 

πάντων). O posicionamento inicial de Zeus tem valor hierárquico e cosmogônico: 

enumerando logo em seguida a Terra, Sol, Lua e Estrelas, o poeta alude à prerrogativa de 

Zeus enquanto criador absoluto do elementos que compõe o cosmo, ideia que será 

explicitada em 15.3-4 διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη τάδε θεῖα, / γαῖα θεὰ µήτηρ ὀρέων θ' 

ὑψηχέες ὄχθοι / καὶ πόντος καὶ πάνθ', ὁπόσ' οὐρανὸς ἐντὸς ἔταξε. Nota-se um 

antecedente discreto na µελοθεσία de Zeus do P. Derveni col. 17.2 (= fr. 14 B), 

recuperada posteriormente no hino a Zeus do corpus órfico (fr. 31 B). Cf. ainda notas a 

11.3 e 66.6-7; e Bernabé 2009. Zeus recebe 4 hinos na recolha: 15, 19, 20 e 48 

(identificado com Sabázio). Com relação à tendência órfica de assimilação de muitos 

deuses em Zeus ou dele próprio como expressão última da  realidade divina e do mundo 

criado, Alderink (1997, p. 191) diz se tratar de um “henoteísmo sincrético”. Γαῖα: a Terra 

é invocada no hino 26. οὐράνιαι... / Ἠελίου: 69.10 ἠελίου ταχιναὶ φλόγες. Ἠελίου, 

Μήνης: em 69.16 οὔτε... ἠελίου... φλόγες οὔτε σελήνης. Ao Sol e à Lua são dedicados os 

hinos 8 e 9. Μήνης... πάντα: embora haja aqui dois sintagmas distintos, o seu 

vocabulário é reprisado em uma única expressão para se referir às Estrelas em 7.1 

(Ἄστρων οὐρανίων ἱερὸν σέλας). 

5. Notar a passagem para o Du-Stil (καὶ σύ), expediente recuperado ainda no v. 12 

para o Hades, ou seja, Zeus fica em destaque como primeira divindade invocada, em 

seguida aparecem fórmulas poéticas particulares para Posídon e Hades. O poeta parece 

estar deixando em evidência os três deuses que teriam obtido cada uma das três partes do 
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cosmo (cf. 10.14, 37.5, 58.5). Ποσείδαον... κυανοχαῖτα: assim também no início do hino 

dedicado a Posídon (17.1), na mesma posição métrica. 

6. Φερσεφόνη: Perséfone é invocada no hino 29. ἁγνὴ: o mesmo para Perséfone 

em 24.11 e 43.7. Δηµήτηρ: Deméter recebe os hinos 40 e 41. ἀγλαόκαρπε: assim para as 

oliveiras no Hymn. hom. 4.23; cf. 40.5 (Deméter) χλοόκαρπε, 18 καρποῖς βρίθουσα 

θερείοις. 

7. Ἄρτεµί: Ártemis é invocada no hino 36. ἰοχέαιρα: epíteto homérico para 

Ártemis (Il. 5.53, 21.480, al.), revisitado em 36.6; não obstante a acepção dada pelo LSJ 

(“arrow-pourer, shooter of arrows”), s.u. Beekes (2010, p. 596), que deriva o composto 

de ἰός e χείρ. ἤιε: epíteto homérico para Apolo (Il. 15.265, 20.152). O LSJ sugere se 

tratar de um derivado de ἰήιος, que estaria ligado à interjeição ἰή ou ἰὴ παιών (s.u. 

Hesíquio), o que seria uma construção paralela a Εὔιος, derivado de εὐοῖ (para ἰήιος, cf. 

34.2). Ricciardelli e Fayant acompanham essa interpretação, traduzindo o termo, 

respectivamente, por “invocato con grida” e “qui cries ‘ié!’”, cada qual entendendo a 

diátese do epíteto ao seu próprio gosto. Nikolaev (2010) propõe outra leitura ao aventar 

uma ligação entre ἤϊος e a tendência clética de identificar Apolo como ἄναξ (voc. ἄνα), 

hipotetizando uma forma pr.-gr. *ahu̯ii̯o-, que viria, em última análise, do PIE *h2n̩su̯ii̯o- 

(cf. hitt.	 ḫaššu-, sânscr. ásura-, av. ahura-), com o sentido de “lord”. Ainda assim, 

restaria saber qual é o sentido adotado pelo poeta dos HO. Nada justifica as traduções de 

Athanassakis e Wolkow (“kindly”) e de Serra (“flecheiro”). Φοῖβε: Apolo recebe o hino 

34 da recolha. 

8. ὃς Δελφῶν ναίεις ἱερὸν πέδον: a construção ὃς... ναίεις é frequente na recolha, 

em geral indicando a região favorita das divindades ou o seu modo de agir no mundo; cf. 

13.8, 17.3, 18.1, 24.6, 38.4, 40.6, 56.10, 57.1, 59.5, 75.2. 

9. τιµὰς ἐν µακάρεσσιν ἔχεις: cf. 45.5 (Dioniso Vulpino Bienal) τετιµένε πᾶσι 

θεοῖσι. Διόνυσε: Dioniso é invocado sob diversos aspectos em 7 hinos da recolha: 30, 42, 

45, 46, 47, 50, 52 e 53. χορευτά: cf. 46.4 (Dioniso do Cesto) κεχορευµένα βήµατα; a 

imagem da dança extática é constante no hinário; cf. notas a 27.11, 31.1-3, 36.2, 38.1. 

49.3, 50.1. 
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10. Ἆρές: Ares é invocado no hino 65. ὀµβριµόθυµε: o composto já é usado para 

Ares no Hymn. Hom. 8.2; para um dos Ciclopes em Hes. Theg. 140; Ares ainda recebe o 

título simples de ὄβριµος na Il. 5.845, 13.444, al. Nos HO o composto é vulgar, aplicado 

a diversas divindades (cf. 12.1, 14.7, 15.6, 18.1, 19.7, 32.2, 65.1, 66.1). Ἡφαίστου µένος 

ἁγνὸν: Hefesto recebe o hino 66; cf. nota ao v.13; para um possível sentido da paráfrase, 

cf. a introdução ao seu hino. 

11. ἀφρογενής τε θεά: Afrodite é invocada no hino 55; o poeta se refere à deusa 

apenas por essa perífrase, sem propriamente nomeá-la; trata-se do mesmo recurso (e, 

inclusive, do mesmo hemistíquio) usado por Hesíodo para apresentá-la (Theog. 196 

ἀφρογενέα τε θεάν). Ainda para Afrodite, o laudator repete um expediente próximo no 

v.41 (Οὐρανίαν τε θεάν), que condiz com o modo pelo qual é interpelada em 55.1 

(Οὐρανία... Ἀφροδίτη). Além da alusão a Hesíodo, o próprio composto já seria suficiente 

para identificar a deusa (cf. 55.2 ποντογενής); Proclo, por exemplo, invoca a deusa pelo 

teônimo Ἀφρογένεια (Hymn. 2.1), o que aparece também em Nono (Dion. 32.26, 37.143, 

al.). µεγαλώνυµα δῶρα λαχοῦσα: não obstante Fayant (2014, p. 11), que vê aqui uma 

referência ao privilégio que Afrodite teria recebido ao seu unir com Adônis, o hino 55, 

dedicado à deusa, a descreve tanto como uma divindade cosmogônica que dominaria as 

três partes do universo (55.5-7; o Amor recebe prerrogativa próxima em 58.5-6) quanto 

como mãe dos Amores (55.8); além disso, a deusa seria horanda com hinos proferidos 

pelas esposas e virgens (55.24-6). Com efeito, Afrodite também é invocada por Proclo a 

partir da grande relevância que teriam os seus filhos, os Amores (Hymn. 2.1-13). 

12. καὶ σύ, καταχθονίων βασιλεῦ: Plutão-Hades é invocado no hino 18. Cf. nota 

ao v.5; em 71.10 Melínoe é καταχθονίων βασίλεια. Assim como no caso de Afrodite, o 

poeta opta por utilizar uma perífrase para se referir a Hades em vez de mencioná-lo 

nominalmente. µέγ' ὑπείροχε: o sintagma é retomado ainda no v.28. 

13. Ἥβη τ' Εἰλείθυια: ambas as deusas são filhas de Hera com Zeus (Hes. 

Theog. 922), do que um sincretismo entre ambas é plausível; a sintaxe confirmaria essa 

ideia. Ainda assim, Fayant (2014, p. 12) rejeita essa hipótese, entrevendo um possível uso 

de τε com o valor de καί aqui (e ainda em 73.6), solecismo do poeta; tal ideia que acho 

pouco sustentável devido à escassez de evidências na recolha, que no mais das vezes 
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emprega conjunções e partículas de uma forma esparada. Ricciardelli não comenta sobre 

o problema, mas lê a passagem como Fayant. Esse hemistíquio encontra um paralelo 

próximo em 2.12 Ἄρτεµις Εἰλείθυια, no qual a assimilação de divindades é mais 

marcante. Pode-se pensar, portanto, que o poeta esteja de fato identificando as filhas de 

Hera como uma única deusa, com o τε adicionado ao sintagma metri causa: uma deusa 

ligada ao nascimento e outra à juventude seriam conceitualmente similares o suficiente 

para a sua fusão. A assimilação entre divindades convém ao sabor sincrético da recolha; 

cf. Fayant 2014, pp. 667-89. Por outro viés, a falta de testemunhos sobre uma possível 

unidade entre elas sustentaria que o τε de fato possuiria um valor coordenativo não 

original. Um problema próximo (mas mais compreensível) aparece no v.35. Ἡρακλέος 

µένος ἠύ: Héracles (identificado com o Tempo) é invocado no hino 12. A construção 

possui um antecedente homérico equivalente com βίη Ἡρακλείη (Il. 2.658, 666; 5.638; 

al.); cf. ainda Ap. Rh. 1.122 βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος. O sintagma µένος ἠύ 

também é homérico (Il. 17.456, 20.80, al.). Não se invoca o próprio Héracles, mas a sua 

força, da qual ele seria uma extensão. Mesmo expediente para a luz da Lua e do Sol no 

v.4, para Hefesto no v.10 (com relação não necessariamente à sua força física, mas ao 

fogo que ele representa), no v.14, a seguir, para a Retitude e a Piedade e no v.28 com 

referência a Atlas e à Eternidade. 

14. Δικαιοσύνης... Εὐσεβίης: a Retitude recebe o hino 63. A Piedade não é 

revisitada na recolha de forma divinizada, mas reaparece enquanto conceito abstrato (cf. 

8.8; 27.14; 86.7, 12). No corpus órfico é dito que a Piedade teria sido mãe da Retitude (fr. 

248 II-III B). µέγ' ὄνειαρ: expressão homérica (Od. 4.444, também ao fim do verso). 

15. κικλήσκω: a passagem intermediária do proêmio concentra outros dois 

verbos cléticos (v.17 ἐπικέκλοµαι, v.24 καλέω); no v.40 κικλήσκω é retomado na última 

posição do verso, como que emoldurando essa seção de nomes divinos. Νύµφας: as 

Ninfas recebem o hino 51. Πᾶνα: Pã é invocado no hino 11. 

16. Ἥρην: Hera é invocada no hino 16. αἰγιόχοιο Διὸς: fórmula homérica (Il. 

1.202, 2.157 na mesma posição métrica; e diversas outras ocorrências); cf. 14.4. θαλερὴν 

παράκοιτιν: o mesmo em Il. 3.53 (também fechando o hexâmetro); a expressão ecoa 

ainda Hes. Theog. 921. 
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17. Μνηµοσύνην... Μούσας: aqui o poeta segue mais proximamente a disposição 

dos hinos na coletânea: as Musas são invocadas no hino 76 e a Memória no hino 77.  

ἐπικέκλοµαι: hapax; reduplicação de ἐπικέλοµαι formada a partir da forma de aoristo 

assigmático (cf. Il. 9.454 στυγερὰς δ' ἐπεκέκλετ' Ἐρινῦς). 

18. Χάριτάς: às Graças é dedicado o hino 60. Ὥρας: as Estações recebem o hino 

43. Ἐνιαυτὸν: a divindade não é revisitada na coletânea, mas o termo aparece de forma 

não divinizada em 18.5 e 55.25; o Ano é personificado em dois momentos do corpus 

órfico, ambos reportados por Proclo (cf. fr. 189 B, 260 B). Como observa Fayant (2014, 

p. 3), o próprio Proclo comenta sobre a prática órfica de personificar medidas de tempo 

como o dia, a noite, o mês e o ano (in Tim. 37e, III 40, 31 Diehl). 

19. Λητώ τ' εὐπλόκαµον: Leto recebe o hino 35; cf. fr. 317 B Λητοῦς 

εὐπλόκαµοιο. θείην... Διώνην: o texto permite a leitura de que se trata de duas deusas: 

Teia e Dione; Proclo cita um testemunho órfico que as elenca como duas das sete filhas 

do Céu e da Terra (fr. 179 I B = in Tim. 40e, III 184). De acordo com Hesíodo (Theog. 

346-70), Dione seria uma filha do Oceano com Tétis. Seja qual for a genealogia adotada, 

como observa Fayant (2014, pp. 12-3), convém ler θείην como um adjetivo (em vez de 

um nome próprio), qualificando Dione, uma vez que tanto ela quanto Leto, do início do 

verso, teriam sido amantes de Zeus. Caso esse tenha sido o critério adotado pelo poeta, 

Teia não se encaixaria no verso.  

20-1. Os Curetes são invocados nos hinos 31 e 38; o Coribante (como uma figura 

única), no hino 39. Em 38.3-4, 20-1, 24 (e 34.3) fica evidente como os quatro grupos 

costumam ser assimilados, sendo associados ainda aos Dióscuros. Todavia, não há outra 

alusão aos Cabiros além desta passagem. Todos esses coletivos participariam de mistérios 

específicos, constituídos frequentemente por danças estáticas e festins, de modo que eles 

teriam sido exotericamente associados de forma progressiva do séc. V a.C. em diante 

(Strab. 10.3.7-23; Bremmer 2014, pp. 21-54). Originalmente, os deuses ligados à 

Samotrácia seriam reverenciados principalmente como deuses tutelares da navegação; os 

Cabiros estariam ligados a ritos de passagem para a maturidade; os Coribantes, por sua 

vez, eram cultuados por seus poderes de cura; e os Curetes estariam ligados ao culto da 

Mãe dos Deuses e a orgias báquicas, em geral lembrados como o grupo que teria 
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protegido Zeus ainda infante com danças em armas (v.20 ἐνόπλους). Κουρῆτάς τ' 

ἐνόπλους: cf. P. Gurob 7 (= fr. 578 B) Κούρητές τ'{ε} ἔνοπλοι e nota a 31.1. Διὸς 

ἄφθιτα τέκνα: cf. 83.1 (Oceano) πατέρ' ἄφθιτον. 

22. Ἰδαίους: referência aos Dáctilos, um grupo de cinco deuses ligados ao Monte 

Ida e em geral identificados com os Curetes (cf. Diod. Sic. 5.64.3-5; Nonn. Dion. 14.23 

ss.); os Dáctilos também eram associados às Telquines, principalmente em decorrência da 

sua atuação como metalúrgicos (Plin. Nat. hist. 7.56.197). ἄγγελον Οὐρανιώνων: a 

perífrase designa Hermes, o que é explicitado no verso seguinte; em um dos hinos 

dedicados ao deus, ele é descrito como Διὸς ἄγγελος (28.1). Em Nono (Dion. 26.361) a 

expressão é usada para descrever Íris. 

23. Fayant (2014, p. 13) sugere que “[l]e patronage des tribunaux réunit Hermès 

et Thémis”. Outra leitura é possível. Nos hinos dedicados a cada divindade (28, 57 e 79), 

o laudator faz questão de pontuar a relevância de ambos no que diz respeito à alma 

humana: Hermes é tradicionalmente o psicopompo ao passo que Têmis teria ensinado aos 

humanos rituais iniciáticos, o que lhes permitiria, em última análise, a purificação 

anímica ou uma ligação com o post mortem; cf. notas a 57.6-11 e 79.3-6, 8-10. Os 

adjetivos κῆρυξ e ἱεροσκόπος podem ser lidos por essa ótica. ἱεροσκόπον: Têmis executa 

o papel de profetisa em 79.4-6, passagem no qual o poeta propõe uma ligação entre o 

nome da deusa e θεµιστεύω, com a dupla acepção de “declarar um direito/lei” e “proferir 

um oráculo” (s.u. LSJ). 

24. Notar o arranjo quiástico do verso, com o verbo centralizado (a, b, c, b’, a’), 

disposição interna que pode emular a hierarquia cosmogônica e fenomenológica entre a 

Noite e o Dia no pensamento órfico (a Noite teria revelado a verdade última para 

Empédocles, como observa West 1983, p. 109; e principalmente pp. 208-10, em que se 

comenta a respeito da Noite como mãe de Fanes, que, por sua vez, seria a primeira 

manifestação da luz diurna). Emula-se também a ordem na qual poderia ter se dado a 

execução dos HO: começando no período noturno e se encerrando no alvorecer (o que 

aparece de forma mais clara na ordem dos hinos: hino 3 à Noite e 78 à Aurora). Νύκτα: à 

Noite é dedicado o hino 3. πρεσβίστην: única divindade a receber esse título na coletânea 

(mas cf. 4.2, 10.2, 27.13), o que convém à sua representação como deusa cosmogônica 
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em 3.1-2. Na Teogonia de Eudemo e talvez nas Rapsódias órficas, a Noite seria a 

divindade primordial (fr. 20 B, 107 B; West 1983, pp. 116-20, 234-6; Guthrie 1993, pp. 

92-4, 223; Bernabé 2004, p. 39 e 2012, pp. 59-63, 131-7). φωσφόρον: na recolha o 

epíteto é reaproveitado para o Sol (8.12), Apolo (34.5) e Hefesto (66.3). Ἦµαρ: 

conquanto o Dia não seja invocado no restante do hinário, o poeta apresenta hinos para o 

Sol (8) e, principalmente, para a Aurora (78), que desempenham na coletânea um papel 

equivalente. Fala-se do dia de forma não divinizada em 62.11 e, principalmente, no início 

do próprio hino à Aurora (78.1). 

25. O poeta elenca divindades de feitio legislador e ligadas à esfera da moral. 

Πίστιν: a Lealdade não recebe um hino na recolha e é discretamente aludida no hino ao 

Sol, que recebe o epíteto de πιστοφύλαξ (8.17). Δίκην: a Justiça é invocada no hino 62; 

além disso, há outras referências (divinizadas ou não) ao conceito de δίκη no decorrer da 

recolha (cf. 10.13, 43.2, 59.9, 69.15). ἀµύµονα: nunca usado para deuses na tradição 

homérica (s.u. LSJ; Beekes 2010, p. 93). Θεσµοδότειραν: o epíteto parece aludir a 

Deméter; a deusa já havia sido invocada no v.6, com ligação a Perséfone e, portanto, aos 

mistérios eleusinos e à frutificação; θεσµοφόρος é tradicionalmente um epíteto atribuído 

à deusa (Hdt. 6.91) e, no dual, atribuído a ela e sua filha (Ar. Th. 83). Dioniso-Mise, 

identificado com Deméter, é chamado de Θεσµοφόρος (42.1). Em Pausânias (8.15.4) a 

deusa recebe o título de Θέσµιος. Enquanto teônimo, Θεσµοδότειρα não é atestado em 

outros lugares, o que faz pensar em i) uma inovação clética por parte dos HO para se 

referir a Deméter ou ii) uma outra divindade menor e local, ligada ao âmbito do direito, 

em conformidade com as duas outras deusas elencadas neste verso. 

26. Ῥείαν... Κρόνον: ambos os deuses recebem, respectivamente, os hinos 14 e 

13. Τηθὺν κυανόπεπλον: identificada com o Mar, Tétis recebe esse mesmo epíteto em 

22.1 

27. Ὠκεανόν τε µέγαν: o Oceano é invocado no hino 83; o sintagma é idêntico a 

Hes. Theog. 20. Ὠκεανοῖο θύγατρας: anáfora com poliptoto para o nome do Oceano. 

Alude-se de forma não divinizada às suas filhas, no hino dedicado ao próprio deus (83.4-

5). Algumas Oceânides aparecem na recolha, como Dione (v.19 acima), Estige (no v.29 a 

seguir), Persuasão (55.9, identificada com Afrodite), além de uma tendência geral de 
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associar as Ninfas às Oceânides (cf. 51.1 Νύµφαι, θυγατέρες µεγαλήτορος Ὠκεανοῖο). 

Algumas listas das filhas do Oceano aparecem em Hes. Theog. 346 ss e Hymn. hom. 

2.415 ss.  

28. Ἄτλαντός... Αἰῶνος: Atlas não reaparece no hinário, mas fala-se da 

Eternidade em 12.10 (assimilado a Héracles) e 13.5; há ainda referências não 

personificadas ao conceito de eternidade em 8.1 (Sol), 66.3 (Hefesto), 87.5 (o sono 

trazido pela Morte). µέγ' ὑπείροχον ἰσχὺν: cf. vv. 10, 12 e 13. 

29. Χρόνον ἀέναον: por meio de um jogo sonoro, o poeta traça um paralelo entre 

a qualidade do Tempo (ἀέναος) e a Eternidade (Αἰών), listada no verso anterior. O 

Tempo não recebe um hino, mas é mencionado como filho i) de Héracles em 12.3 (o 

Tempo em seu caráter cósmico; a instauração do Tempo) e ii) do Sol e da Lua em 8.13 e 

9.5 (o Tempo entendido femonenologicamente, ditado pelo ritmo dos astros). Fala-se 

ainda do tempo de forma não divinizada e com acepções variadas em 53.4, 7; 57.7; 87.2. 

O poeta propõe certa assimilação entre o Tempo e Crono em 13.5 (Αἰῶνος Κρόνε). τὸ 

Στυγὸς ἀγλαὸν ὕδωρ: a expressão ἀγλαὸν ὕδωρ é homérica (Il. 2.307, 21.345; Od. 

9.140), porém nunca para o Estige (cf. Il. 14.271 ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ; Il. 8.369 Στυγὸς 

ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα.). Cf. ainda 69.4 (Erínias) παρὰ Στυγὸς ἱερὸν ὕδωρ. Diante desse rio 

tradicionalmente se dariam os juramentos (Il. 2.775 ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός; 

Hes. Theog. 775 ss.; Ap. Rh. 2.291). Dado o destaque e enaltecimento que divindades 

subterrâneas recebem na recolha, é adequado que o Estige seja lembrado não por sua 

faceta terrível, mas de uma forma laudatória e sacralizada. 

30. µειλιχίους: usado para a Fortuna (72.2) e para a Divindade (73.2). ἀγαθήν... 

Πρόνοιαν: a Providência serve como uma epiclese para a Natureza em 10.27; além disso, 

aparece de forma não divinizada em 11.19 e 25.10. Cf. 61.11 (Nêmesis) δὸς δ' ἀγαθὴν 

διάνοιαν ἔχειν. 

31-3. Invoca-se enquanto uma entidade única a Divindade no hino 73. Aqui, 

porém, o laudator parece estar antes reportando-se às diversas manifestações dos 

daímones, conaturais aos seus campos de atuação (o poeta insiste na anáfora do nome 

divino). O v.31 se sustenta na relação antitética entre uma divindade positiva e outra 

nefasta aos humanos (cf. 73.6, ainda que todo o hino se dedique à ambivalência do 
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Δαίµων). Os vv. 32-3 apresentam os daímones identificados com os elementos e partes 

do cosmo. Como lembra Fayant (2014, p. 15), a enumeratio lembra uma passagem dos P. 

mag. 5.165-7 πᾶς δαίµων οὐράνιος καὶ αἰθέριος καὶ ἐπίγειος καὶ ὑπόγειος καὶ χερσαῖο[ς] 

καὶ ἔνυδρος. Inúmeras divindades nos HO são chamadas de daímones (26 atestações), o 

que faz pensar que os vv. 32-3 se reportam alusivamente a diversos deuses distintos: as 

Estrelas, por exemplo, são δαίµονες ἁγνοί (7.2); Posídon é πόντιος δαίµων (17.8); a Terra 

é	πολυάνθεµος δ. (26.7); Hefesto é φαεσίµβροτος δ. (66.2). O poeta já aludia aos quatro 

elementos no início do proêmio; cf. nota aos vv. 3-5 e introdução ao hino 84. ἠγάθεον: o 

adjetivo é revisitado apenas em 48.4 (para o Tmolo). πήµονα: hapax. ὑποχθονίους: cf. 

18.1 (Plutão), 29.6 (Perséfone); em diversos casos, χθόνιος assume também o sentido de 

“subterrâneo” na recolha (e.g. 18.3, 6). 

34. καὶ Σεµέλην: a mãe de Dioniso é invocada no hino 44, no centro da recolha. 

Βάκχου... συνευαστῆρας ἅπαντας: muitos são os seguidores de Baco elencados na 

recolha; cf. notas a 24.10-1; 45.3; 54.5-6; 69.1, 7. Para συνευαστῆρας, que é um hapax, 

cf. nota a 30.1. Para o teônimo “Baco” e derivados, que basicamente assumiam o sentido 

positivo de “delírio, delirante” (mas que poderiam se desvirtuar para a ideia de loucura 

caso o indivíduo não aceitasse o culto a Dioniso ou a vontade do deus se alterasse de 

forma negativa), cf. Santamaría 2013. 

35. Ἰνὼ Λευκοθέην τε Παλαίµονά τ': ambas as divindades, mãe e filho, são 

invocadas nos hinos 74 e 75. Vale notar que Ino e Leucotéa seria uma única deusa (cf. 

introdução ao hino 74), ao que o τε teria sido introduzido no verso metri causa e a 

enumeração das divindades distintas não tem um falor diferenciativo. Convém que Ino e 

Pálemon sejam invocados logo após o verso dedicado a Sêmele e os seguidores de Baco, 

uma vez que Ino é irmã de Sêmele (tia de Dioniso) e Pálemon teria convivido com 

Dioniso quando jovem (cf. 74.2, 75.1). ὀλβιοδώτην: cf. 27.9, 34.2, 40.2, 60.7, 65.9, 68.9.  

36. Νίκην: a Vitória é invocada no hino 33. ἡδυέπειαν: epíteto homérico (Il. 

1.248), usado, inclusive, para caracterizar o próprio Homero em Píndaro (Nem. 7.21) e as 

Musas em Hesíodo (Theog. 965). Ἀδρήστειαν: a ninfa Adrasteia não aparece na 

coletânea, porém Nêmesis, que é invocada no hino 61, recebe esse teônimo em Ésquilo 

(Prom. 936), Filóstrato (Vit. Apol. 1.25) e Nono (Dion. 1.481 ss.; 15.392 ss.); s.u. 
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Ἀδράστεια (οἱ µὲν ταὐτὸν τῇ Νεµέσει λέγουσι) e Ἀδράστεια Νέµεσις no Suda; cf. 

Posnansky 1890; Greene 1963, p. 34. Na Teogonia de Hierônimo e Helânico, Adrasteia é 

identificada ainda com a Natureza-Necessidade, fazendo par com Héracles-Tempo (fr. 77 

B; cf. ainda fr. 209 I B, 212 B). 

37. Ἀσκληπιὸν: Asclépio recebe o hino 67. ἠπιοδώτην: hapax; o composto 

propõe um jogo etimológico com o nome de Asclépio (cf. nota a 67.3); trata-se ainda de 

um homeoteleuto com relação a ὀλβιοδώτην do v.35. 

38. Παλλάδα τ' ἐγρεµάχην: Atena é invocada no hino 32. O epíteto é homérico e 

próprio da deusa; cf. Hymn. hom. 2.424; IG 13.617 (VI a.C.) [Παλ(λ)]άδι... ἐγρεµάχαι; 

s.u. ἐγείρω Beekes 2010, p. 370. Ἀνέµους: o poeta dedica os hino 80 a 82 para os Ventos. 

39. Βροντὰς: embora não invocados propriamente como deuses, o poeta alude aos 

trovões principalmente nos hinos dedicados a Zeus e às Nuvens (15.9; 19.3, 9; 21.3). 

Κόσµου... µέρη τετρακίονος: Fayant (2014, pp. 26-7) e Ricciardelli (2000, pp. 231-2) 

veem aqui a imagem dos pontos cardinais, mas pode-se novamente pensar na divisão do 

cosmo em quatro elementos (água, fogo, terra, ar): Pã é identificado com o conjunto do 

cosmo (11.1) e nos versos seguintes (11.2-3) se explicita que as partes de seu corpo 

corresponderiam aos quatro elementos que compõe a natureza; a imagem se confirma 

quando Hefesto (identificado com o fogo) é chamado de κόσµοιο µέρος em 66.4 e 

quando o Céu (identificado com o ar ou o éter) é caracterizado de forma semelhante em 

4.1 (cf. ainda 5.1). O Céu recebe o título de κόσµος πατήρ em 4.3. O poeta alude à 

estrutura do cosmo também em 13.8 (Crono) ὃς ναίεις κατὰ πάντα µέρη κόσµοιο; 26.4 

(Terra) ἕδρανον ἀθανάτου κόσµου; 27.5 (Mãe dos Deuses) ἣ κατέχεις κόσµοιο µέσον 

θρόνον. Tετρακίονος é um hapax. αὐδῶν: única atestação do verbo na recolha. Aceito a 

correção de Fayant uma vez que αὐλῶν dos mss. seria explicado como uma simples falta 

do copista. A sugestão αὐδῶ rivalizaria com κικλήσκω do verso seguinte e não convém 

ao estilo do poeta dos HO, que é econômico no uso de verbos e adepto do amplo emprego 

de particípios orbitando ao redor de poucas orações principais. 

40. Todo o verso se dedica a apresentar divindades de origem frígia. A região da 

Ásia Menor é tida como local de composição dos HO (cf. apresentação ao texto). 

Ricciardelli (2000, p. 232) elenca vasta bibliografia sobre essas divindades. Μητέρα τ' 
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ἀθανάτων... Ἄττιν: a Mãe dos Deuses é invocada no hino 27. Átis não reaparece no 

hinário, mas é tido como companheiro da Mãe dos Deuses (Cibele) e, por vezes, um 

iniciado em seus mistérios; cf. Paus. 7.19.9-12. No verso abaixo, outro casal é invocado: 

Afrodite e Adônis. Ainda que não aparece explicitamente na coletânea, Átis pode ser 

assimilado ao Coribante, que é considerado filho da Mãe dos Deuses (cf. Hyppol. Ref. 

omn. haer. 5.9.8: Átis seria chamado de Adônis entre os assírios, Osíris entre os egípcios, 

Coribante entre os tessálios, além de outros nomes; cf. ainda Nock 1926; Roheim 1929, 

pp. 182 ss.). Μῆνα: a Lua é chamada no feminino de Mene (“Mensal”) em 9.2-3; Μῆν 

corresponde à forma masculina da divindade lunar. κικλήσκω: cf. nota ao v.15. 

41. Οὐρανίαν τε θεάν: a perífrase designa Afrodite; cf. nota ao v.11. σύν... 

Ἄδωνιν: com efeito, o hino 56, dedicado a Adônis, segue o de Afrodite, sua consorte; 

parte do sintagma é, inclusive, reaproveitado em 55.26. 

42. Ἀρχήν τ' ἠδὲ Πέρας: cf. 23.4 γαίης πέρας, ἀρχὴ ἁπάντων e ainda: 4.2 e 15.7 

ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή; 83.7 τέρµα φίλον γαίης, ἀρχὴ πόλου. Como bem nota 

Fayant (2014, p. 16), tais conceitos divinizados correspondem ao nascimento e à morte, 

conceitos representados nos hinos 2 (à Protetora das Portas) e 87 (Morte) e de grande 

importância à recolha pela narrativa do desmembramento e renascimento de Dioniso e o 

paralelo que tal imagem pode apresentar com relação ao drama iniciático que aparece 

aqui e ali nos HO (cf. as introduções aos hino 2 e 44 e notas a 30.2, 7; 42.3; 48.3; 49.3-4; 

50.3, 10; 77.8; 78.4-8, 13). 

43. O verso guarda bastante semelhança terminológica com as precationes do 

resto da coletânea, que em grande parte pedem simplesmente que a divindade se 

apresente aos mystai de forma benéfica; cf. 3.14 e 16.10 ἔλθοις εὐµενέουσα; 26.11 

εὐµενὲς ἦτορ ἔχουσα; 30.9 e 64.13 εὐµενὲς ἦτορ ἔχων; 31.6 ἔλθοιτ' εὐµενέοντες; 42.11 

εὐµενέουσ' ἔλθοις; 75.4 ἐλθεῖν εὐµενέοντα; 81.5 ἔλθοιτ' εὐµενέουσαι; 83.8 ἔλθοις 

εὐµενέων... κεχαρηµένος; cf. ainda 1.10, 12.5, 18.19, 28.2, 35.6, 46.8, 51.17, 52.13, 

64.13 e 79.11. 

44. Composição em anel, espelhando parte do começo do proêmio; cf. nota aos 

vv. 1-2. σπονδήν: hapax na recolha, mas cf. o título ao hino 53 (ao Dioniso Anual) 

θυµίαµα πάντα πλὴν λιβάνου καὶ σπένδε γάλα. 
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1. A Hécate 

A invocação a Hécate não é separada do proêmio nos manuscritos, de modo que 

não possui também oferendas próprias. West (1968, p. 288) vê no caso um simples 

problema de transmissão. Ricciardelli (2000, pp. xliii-xliv) aventa a hipótese de que o 

hino de fato faria parte do proêmio, enquanto uma grande invocação final à deusa, o que 

permitiria uma melhor simetria entre os hinos à Προθυραία (2) e à Morte (87). A ideia é 

interessante e possui sustentação textual. Εἰνοδίαν, que abre o hino, convém também 

como abertura de toda recolha; é possível entender a ideia implícita de “estrada” como o 

caminho a ser percorrido pelos iniciados no decorrer da execução da recolha (Fayant 

2014, p. 18). Graf (2009a) vê ainda a possibilidade menos metafórica de uma efígie de 

Hécate na entrada do local de culto. Em geral, é esperado que haja um drama inicial com 

a entrada a um temenos sagrado (Dowden 2007, p. 323). Com efeito, Hécate era encarada 

como uma deusa ligada à proteção e acompanhamento durante trajetos incertos, o que se 

fundamentaria mitologicamente no narrativa homérica de que a deusa teria se tornado 

companheira de Perséfone (Hymn. hom. 2.440); cf. Larson 2007, p. 166: “[Hekate] 

provided protection during transitions of all kinds, which were by nature perilous. It was 

in the interstices between safely defined territories (home, sanctuary, city) and times (new 

and old month) that dangerous spirits were emboldened to attack the unwary. Her very 

power to protect, of course, derived from her intimacy with and control over these spirits, 

the untimely and restless dead.” Tal imagem explicaria de forma adequada o motivo pelo 

qual um hino dedicado a Hécate abriria a recolha; ela estaria velando pelos iniciados 

como a deusa própria das travessias: a passagem pela noite (v.5) ou mesmo a travessia 

apenas simbólica; cf. Hes. Theog. 416-20. Outra alegoria inaugural é a descrição da deusa 

como aquela que deteria as chaves de todo o cosmo (v.7), o que se adequa à leitura que 

Proclo faz do tratamento órfico dado a Hécate (cf. fr. 704 B). Dieterich (1891, p. 15 ss.) 

comenta que essa descrição seria de Hécate em seu aspecto universal, diferentemente da 

versão da deusa que aparece no hino seguinte, que é o que pode estar em jogo no sexto 

hino de Proclo (cf. Van de Berg 2001, pp. 255-6). Outra explicação próximo pode estar 

no paralelo dos Oráculos caldeus (fr. 4, 6, 51-3, 56), que encara Hécate como uma 

divindade cosmogônica: a Alma do Mundo (cf. CH X, 15) ou Δύναµις (“Força”, 
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“Potência”, “Poder”), situada em uma posição estratégica na tríade da criação divina, 

como mediadora entre o plano estritamente inteligível e o plano sensível, responsável 

pela capacidade generativa do cosmo e dos entes (Majerick 1989, p. 7), o que, por sua 

vez, talvez encontre um antecedente no “receptáculo” ou “espaço” da cosmogonia 

platônica que aparece no Timeu (48e ss.). Contra, Ricciardelli (2000, p. 234) identifica a 

divindade do próximo hino antes com Ártemis do que Hécate. Contudo, Fayant (2014, 

pp. 19, 25 e 674 ss.) aponta certa assimilação que haveria entre ambas as deusas no 

pensamento órfico, de modo que os dois hinos iniciais apresentariam de forma pendular 

facetas e prerrogativas diferentes de uma divindade heterogênea. Porém, tal identidade 

não é exclusivamente órfica; cf. introdução ao hino 2. Aqui, a ligação da deusa com o 

post mortem (v.3) antecipa o hino final dedicado à Morte (87); no mesmo verso, o poeta 

ainda faz questão de relacionar Hécate ao êxtase báquico, motivo esse que atravessa todo 

o hinário. 

1. Εἰνοδίαν: epíteto de Hécate como a deusa da estrada (cf. Soph. Ant. 1199 e fr. 

492.2 Nauck; Hipp. Ref. IV, 35.5; Hymn. mag. 18.46, 20.35, 21.8), sendo, possivelmente, 

uma referência a uma estátua de Hécate que estaria posicionada à entrada do local da 

performance, como argumentam Dieterich (1891) e Graf (2009a); cf. Eur. Med. 396 ss.; 

Ar. Ves. 804 ss; Virg. Aen. 4.609-10. Esse mesmo epíteto é usado para Perséfone (Eur. 

Ion 1048), para Ártemis (Hes. fr. 23a) e para a Lua (Prec. ad Lunam 46 Abel). Larson 

(2007, pp. 166-7) comenta sobre a existência da deusa chamada Εἰνοδία/Ἐννοδία na 

Tessália, que se dedicaria a guardar as casas e ainda proteger e nutrir as crianças (o que se 

adequa bem ao hino 2); ela eventualmente teria sido assimilada a Hécate. Para esse tema, 

cf. em especial García Ramón & Helly 2007. Cf. ainda West 1990, pp. 271-5. κλήιζω: 

início à inuocatio com verbo clético; vale notar a posição do verbo, centralizado no verso 

e ladeado por quatro elementos nominais. τριοδῖτιν: deve ser entendido como uma 

referência à confluência de três vias (metaforicamente, a via celeste, terreste e 

subterrânea ou marítima). Nas encruzilhadas, era possível encontrar uma imagem ou 

estátuta de Hécate, à qual se oferecia uma oferenda; cf. Chariclid. fr. 1 Knock: δέσποιν' 

Ἑκάτη τριοδῖτι, / τρίµορφε, τριπρόσωπε; a deusa era frequentemente representada com 

uma tripla face ou um triplo corpo, cada qual apontando para uma direção. Nas Arg. 

orph. (975-7), ela é descrita como τρισσοκέφαλος. Fala-se ainda das “três Hécates” 
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(τρισσῶν Ἑκατῶν, Hymn. mag. in Dianam 6 Wessely); a deusa é denominada triceps em 

Ov. Met. 7.162 ss. e triformis em Sen. Med. 6 ss. e 787 ss. (o que ainda pode ser 

entendido como uma representação do sincretismo entre Hécate, Ártemis e a Lua). Fayant 

(2014, p. 22) nota que, após Hécate ser introduzida como deusa “do curso tripartido”, no 

verso seguinte são apresentados três aspectos que a qualificariam: οὐρανίαν χθονίαν τε 

καὶ εἰναλίαν. Essa qualificação para a deusa aparece ainda no Hymn. mag. 3.10 Abel. 

Trata-se ainda de um epíteto para a Lua (Hymn. mag. 18.25, 20.4, 21.10; Hipp. Ref. IV 

35.5). A lição τριοδίτην do arquétipo seria amétrica, o que justifica a forma τριοδῖτιν. 

Larson (2007, p. 166) destaca que a representação de Hécate como uma deusa que 

poderia olhar para todos os lados corresponderia a uma guardiã mais eficaz (cf. Ov. Fast. 

1.141 ss.); essa imagem ainda seria adequada para uma deusa das encruzilhadas 

(Εἰνοδία). Ambos os epítetos suturam bem com o hino seguinte, dedicado a Προθυραία, o 

que evidencia que talvez se trate de uma assimilação entre Ártemis e Hécate (cf. 

introdução ao hino 2).  

2. οὐρανίαν χθονίαν τε καὶ εἰναλίαν: fórmula de merismo recorrente nos HO, 

ainda que com algumas variações, ora com dois elementos polares, ora com três (cf. 

pr.32, 3.8, 4.5, 7.9, 11.14, 38.2, 58.5); não obstante, parece fazer uma alusão específica à 

Hécate como uma deusa universal, o que será reforçado no v.7 (παντὸς κόσµου 

κληιδοῦχον ἄνασσαν). Uma representação próxima aparece em Hesíodo (Theog. 412-5, 

27), pela qual a deusa é igualmente descrita como detentora de uma parte da terra, do mar 

e do céu. Em Hipp. Ref. IV 35.5.1, ela é identificada como Νερτερίη χθονίη τε καὶ 

οὐρανίη. κροκόπεπλον: o mesmo é dito de Melínoe (71.1); ambas as divindades teriam 

certa prerrogativa no mundo subterrâneo (cf. 71.10). O epíteto em si é próprio da épica 

(Il. 8.1, 19.1; Hes. Theog. 273, 358): em Homero, ele aparece sempre na segunda posição 

do verso, antes da cesura, aplicado à Aurora; em Hesíodo e nos HO, aparece sempre na 

última posição do verso. O epíteto também convém à descrição da luz da Lua, com a qual 

Hécate e Melínoe podem estar identificadas (cf. Hymn. hom. 2.51-61; Ar. Plut. 594-7; 

Teocr. 2.10 ss.). 

3. Pode haver algo de programático nesse verso: Hécate é invocada em seu 

aspecto infernal, o que pode não ser gratuito. É frequente a imagem do iniciado como 

aquele que se propõe uma morte simbólica (para o profano) em busca de uma verdade 
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(no caso, pela experiência extática); cf. Seaford 1981 e introdução ao hino 2. τυµβιδίαν: 

o mesmo adjetivo é usado para descrever a Fortuna (72.5), ocorrendo na mesma posição 

dentro dos dois versos. ψυχαῖς νεκύων µέτα βακχεύουσαν: a oração participial 

apresenta clara coerência com o termo que a precede e encabeça o verso, distanciando-se 

um pouco do estilo enumerativo de boa parte dos HO. O mesmo verbo aparece para 

descrever a ação do Dioniso Bienal (52.8) em meio às suas celebrações e para representar 

as Nereidas em meio às ondas (24.3). Fayant (2014, p. 22) observa ainda ser significativo 

a escolha desse verbo para a primeira invocação, levando em conta se tratar de uma 

coletâna na qual a figura de Dioniso é proeminente.  

4. Περσείαν: já em Hesíodo a deusa é descrita como filha de Perses e Astéria 

(Theog. 411). Essa tradição é posteriormente confirmada em Apolodoro (1.2.2); cf. ainda 

Ap. Rh. 3.478 e Nonn. Dion. 13.400 ss. φιλέρηµον: na mesma posição métrica, Adônis é 

também representado como φιλέρηµε (56.2). ἀγαλλοµένην ἐλάφοισι: o que, em geral, se 

diz de Ártemis (cf. 36.10 e ainda Hymn. mag. 18.23, em que o epíteto ἐλαφηβόλε é usado 

para a figuração sincrética de Ártemis-Hécate-Lua). Notar que, na tradição órfica, Hécate 

é mencionada como filha de Leto, do que temos a sua identificação com Ártemis (fr. 317 

B; Arg. orph. 975); o mesmo em Eur. Phoen. 109 ss. 

5. νυκτερίαν: o argumento da representação ritual pode encontrar algum 

embasamento no uso desse epíteto, que, não obstante seja tradicional na representação de 

Hécate em algumas variações (Hymn. mag. 18.47, Ap. Rh. 4.1020; Hipp. Ref. IV 35.5.3), 

pode também se prestar a indicar o possível momento da performance. Vale frisar a 

identificação de Hécate com a Lua, descrita como ἐννυχία (9.3) e νύχεια (9.6). Se a 

identidade entre ambas as divindades é correta, é possível que esse epíteto não tenha sido 

usado aqui gratuitamente e referia-se, portanto, também à Lua e, por extensão, à Noite, 

período no qual talvez esses hinos fossem executados, de acordo com Graf (2009a). A 

faceta noturna de muitos deuses é destacada nesses hinos, como nos casos de Dioniso 

Bienal (52.4), Afrodite (55.3), Erínias (69.3), Eumênides (70.10), Coribante (39.3), em 

que esse adjetivo, inclusive, aparecem sempre na primeira posição do verso. Cf. Ap. Rh. 

3.840 ss.; Val. Fl. 7.515 ss. σκυλακῖτιν: hapax dos HO, reprisado para Ártemis (36.10), 

ambas ocorrências na mesma posição métrica. Ricciardelli (2000, p. 236) comenta que, 

além de às vezes ser representada com a forma de um cão ou lobo, alguns sacrifícios 
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oferecidos a Hécate eram realizados com carne de cães (cf. Larson 2007, p. 166). A 

relação de Hécate com os cães também é notada em Eurípides (fr. 968 Nauck); cf. ainda 

σκυλακαγέτις em Hymn. mag. 3.7. ἀµαιµάκετον βασίλειαν: esse adjetivo também é 

usado para Zeus Trovão (19.11), aparecendo na mesma posição métrica. 

6. θηρόβροµον: hapax; há aqui um problema métrico na sílaba final; Quandt (p. 

40*, item 6) aduz uma lista de outras ocorrências similares e considera que tal 

irregularidade pode ser resolvida caso se considere a sílaba final longa. De Ártemis se diz 

βροµία (36.2). ἄζωστον: com o significado de que a deusa haveria de permanecer para 

sempre virgem; West (1968) propõe	 εὔζωστον, isto é, que haveria de ser virgem até o 

encontro com seu esposo, o qual deveria soltar o seu cinto; o arquétipo convém não 

apenas pelo sentido, mas também porque talvez a solução escolhida pelo poeta seria algo 

como εὔζωνος, como nota Fayant (2014, p. 23; cf. 30.9, 53.6, 54.5). ἀπρόσµαχον εἶδος 

ἔχουσαν: a Fortuna é representada como ἀπρόσµαχον εὖχος ἔχουσαν (72.4), na mesma 

posição métrica, reforçando a identidade entre essas duas divindades. 

7. ταυροπόλον: epíteto principalmente de Ártemis (Soph. Ai. 172); de Dioniso se 

diz ταυρωπόν (30.4) e ταυροµέτωπε (45.1), além de ταυρόκερως (52.2), adjetivo com o 

qual a Lua também é qualificada (9.2); o Primogênito também é designado pelo termo 

ταυροβόαν (6.3). παντὸς κόσµου κληιδοῦχον ἄνασσαν: Proclo comenta que Hécate 

seria, de fato, κληιδοῦχον (fr. 704 B); como esse termo não é encontrado em nenhum 

outro lugar para descrever a deusa, Fayant (2014, p. 19) considera ser possível que o 

filósofo estivesse usando como referência esse hino, antecipando em alguns séculos um 

possível primeiro testemunho dos HO. Em Píndaro vemos a expressão ἔχοισα κλαῗδας 

ὑπερτάτας (Pyth. 8.4). A imagem indica a prerrogativa e âmbito próprios da divindade e é 

recorrente dentro da própria recolha: Ártemis é descrita como κληισία (36.7); de Plutão 

se diz; ὃς κατέχεις γαίης κληῖδας ἁπάσης (18.4); de Proteu: πόντου κληῖδας ἔχοντα 

(25.1); de Eros: πάντων κληῖδας ἔχοντα (58.4); da Divindade: ἐν σοὶ γὰρ λύπης τε χαρᾶς 

κληῖδες ὀχοῦνται (73.6); cf. a introdução ao hino e ainda nota a 23.6. 

8. ἡγεµόνην: o mesmo adjetivo é usado para a Natureza (10.12) e para a Fortuna, 

que é, inclusive, qualificada como Ἄρτεµιν ἡγεµόνην (72.3); assim também de Hécate no 

Hymn. mag. 3.4. A identificação das duas divindades se reforça à medida que se nota, em 
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outros textos,  que o adjetivo é usado igualmente para Hécate (Hymn. mag. 21.4), para 

Ártemis (Call. Hymn. 3.227) e para Ártemis-Hécate (Arg. orph. 909). νύµφην: Tétis é 

descrita como ninfa (22.1), assim como Melínoe (71.1). κουροτρόφον: já usado para 

Hécate em Hesíodo (Theog. 450 e 452). Cf. 12.8 (Héracles), 19.22 (Zeus Trovão), 36.8 

(Ártemis), 40.2 e 13 (Deméter), 65.9 (Ares), sempre aparecendo como a penúltima 

palavra dos versos; conquanto haja a identificação rotineira de Hécate com Ártemis, esse 

epíteto parece se aplicar de forma genérica a divindades cujo único princípio em comum 

seria fazerem parte do panteão olímpico (o caso de Héracles é controverso, podendo ser 

incluso ou não nessa lista; cf. Hdt. 2.43). οὐρεσιφοῖτιν: hapax; o mesmo se diz das 

Ninfas (51.9) e do Dioniso Bienal (52.10; cf. ainda Nonn. Dion. 12.324, 20.72, 48.310 e 

474, a respeito tanto de Dioniso quanto de Ártemis). Reia também é descrita de forma 

relativamente similar mas parafrasticamente (14.6). 

9. λισσόµενος: o particípio, complementando o κλήιζω do v.1, dá início à 

precatio. τελεταῖς ὁσίαισι: essa expressão se repete no hino às Estações (43.10). As 

τελεταί são constantemente mencionadas nos HO (6.11, 7.12, 24.10, 27.11, 35.7, 38.6, 

42.11, 53.9, 54.7, 43.10, 49.7, 54.10, 76.7, 77.10, 79.8 e 12, 84.3); tratavam-se 

possivelmente de cerimônias iniciáticas acompanhadas, no caso, de hinos (para um 

paralelo, cf. Procl. Hymn. 4.4: τελετῆισι... ὕµνων; Van den Berg 2001, pp. 109, 231-2). 

Para Morand (2001, p. 140), o termo designaria “le rite d’initiation aux mystères”. Não 

fica claro que cerimônia ou rito seria esse; o cenário específico em questão não pode ser 

inferido unicamente a partir do que dizem os HO. Tradicionalmente, Orfeu era 

considerado um fundador ou conhecedor das τελεταί (Diod. 1.23.7, Paus. 9.30.4 e ss.). 

No Papiro de Gurob, datado do séc. III d.C., lê-se: διὰ τὴν τελετὴν (fr. 578 B). 

Novamente, não se têm a explicitação do significado dessa “iniciação”, mas o contexto 

deveria ser órfico (o mesmo valendo para τελετὰς καὶ µυστηρία καὶ [καθαρµοὺς καὶ] 

µαντεῖα no fr. 383 B). Nas Arg. orph. (904), faz-se menção ainda a uma τελετή 

especificamente de Hécate-Ártemis, cujo paralelo com o hino em questão é digno de 

nota. Em 52.3, Dioniso Bienal é descrito como τελετάρχα e o mesmo se diz do Sátiro 

Sileno (54.4, mesma posição métrica); isso merece menção uma vez que, em Nono, 

Dioniso gera com a ninfa Nicea uma filha chamada Τελετή (16.399-402), personificação 

dos ritos dionisíacos, mas talvez já não identificados com iniciações propriamente ditas 
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(Shuddeboom 2009, p. 84). Para outras alusões de τελεταί relacionadas a Orfeu, cf. Pl. 

Resp. 364e, Phd. 69c; Dem. Aristog. 1.11; Arist. Ran. 1032. Ὁσίαισι qualifica também 

προνοίαις (25.10) e γνώµαις (70.11), aparecendo sempre na penúltima posição do verso. 

παρεῖναι: o pedido de assistência direta da deusa às iniciações implicaria em um 

processo de atração da divindade ao hic et nunc; o próprio pedido já teria a função 

granjear o seu cumprimento. 

10. βουκόλωι: há apenas uma única outra ocorrência desse título na coletânea 

(31.7), ambos encabeçando os seus respectivos versos. O boiadeiro aparece já em 

Homero (Il. 13.571), mas não em um sentido religioso; a apropriação desse título à 

hierarquia cultual dionisíaca seria de data tardia (Morand 2001, p. 283). É possível que 

esse termo se refira ao próprio laudator ou persona loquens dos hinos ou então apenas a 

algum outro participante do ritual com um cargo específico que não pode ser especificado 

(Lorente 1987, p. 168, n. 17 e Athanassakis e Wolkow, 2013, p. 75). Ricciardelli (2000, 

p. 238) entende se tratar de figuras “superiori di grado rispetto ai semplici iniziati 

(µύσται)”, ao passo que Morand (2001, p. 283), após perseguir as evidências epigráficas 

a respeito do βουκόλος, conclui que esse personagem nunca aparece no grau mais 

elevado das estruturas hierárquicas de que participa tampouco pode ser identificado 

diretamente com Orfeu. εὐµενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι θυµῶι: expressão próxima é 

reproduzida em 31.7 e 51.17. Os tópicos da benevolência e do favor são recorrentes ao 

término das precationes (cf. pr.43). 

 

2. À Protetora das Portas	

O teônimo significa literalmente “aquela que está diante da porta”; em prol de 

uma tradução sintética, verto para “Protetora das Portas”, cujo sentido pode ser 

facilmente compreendido conforme o contexto em questão (Fayant propõe o equivalente 

“gardienne des portes”). O epíteto qualifica não apenas Ártemis, mas também Hécate e a 

Lua (Procl. Hymn. 6.2, 14; Nonn. Dion. 38.150; cf. também Fayant 2014, p. 25; 

Ricciardelli 2000, p. 238). As duas deusas parecem estar implicadas nos caracteres aqui 

enunciados, o que se deixa evidenciar pela lição εἰς Ἄρτεµιν do apógrafo M e do 

manuscrito Vaticanus 1371, que explicitamente confunde as divindades em questão. O 
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argumento de Graf (2009a) e Dieterich (1891) de que aqui estaríamos lidando com a 

estátua de Hécate posicionada à entrada do local de culto me parece relativamente válido, 

contudo, Ricciardelli (2000, p. 239) pensa se tratar principalmente da deusa Ilitia, 

mencionada nos vv. 9 e 12, cuja principal função seria assistir ao parto e que poderia ser 

facilmente confundida com outras divindades. Entretanto, tal prerrogativa não é 

exclusividade de Ilitia: em Ésquilo (Supp. 676-7), Ártemis-Hécate é descrita como uma 

divindade única que protegeria as parturientes; por outro viés, Estesícoro (fr. 215 PMG) 

também identifica ambas as divindades; cf. ainda IG I3 383 [429/8]; introdução ao hino 1 

e, no mesmo hino, vv. 1, 4, 6-9, em que são elencados diversos pontos de intersecção 

entre ambas as deusas (identificadas ainda com a Lua). Hécate era às vezes entendida 

como um aspecto de Ártemis, uma vez que ambas se dedicariam a matrimônios, 

nascimentos e aos jovens (Eur. Hipp. 166; Larson 2007, p. 166). Nota-se, a partir do v. 2 

(e mais adiante, nos vv. 4 e 8-11), a introdução de terminologias referentes ao topos do 

nascimento, que pode servir de analogia para a curva simbólica que o ritual em questão 

ofereceria: concomitantemente ao início da performance, apresenta-se a ideia do parto e 

de uma deusa que velaria sobre as aflições que lhe são características. Athanassakis e 

Wolkow (2013, p. 76) observam: “The position of the hymn in our collection is pregnant 

with symbolism. There is an emphasis on ‘birth’ in the opening hymns, which are 

balanced by the last hymn dedicated to Death (...).” Não obstante Fayant (2014, p. 26), 

esse vocabulário não sugere que o hino tenha sido executado necessariamente por uma 

mulher ou em nome de um grupo de mulheres (cf. Robertson 1983); a oração para uma 

deusa protetora dos partos em contexto iniciático parece propor antes um paralelo entre 

os neófitos e os neonatos. Com efeito, é frequente a ideia de que uma iniciação mística 

funcionaria como tanto um preparo quanto uma superação da morte; cf. Eckert 1963; 

Luck 1973, pp. 149-52, 165-6; Seaford 1981, 2005. 

1. Κλῦθί µοι: o verbo de audição abre o hino e a seção inicial de inuocatio, 

fazendo referência a uma primeira pessoa, o laudator, e à deusa, por meio do Du-Stil. 

Notar o paralelo frequente no R̥gveda, com a forma śrudhí para se adereçar a divindades, 

o que talvez indique um antecedente clético indo-europeu (cf. Dowden 2007, p. 324; 

West 2007, pp. 316-8). πολύσεµνε θεά: cf. 22.9, 54.1, 61.3. πολυώνυµε δαῖµον: o 

epíteto parece ser genérico, uma vez que é revisitado em diversas ocasiões (cf. 10.13, 
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11.10, 16.10, 27.4, 36.1, 40.1, 41.1, 42.2, 45.2, 50.2, 52.1, 56.1, 59.2). Ainda assim, ele 

aparece especificamente para Hécate em outras obras: Nonn. Dion. 44.193; Hymn. mag. 

3.23 e 33; Procl. Hymn. 6.1; Ártemis, por sua vez, é descrita como πολυώνυµε θηροφόνη 

em Arist. Thesm. 320. Para Ricciardelli (2000, p. 239), “[u]n dio dai molti nomi è un dio 

potente, e chiamarlo πολυώνυµος è un modo di onorarlo”. A respeito ainda da 

πολυωνυµία, Rudhardt (1991, p. 270) complementa: “Il saisit des manifestations divines 

variables selon les circonstances ou les lieux et c’est sous diverses modalités qu’il perçoit 

concrètement la présence d’un dieu. Certes il sait qu’un être divin unique se révèle ainsi à 

lui de plusieurs façons; il énonce le savoir qu’il possède de cette unité en le nominant 

Athéna ou Zeus mais il exprime la conscience immédiate qu’il a d’une multiplicité 

d’aspects, en l’appelant en outre sous de nombreuses épiclèses”. 

2. ὠδίνων ἐπαρωγέ: cf. v.13; essa expressão aparece também para Ártemis 

(36.4), na mesma posição métrica. Hécate é ἐπαρωγὸν ἀέθλων (Ap. Rh. 3.1211). Cf. 

ainda 11.7, 28.9, 36.4, 39.4, 48.6, com ἐπαρωγός sempre na segunda posição dos verso; 

em 74.8 e no atual hino, no v.13, o sintagma ἐπαρωγὸς ἐοῦσα fecha o hexâmetro. ἡδεῖα 

πρόσοψι: a expressão descreve igualmente o Sol, também ao final do verso (8.3). 

3. θηλειῶν σώτειρα µόνη: o expediente retórico de exaltação da divindade como 

a “única” a desempenhar determinado papel é comum nos HO, repetindo-se ainda no 

v.10 (cf. também 10.9 e 28, 16.7, 18.16, 29.15, 33.2, 58.8, 62.8, 64.8, 68.6 e 11, 74.6, 

75.7, 85.3, 87.8). A divindade é encarada como absoluta em determinado campo de 

atuação, mesmo que essa descrição se replique em outro hino. Para esse topos da 

“uniqueness”, cf. Neyrey 2005. φιλόπαις: um paralelo pode ser aduzido pela ocorrência 

de παιδοφίλη a Deméter (40.13). ἀγανόφρον: hapax pertencente à tradição homérica (Il. 

20.467). 

4. ὠκυλόχεια: hapax repetido apenas para a Natureza (10.19, também iniciando o 

verso) e Ártemis (36.8). παροῦσα νέαις θνητῶν: o sintagma dá continuidade a tema 

principal do hino: o auxílio prestado por Ártemis-Ilitia às parturientes. Προθυραία: 

Bruchmann (1983, p. 95) nota se tratar de “Ilithyiae alterum nomen”. 

5. κλειδοῦχ': evidente paralelo com o hino anterior à Hécate (1.7), com a variação 

do grau na raiz do primeiro elemento do composto (κληι-,	κλει-). A sua descrição como 
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“detentora das chaves” se adequa tanto à epiclese Προθύραια quanto ao verso seguinte, 

que descreve a sua atividade nas “casas de todos”. εὐάντητε: esse termo é caro para o 

vocabulário cerimonial e pode ser facilmente compreendido dentro do topos do favor e 

benevolência que permeia os HO.  Graf (2009a, p. 174) atenta para o fato de que: “[t]o  

ask  a  divinity  to  be  ‘good  to  meet’  instead  of  being  ‘difficult’,  at  a  first  glance,  

does  not  seem  spectacular;  gods  are  powerful,  and  fear  is  part  of  epiphany (...), 

and one wishes to meet  their  benign  side”. Para o comentador, não causa espécie que 

essa qualificação seja usada para a maioria das divindades às quais ela se aplica (cf. 31.7, 

36.7, 41.10, todas ocorrências na segunda posição do verso; 36.14, no início do verso), 

com exceção do hino à Noite (cf. nota a 3.13); em todos esses casos, exceto no atual, o 

termo aparece nas precationes. Cf. ainda Hipp. Ref. IV 35.5.8, em que se pede, também 

durante a precatio, para que Hécate surja εὐάντητος. Cf. o uso de ἀνταῖος em 41.1 e 71.9 

e notas correspondentes. πᾶσι προσηνής: cf. 40.12, também fechando o verso; cf. ainda 

16.3, 27.6, 38.24, 60.7. 

6. ἣ κατέχεις οἴκους πάντων: um sintagma próximo aparece no hino a Hefesto 

66.8), em que o espaço doméstico parece ser evocado como principal âmbito de atuação 

dessas duas divindades. A expressão indica um aspecto do mundo em relação ao qual a 

presença da divindade é soberana, ou seja, fala da sua prerrogativa e principal atributo 

(cf. nota a 29.4). θαλίαις τε γέγηθας: cf. 33.7, 55.8. 

7. λυσίζων': o mesmo se diz de Afrodite (36.5, também no início do verso), 

referindo-se à ação de auxílio no parto por parte da deusa. Cf. Theocr. 17.60. ἀφανής, 

ἔργοισι δὲ φαίνηι ἅπασι: expressão polar (merismo) que se repete algumas vezes na 

coletânea, no hino às Musas (51.7) e a Afrodite (55.10). 

8. γέγηθας: a segunda ocorrência desse termo (cf. v. 6) é suspeita. A maioria dos 

editores modernos a aceitam, dado que a repetição de palavras dentro de uma mesma 

composição nos HO não é algo raro; contudo, não deixam de notar que talvez se trate de 

um erro do copista, influenciado pelo verso precedente (Ricciardelli 200, p. 240; Fayant 

2014, p. 30). 

9. Εἰλείθυια, λύουσα πόνους: provável jogo de sonoridades do original, o que se 

reforça pela presença de λυσίζων' (v. 7) e, em seguida, de λυσιπήµονές; a aproximação 
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do vocabulário do “abrandamento”, “libertação” e “concepção” com o nome de Ilitia 

seria um caso de folk etimology (cuja base especulativa seria ἐλεύθω), uma vez que esse 

teônimo provavelmente é de origem pré-grega, o que se verifica não só pela sua 

terminação em -υια, como também pelas inúmeras variantes que o nome possui na 

tradição que nos foi legada (s.u. Beekes 2010, p. 383). O expediente das paretimologias 

que exploram as naturezas divinas é recorrente na recolha e, além disso, parece seguir 

uma tradição propriamente órfica de atribuir ao bardo mítico a nomeação dos deuses; cf. 

P. Derveni, col. XVIII, 2-3; Morand 2010. Um paralelo com λύουσα πόνους aparece no 

hino seguinte: πόνων ἀνάπαυσιν ἔχουσα (3.7). δειναῖς ἐν ἀνάγκαις: cf. 3.11, 28.9; Eur. 

Bacch. 88-9. 

10. µούνην: cf. nota ao v. 3; aqui temos a forma iônica do substantivo (comparar 

2.3, 10.24, 29.11, 59.11, 61.3, 87.9 com 10.19 e 28, 16.7, 18.16, 29.15, 33.2, 58.8, 62.8, 

64.8, 68.6 e 11, 74.6, 75.7, 85.3, 87.8). σὲ καλοῦσι λεχοὶ: cf. o artigo de Robertson 

(1983) para paralelos interessantes. ψυχῆς ἀνάπαυµα: cf. 68.7.   

11. ἐν γὰρ σοὶ: anáfora com relação ao µούνην γὰρ σὲ do verso anterior; cf. Nock 

1929. A expressão, sujeita a alguma variação, é comum nos HO (11.13, 27.8, 34.15, 57.9, 

61.6 e 9, 63.11, 72.6, 73.6, 74.5, 87.8). λυσιπήµονές: hapax dos HO, que se repete no 

hino às Moiras (59.20). Nesse composto, a vogal -υ- tem que ser breve; nos demais casos, 

λυσι- apresenta sempre -υ- longo (cf. Quandt, p. 40*, item 9). 

12. Ἄρτεµις Εἰλείθυια... Προθυραία: “Ártemis Ilitia” aparece em Nonn. Dion. 

41.414; Ἀρτάµιτος Προθυραίας em IG VI, 1197 (Epidauro, séc. II d.C.); ainda em Nono, 

a Lua é identificada com Ilitia (Dion. 38.150). Nesse verso aparecem três nomes com os 

quais se pode identificar a divindade interpelada. Cf. pr.13 Ἥβη τ' Εἰλείθυια. καὶ ἡ 

σεµνή: diversas soluções foram dadas pelos comentadores. Ricciardelli (2000, pp. 240-1) 

considera o texto corrupto (idem, Quandt 1955, p. 4), recusando καὶ εὐσέµνη de Hermann 

por não ser um termo atestado e propondo καὶ εὐστέφανος (cf. 42.7, 46.3, 74.2), ainda 

que não adote essa sugestão no seu próprio texto. Mesmo assim, acompanhando Fayant 

(2014, p. 31), aceito a lição do arquétipo. A métrica é razoável e a sequência καὶ ἡ 

apresenta casos equivalentes de uso de artigo na coletânea: κόσµου τὸ περίδροµον ὄµµα 
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(8.14), ἀληθὴς Ζεὺς ὁ κεράστης (11.12), γλώσσης δεινὸν ὅπλον τὸ σεβάσµιον 

ἀνθρώποισι (28.10). 

13. Κλῦθι: o verbo de audição do v. 1 é revisitado, em uma espécie de 

Ringkomposition (recurso que se repete no hino ao Sol: 8.1 e 20; cf. ainda 15.1 e 9), aqui 

dando início à precatio. µάκαιρα: epíteto extremamente produtivo nos HO, igualmente 

para divindades masculinas e femininas, com um total de 59 ocorrências, em geral, nas 

precationes. δίδου δὲ γονὰς: em conformidade com os atributos elencados a respeito da 

deusa, a demanda específica opera um argumento hínico típico de da quia hoc dare tuum 

est (cf. Bremmer 1981); o itinerário aqui é de criar certa homogeneidade entre o pedido e 

a exposição prévia da capacidade divina. 

14. σῶζ': o verbo aparece aqui sem complemento, subentendo-se um objeto 

implícito (e.g. ἡµᾶς, que adoto para a minha tradução). ὥσπερ ἔφυς αἰεὶ σώτειρα 

προπάντων: ao identificar Ilitia com um aspecto ou modus operandi eterno do mundo, o 

poeta parece propor uma espécie de transição gnômica teológica. Σώτειρα recupera, 

evidentemente, o imperativo σῶζ' do início do verso, assim como repete σώτειρα do v. 3. 

 

3. À Noite 

A disposição do hino dedicado à Noite logo no início dos HO possibilta, como já 

mencionado, uma dupla leitura: proeminência cosmológica dentro do orfismo, argumento 

de Dieterich (1891), e/ou reflexo da realidade cultual na realidade diegética, como propõe 

Graf (2009a, p. 171: “it  is  very  likely  that  the  position  of  Night  refers  also,  and  

perhaps  mainly,  to  the  time  when  the  ritual  took  place,  as  was  the case with 

Eleusis and other mystery rites: the rites begin at sun-set, and they  last  the  entire  

night”). Não obstante o verso inicial, no qual a Noite é uma deusa primeva tal qual no 

Papiro de Derveni (col. IX, 14a) e na Teogonia de Eudemo (fr. 20 B), o poeta não 

recupera toda a sucessão de divindades cosmogônicas tradicional das diversas teogonias 

órficas, o que faz pensar que se trata de uma filiação lasseada ao orfismo, em que a 

invocação à Noite satisfaz brevemente a relação com a tradição órfica ao mesmo tempo 

em que é conveniente para o simbolismo e o cenário noturno da cerimônia envolvida 

(Fayant 2014, p. 35); no entanto, como noto abaixo, Fanes é invocado poucos hinos 
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depois (o Céu e o Éter, dos hinos 4 e 5, também figuram como princípios cosmogônicos 

no orfismo; cf. fr. 114, 116, 124 e 149-52 B). Bremmer (2014, p. 27) apresenta uma 

imagem noturna próxima para os mistérios da Samotrácia; cf. ainda nota a 78.4-8. Nesse 

sentido, é adequado que para a Noite sejam ofertadas tochas. Nos vv. 3, 5, 7 e 14 o poeta 

destaca a relação complementar entre o período noturno e a luminosidade, o que faz 

Morand (2001, p. 137) entender que o hino descreve o efeito da luz das tochas, que 

acompanham as cerimônias noturnas (cf. ainda Fayant 2014, p. 33). Entretanto, a ideia de 

uma noite luminosa pode ter valor não apenas ritual, mas simbólico, pois apresenta o 

potencial de iluminação em meio a um cenário obscuro ou ameaçador (cf. Seaford 2005). 

Pode-se pensar ainda em uma antecipação da figura de Primogênito-Fanes, que seguiria à 

Noite Primordial (para um esquema simplificado das diversas cosmogonias órficas, cf. 

Bernabé 2012, p. 28); com efeito, o deus é invocado a partir do vocabulário da 

luminosidade (6.5-9, em especial v.6), o que pode estar prefigurado no hino à Noite. 

Hermias (fr. 164 B = in Plat. Phaedr. 162, 6 Couvir) traz um fragmento da Teogonia 

rapsódica no qual é dito que Fanes reside no “interior do santuário da Noite” (cf. ainda fr. 

163 B). Porém, como reporta Proclo, na mesma teogonia a Noite seria filha de Fanes (fr. 

98 III B = in Plat. Tim. III 168, 15 Diehl); todavia, um fragmento do poema diz que a 

Noite foi justamente a única divindade que teria testemunhado o nascimento de Fanes (fr. 

123 B), o que convém a este hino. O problema da Noite filha de Fanes ao mesmo tempo 

que sua predecessora se resolveria pela ideia órfica noticiada por Hermias da existência 

de três Noites, cada qual nascida em um momento distinto (fr. 113 IV B; cf. Bernabé 

2012, p. 147). O P. Derveni (cols. XIII 3, XIV 5, XV 5 = fr. 8 e 10 B) sugere a ordem 

Noite, Céu, Éter, Crono (identificado ainda com o Tempo) e Zeus para a sucessão 

cratológica do orfismo, apropriando-se da narrativa hesiódica de sucessão de poderes e 

destronamentos sucessivos. Com efeito, é, a largos passos, essa a ordem adotada pelo 

poeta dos HO (hinos 3-5, 12-3 e 15). 

1. Lobeck (1829) atetiza esse verso inicial justificando que “ἀείσοµαι cantori 

convenit, non precatori”. Quandt (1955), Ricciardelli (2000) e Fayant (2014) o mantêm. 

Νύκτα θεῶν γενέτειραν... καὶ ἀνδρῶν: levando em consideração o corpus órfico, esse 

verso traz à tona o cenário da Teogonia de Eudemo, para quem a Noite figuraria como 

divindade primordial (fr. 20 B); Aristóteles (Metaph. 1071b 26) dá testemunho de que os 



	 298	

antigos “teólogos” atribuíam à Noite a origem de tudo. Imagem próxima na teogonia 

órfica do P. Derveni, col. XIV.6. Entretanto, a expressão é recorrente, usada com relação 

a Afrodite (14.10; Hymn. mag. 22.21) e à Lua (Hymn. mag. 18.32); cf. ainda 4.1, 7.5, 8.4, 

11.10, 12.6, 15.7, 16.4, 20.5, 29.6, 60.4, 73.2. ἀείσοµαι: se aceito o verso, teríamos o 

único exemplo nos HO de um “futuro encomiástico”, modo de expressão cuja 

autorreferencialidade laudatória, na verdade, aloca-se no tempo presente: o anúncio da 

intenção de cantar já se realiza na própria execução do canto (e.g. Pind. Ol. 10.49: 

κελαδησόµεθα; Ol. 11.14: κελαδήσω; Apoll Rh. 1.2: µνήσοµαι, que, por sua vez, se 

repete abundantemente nos Hymn. hom., cf. Keysser 1932, p. 14). A definição original é 

de Bundy (1986 [1962], p. 21): “The laudator’s use of the future indicative in the first 

person (when the song, or another witness, is the subject, the third person is used) is, in 

fact, a conventional element of the enkomiastic style. It never points beyond the ode 

itself, and its promise is often fulfilled by the mere pronunciation of the word” (cf. ainda 

Slater 1969). Para esse recurso retórico, Faraone (1995), seguindo Calame (1993), propõe 

a ideia de “futuro performativo” para estudar principalmente defixiones, chegando à 

conclusão de que, em vez de se tratar de mera convenção estilística, tal recurso funciona 

como um substituto para o presente performativo (pp. 14-5). Esse expediente não é uma 

exclusividade da tradição grega, contando com evidências comparativas elencadas por 

D’Alessio (2004, pp. 280-4), que, inclusive, propõe uma discussão aprofundada sobre a 

identificação de texto e performance (ficcionalização do contexto ritual e execução de 

fato) por meio do uso desse futuro. 

2. Verso atetizado por Quandt (1955) e Ricciardelli (2000); Fayant (2014) o 

aceita. O problema aqui seria a presença de καλέσωµεν: além de ser uma primeira pessoa 

do plural, algo incomum nos HO, é de se estranhar a uariatio em relação ao singular 

ἀείσοµαι (v.1). De outro modo, o expediente de um dístico invocativo é revisitado em 

7.1-2. Νὺξ γένεσις πάντων: anáfora com poliptoto no início dos vv. 1-2: Νύκτα / Νὺξ. 

Cf. pr. 24, 6.3, 83.2. Da Lua se diz ἀµήτωρ (Nonn. Dion. 40.375), do que se pressupõe o 

seu estatuto de divindade mais antiga, como metonímia à Noite. Pode-se vislumbrar uma 

outra tradição na Il. 14.246 e 201, que toma o Oceano como γένεσις πάντεσσι, e que é 

revisitada também nesta coletânea, cf. 83.2. Κύπριν: assimilação com Afrodite, 

qualificada como Κυπρογενὲς (55.15) cf. ainda 55.3 (νυκτερία ζεύκτειρα), 55.4-7 (em 
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que Afrodite assume uma posição cosmogônica, como a Noite) e neste hino o v. 24; cf. 

Hes. Theog. 224; Paus. 1.40.61). É possível que, no imaginário do poeta, Afrodite seria 

entendida como uma atualização da Noite, assim como Zeus (15) e Dioniso (30) 

atualizariam Primogênito-Fanes (6) ou ainda como o Sol (8) e a Lua (9) atualizariam, 

novamente, Fanes e a Noite; cf. introdução para esses hinos. Note-se ainda que em 55.3 

Afrodite é “mãe da Necessidade” (cf. aqui o v.11). καλέσωµεν: subjuntivo aoristo de 

exortação (Gildersleeve §373-5; Goodwin §1344-5; Simonson §1986), raro na recolha. 

3. κλῦθι, µάκαιρα θεά: após dois verbos anunciando o início da inuocatio, o 

poeta lança mão de um terceiro verbo, agora de audição; a mesma fórmula no hino 

dedicado a Perséfone (29.17, começando a precatio). κυαναυγής: composto paradoxal; o 

Céu é κυανόχρως (4.7); o mesmo se diz de divindades marinhas, cf. 23.1, 24.8 e nota a 

16.1. ἀστεροφεγγής: o mesmo se diz do Éter (5.5). Em Nono, temos ἀστεροφεγγέι 

κύκλῳ (Dion. 1.465, cf. também 5.144). A Lua é considerada εὐάστερε (9.3), εὐφεγγής 

(Maxim. Phil. 151), ἐριφεγγής (Maneth. 6(3).22), λιποφεγγής (Maneth. 1(5).64), 

νεοφεγγής (Maneth. 2(1).489), πανφεγγής (Maneth. 6(3).330). 

4. ἡσυχίηι χαίρουσα: esse sintagma se repete na mesma posição no hino à Lua 

(9.8), que, por sua vez, ainda é tida como ἥσυχε καὶ δασπλῆτι (Prec. ad Lunam 48 Abel). 

No hino a Apolo, faz-se menção à atividade de contemplação do deus: νυκτὸς ἐν 

ἡσυχίαισιν (34.13). πολυύπνωι: hapax; dá-se início a uma espécie Ringkomposition 

dentro da coletânea, cujo tópico do sono será revistado no hino à Aurora, de quem se diz 

espantar τὸν γλυκὺν ὕπνον ἀπὸ βλεφάρων (78.9). O motivo é, evidentemente, melhor 

explorado nos hinos 85 (ao Sono) e 86 (ao Sonho). 

5. εὐφροσύνη: como nome próprio, trata-se de uma das Graças (60.3; Hes. Theog. 

909), apesar de Ἐυφρόνη ser também o nome da Noite em Hesíodo (Erg. 560), i.e. a 

noite seria “aquela que tranquiliza”; o conceito, com variantes, se repete com frequência 

pelos hinos, cf. 7.11, 9.8 e 11, 12.3, 14.12, 28.3, 34.10, 46.2 e 8, 50.8, 59.20, 60.4, 62.9, 

69.13, 70.1, 74.9, 79.11, 84.4. φιλοπάννυχε: o epíteto parece reforçar a ideia de uma 

performance noturna, partindo do pressuposto de uma adequação entre a qualidade 

invocada e o possível contexto de execução. O mesmo título se aplica a Afrodite (55.2) e 

à Lua (Anth. Pal. 5.123.1). µῆτερ ὀνείρων: como πολυύπνωι no verso anterior, essa 
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expressão parece indicar uma Ringkomposition que se arremata no hino 86, dedicado ao 

Sonho. A Noite é dita mãe dos Sonhos (Hes. Theog. 211-2 [Νὺξ] ἔτικτε δὲ φῦλον 

Ὀνείρων). 

6. λυσιµέριµν': correção de Abel, fundada nas demais ocorrências desse 

composto nos HO (28.6, 36.5 85.5); a lição dos manuscritos seria ληθοµέριµν' (aceita por 

Quandt 1955 e Ricciardelli 2000), um hapax, cujo primeiro elemento (ληθο-) surpreende, 

uma vez que de λανθάνω seria esperado λαθρο- ou λαθι- (s.v. Beekes 2010, p. 831). 

Prefiro a sugestão de Abel pelo paralelo com o hino ao Sono, que recebe o mesmo epíteto 

(85.5), confirmando mais uma vez a Ringkomposition da disposição dos hinos na 

coletânea. ἀγαθήν: nos manuscritos temos um nominativo, referindo-se à Noite; 

novamente, o paralelo com o hino ao Sono me parece relevante: κόπων ἡδεῖαν ἔχων 

ἀνάπαυσιν (85.5). πόνων ἀνάπαυσιν ἔχουσα: cf. 81.2, 85.5. 

7. ὑπνοδότειρα: retoma o motivo do v.4 (πολυύπνωι). Da mesma forma, se diz da 

Noite: ὑπνοδότειρα τῶν πολυπόνων βροτῶν (Eur. Or. 175). Hermes (57.8) é também 

assim descrito. φίλη πάντων: 63.8, na mesma posição métrica. ἐλάσιππε: o mesmo 

epíteto é usado para o Sol (8.18) e para o Dia (PMG fr. 97 Page); imaginava-se que essas 

divindades tinham em comum a travessia pelo céu sobre uma carruagem. Cf. Pind. Pyth. 

5.85. νυχαυγής: outro composto que apresenta uma imagem paradoxal, como κυαναυγής 

(v.3); se diz o mesmo da Lua (9.6; cf. ainda 71.8). 

8. ἡµιτελής... αὐτή: o verso estende o sentido de ἐλάσιππε (v.7); enquanto os 

humanos podem vê-la no céu durante o período noturno, a sua outra metade, durante o 

dia, fica oculta. Quanto ao binômio “terrena e celeste”, expressões próximas utilizadas 

para o Céu (4.5) e as Estrelas (7.9); Hor. Serm. 2.6.100-1. 

9. ἐγκυκλία: cf. Nonn. Dion. 11.199 e 44.190: κυκλάδι Μήνηι. παίκτειρα: 

hapax, com uma variante em 43.7 (συµπαίκτορες), de παίκτας (cf. Anth. Pal. 7.422.3), 

termo que designa igualmente o ato de dançar e o jogo de astrágalo, no qual pequenas 

peças são atiradas para cima e o jogador tem que apanhar de volta o maior número 

possível. Essa palavra e derivadas foram também usadas em textos astrológicos (Vett. 

Val. Anth. 9.4.17, 9.74.13, 9.75.6; Maneth. Apot. 4.448; Teuc. De Duod. 7.210.29). 

Ricciardelli (2000, p. 244) entende essa passagem como a imagem de “una danza” 
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realizada pela Noite. Fayant (2014, p. 40) prefere algo mais próximo da segunda leitura, 

notando que a Noite “participe à un jeu de poursuite avec le Jour, tour à tour pousuivante 

e poursuivie”, baseando o seu argumento em Hes. Theog. 748-51: ὅθι Νύξ τε καὶ Ἡµέρη 

ἆσσον ἰοῦσαι  / ἀλλήλας προσέειπον, ἀµειβόµεναι µέγαν οὐδὸν  / χάλκεον· ἣ µὲν ἔσω 

καταβήσεται, ἣ δὲ θύραζε / ἔρχεται.  διώγµασιν ἠεροφοίτοις: a Lua é descrita como 

ἠεροφοῖτι (9.2; Maxim. Katarch. pr.2); nos HO, o adjetivo homérico ἠερόφοιτος (Il. 

9.571, 19.87) aparece sempre no final do hexâmetro, cf. 9.2, 51.5, 81.1, 82.4. Em 7.8, 

ainda na mesma posição, temos ἠερόπλαγκτοι. 

10. ἣ φάος ἐκπέµπεις ὑπὸ νέρτερα: esse verso terá mais adiante uma resposta no 

hino dedicado à Aurora (78.4-5 e 13: µύσταις ἱερὸν φάος αὔξοις), do que se nota, mais 

uma vez, a complementaridade entre a noite e o dia (Ringkomposition) e uma possível 

referência ao período noturno durante o qual seriam executados os HO (Graf 2009a). 

Também se explora a relação de Hermes com o plano inferior (57.2), assim como a Lua 

(Prec. ad Lunam 47 Abel). καὶ πάλι φεύγεις: reforça o sentido da travessia cíclica dessa 

divindade celeste (cf. vv. 7-9). 

11. εἰς Ἀίδην: os vv.10-1 desenvolvem o significado condensado do v.8; o Hades 

aqui está em analogia com a descrição da Noite como χθονία. δεινὴ γὰρ Ἀνάγκη πάντα 

κρατύνει: a caracterização da deusa ecoa 2.9 e Eur. Hel. 514; a Necessidade, como 

personificação divina (neste verso e em 55.3) ou como aspecto da existência (4.6, 28.9, 

39.10, 41.8, 55.13, 57.1, 59.18, 69.6, 70.5, 86.13), se repete com alguma frequência nos 

HO. A formulação é tradicional, encontrando um antecedente remoto, por exemplo, em 

Tales (11a1.35 D.-K.): ἰσχυρότατον ἀνάγκη· κρατεῖ γὰρ πάντων. 

12. Νῦν: o uso de νῦν nos HO é relativamente raro (21.6, 44.10, 50.10) e parece 

ter dupla valência: por um lado, é de valor claramente exortativo, condizendo com o 

caráter próprio do início de uma precatio; por outro, trata-se possivelmente de um termo 

pivô que opera a transição do illo tempore para o campo da efetivação do hic et nunc da 

possível ocasição de performance. σε, µάκαιρα, <καλ>ῶ: σε dos manuscritos deve ser 

mantido; do mesmo modo, aceito o acréscimo de καλῶ proposto por Maas, de acordo 

com a comparação com 44.10 e 50.10 (o texto original, nesse verso, apresenta a lacuna de 

uma sílaba). A solução µάκαιρ’ ὦ Νύξ proposta por Hermann e acatada por Ricciardelli 
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encontra um paralelo pouco convincente em ἀγλαὸν ὦ βλάστηµα (5.5), com a 

desvantagem da nomeação explícita da deusa uma terceira vez dentro do hino; de acordo 

com essa sugestão, já que não haveria um verbo próprio na precatio (como no hino 1 a 

Hécate), o κλύουσα do verso seguinte dependeria sintaticamente do κλῦθι no v.3. 

πολυόλβιε πᾶσι ποθεινή: o primeiro termo é um qualificativo genérico que se repete 

amiúde na coletânea (32.8 e 15, 38.2, 40.9 e 20, 43.2, 60.3, 63.1, 66.9, 72.7, 83.6, 84.4); a 

forma πολυόλβιε é um hapax: na coletânea as demais ocorrências aparecem como 

πολύολβε. Para ποθεινή, cf. 29.11, 55.12, 76.3, 84.6. A expressão como um todo, com 

alguma variação, se repete em 63.1 e 64.12, em ambos os casos também ao final do 

verso. 

13. εὐάντητε: cf. nota a 2.5. κλύουσα <βροτῶν>: o acréscimo de Vian (baseado 

em 32.6, 36.8, 59.5, 69.5 e 77.4) se faz necessário pela ausência de duas sílabas nos 

manuscritos, principalmente pelo sentido da oração, mais conveniente do que a 

conjectura λόγων em φ (que encontra um paralelo em 8.20). ἱκετηρίδα φωνὴν: cf. 13.9 e 

34.27, em ambos também os casos fechando o verso. 

14. ἔλθοις εὐµενέουσα: esse verbo no optativo (com Du-Stil) solicita mais 

especificamente a presença da divindade no hic et nunc; comum nas precationes (16.10, 

33.8, 42.11, 66.11, 74.7, 79.11, 83.8; mas em 82.3 na inuocatio). A expressão inteira se 

repete em 16.10, 31.6, 42.11, 48.6, 72.9, 75.4, 81.5, 83.8. φόβους δ' ἀπόπεµπε 

νυχαυγεῖς: esse tópico aparece mais de uma vez na coletânea. Graf (2009a, p. 176) 

comenta: “Nyx (...) protects from the terrible and demon-like beings that roam in the 

dark”; e ainda que os participantes do possível culto: “were addressing to a protective 

power because they feared that demons and specters were loose in the dark of the night; 

Christian hymns regularly attest to these terrible fears. Maybe that is all. But if, in the 

sequence of  rituals that shaped the initiates’ experience, this hymn really marked the 

beginning of the nocturnal rites, the prayer would acquire additional poignancy: the 

goddess Night protects the praying initiate, whose voice the text preserves, from the 

specters that appeared during the mysteries, and that otherwise might be too terrifying to 

tolerate” (p. 179). Cf. 66.12, 71.6. 
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4. Ao Céu 

Na Teogonia de Hesíodo (v. 126 ss.), o Céu é gerado pela Terra, genealogia essa 

que não parece estar sendo seguida pelo poeta dos HO. A ausência de uma exposição 

cosmológica detalhada a respeito da figura do Céu pode ser encarada como um indício de 

que os µύσται já deveriam ter conhecimento de sua narrativa (Athanassakis e Wolkow 

2013, p. 78), o que, no entanto, redunda num argumento ex silentio. A relação no 

pensamento órfico entre o Céu, o Éter (hino 5) e o ovo de onde sairia Fanes, o 

Primogênito (hino 6), é observada pelo astrólogo Aquiles Tácio (Isag. 4.45-6). Ainda que 

a disposição dos hinos não predique sempre uma ordem genealógica, o posicionamento 

aqui sugere que o Céu se originaria da Noite, o que acomoda bem as narrativas da 

Teogonia de Eudemo (fr. 21 B) e do P. Derveni (col. XIV 6); o poeta esboça ainda uma 

outra genealogia ao Céu no v.8, fazendo dele filho do Tempo (cf. nota correspondente). 

Pode-se supor que o poeta estivesse prestando homenagem ou tentando contemplar o 

maior número de narrativas possível, ainda que elas de certa forma competissem entre si. 

Em um fragmento euripidiano considerado um testemunho órfico (fr. 66 B = Eur. fr. 64 

Kannicht), narra-se que o Céu e a Terra teriam surgido a partir de “uma forma única” (cf. 

a breve cosmogonia de Orfeu em Ap. Rh. 1.494-511), o que pode ser entendido como 

uma referência à Noite (Bernabé 2012, 98-101) ou, como prefiro, ao ovo órfico partido 

em dois, cuja parte superior corresponderia ao céu e a inferior, à terra (novamente, cf. 

nota ao v.8); mas cf. Barbieri 2016. Para mais sobre a ordem das invocações, cf. 

introdução ao hino 2. 

1. Οὐρανὲ: o nome da divindade no vocativo e em posição tópica inaugura a 

atração própria da inuocatio, sem a necessidade de um verbo clético. παγγενέτωρ: 

retoma o topos da divindade criadora de tudo, já comentado em 3.1 e 2. κόσµου µέρος: o 

mesmo se diz de Hefesto (66.4); µέρισµα em 5.2 e 11.16; cf. nota a pr.39. αἰὲν ἀτειρές: a 

expressão já atestada na tradição homérica (Od. 11.270) se repete em 5.1, 7.9 e 59.17, 

sempre fechando o hexâmetro. 

2. πρεσβυγένεθλ': criação dos HO, revisitada por Paulo Silenciário (Descripitio 

ecclesiae s. Sophiae 164). ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή: expressão quiástica com 

anadiplose. O mesmo para Zeus (15.7) e Apolo (34.15); algo próximo também a respeito 
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da Lua (Hymn. mag. 18.35 ss.). Reforça-se aqui o sentido de παγγενέτωρ do verso 

anterior. 

3. κόσµε πατέρ: a correção dos manuscritos de πατήρ a πατέρ, no vocativo, se faz 

necessária. Curiosamente, no v.1 diz-se do deus será apenas uma “parte” enquanto que 

aqui ele se encontra em equivalência direta com o cosmo, fato esse que levou diversos 

comentadores apresentarem emendas ao texto. Não obstante, o Céu é identificado com o 

universo em diversos textos: Isocr. 4.179; Arist. De cael. 280a21; Diog. Laer. 8.48., 

Cornut. Theol. gr. comp. 1 p. 2.4. Associa-se ainda ao cosmo tanto Pã (11.1) quanto 

Crono (13.8). 

4. οἶκε θεῶν µακάρων: cf. 84.5, também no primeiro hemistíquio do verso. 

ῥόµβου: instrumento percussivo utilizado nos rituais e mistérios (Clem. Alex. Protr. 

2.18.1.3), aparecendo ainda no hino dedicado ao Sol (8.7). No hino 31.2, os Curetes são 

designados como ῥοµβηταί. É possível imaginar que, nesse momento, fosse feito uso 

desse instrumento durante a performance (cf. PGM 4.2291 ῥόµβον στρέφω σοι). Ele 

produzia um som quando era girado, de modo que o seu movimento é comparado ao do 

Céu (cf. Maneth. 4.107, 4.239). 

5.	οὐράνιος... περιβληθείς: cf. o hino à Noite (3.8) e às Estrelas (7.9). Enquanto, 

em um primeiro momento, pode causar espanto designar o Céu como χθόνιος, isso se 

explicaria pelo imaginário de que o Céu envolveria toda a Terra, tanto por cima como por 

baixo, o que se confirma pelo particípio περιβληθείς (cf. fr. 151 B <Οὐρανοὸν εὐρύν, ἵν'> 

οὖρος ἁπαντων ἠδὲ φύλαξ <εἴη>; Hermesíanax, fr. 7.87 Powell).  

6. Φύσεως ἄτλητον ἀνάγκην: expande o sentido de δεινὴ γὰρ Ἀνάγκη πάντα 

κρατύνει (3.11); tanto a Noite como o Céu parecem ser regrados pela Necessidade 

(personificada ou não) que, por sua vez, se identifica com a Natureza (cf. hino 10, em 

especial v.28). Expressão próxima nas Arg. orph. 12: ἀρχαίου (...) Χάους ἀµέγαρτον 

ἀνάγκην. 

7. κυανόχρως: o mesmo sobre as Eumênides (70.6); esse epíteto, assim como 

παναίολε e αἰολόµορφε, trata da coloração e iluminação do Céu; cf. nota a 16.1. 

ἀδάµαστε: o epíteto se repete em 10.3, 12.2 e 65.2; aparece também para o Hades em Il. 

9.158. παναίολε, αἰολόµορφε: espécie de paranomásia, com a repetição do elemento 
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aiol-; αἰολόµορφος é uma criação dos HO, repetindo-se em geral como primeiro ou 

último termo do verso: 12.3, 15.10, 32.11, 36.12, 39.5, 50.5, 60.5, 69.8. Παναίολος é 

também epíteto do Céu no corpus órfico (fr. 541 B). 

8. πανδερκές: qualifica outras divindades celestes, como o Sol (8.1), Apolo 

assimilado ao Sol (34.8) e a Lua (9.7), além de divindades que, como nota Fayant (2014, 

p. 47), regem a vida social: Nêmesis (61.2) e a Justiça (62.1). Χρονότεκνε: aceito a  

proposta de Vian. Κρονότεκνε seria um hapax e Fayant (2014, p. 47) supõe se tratar de 

um erro do copista, que teria confundido o primeiro membro do composto. Comparando 

essa passagem com o hino a Crono (13.6), vemos que o poeta dos HO aceita a genealogia 

hesiódica (Theog. 168 ss.), do que seria problemática a identificação do Céu aqui como 

“filho de Crono”. Na Teogonia de Hierônimo e Helânico, é relatado que o Tempo 

(assimilado a Héracles, cf. 12.3) teria engendrado um ovo do qual sairia Fanes; as partes 

do ovo partido em dois dariam origem ao Céu e à Terra (cf. fr. 80 II, III B). Uma versão 

órfica diferente narra que Crono e Reia teriam gerado o Céu, que apresentaria o formato 

de um ovo (do qual sairia Fanes), o que se adequaria à descrição do Céu como σφαιρηδόν 

(v.3); cf. fr. 120 I B. Ainda assim, se na atual recolha estiverem identificados Tempo 

(Χρόνος) e Crono (Κρόνος), então a leitura dos manuscritos poderia ser mantida (Procl. 

in Plat. Cratyl. 59.17 Pasquali Ὀρφεὺς τὴν πρώτην πάντων αἰτίαν Χρόνον καλεῖ 

ὀµωνύµως σχεδὸν τῶι Κρόνωι; cf. fr. 109-10 B; Bernabé 2010, pp. 425-6). πανυπέρτατε 

δαῖµον: a mesma expressão aparece em 61.9; cf. ainda 8.17, 10.4, 12.6, 19.2, 61.9, 66.5. 

9. κλῦθ': novamente, um verbo de audição inaugurando a precatio. ἐπάγων: cf. 

43.11. µύστηι νεοφάντηι: rara menção a essa figura nos HO, possuindo um 

correspondente ainda em νέους ἱκέτας (9.12) e νεοµύστοις (43.10); a forma µύστηι, no 

singular, se repete uma única vez em 41.10; cf. ainda nota a 18.19. O neófito seria um 

homem recém-introduzido nos mistérios (Dieterich 1891, p. 12). Dentro de uma 

hierarquia iniciática, pode-se pensar no µύστης como uma categoria mais baixa, 

provavelmente se referindo àquele que deveria cerrar os olhos diante dos mistérios 

encenados, em oposição ao ἐπόπτης, correspondente a um grau mais avançado, a quem 

seria permitido observar determinadas cerimônias ou encenações de caráter revelatório 

(s.v. µύω Frisk 1960, pp. 279-81; Chantraine 1984, pp. 728-9; Beekes 2010, p. 988). A 

leitura de Ricciardelli (2000, p. 248) envereda ainda por outros caminhos, propondo a 
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possibilidade do verbo µύω significar o ato de se cerrar a boca e não os olhos, do que o 

µύστης seria aquele que mantém segredo sobre o que testemunhou (cf. ainda Serra 2015). 

Não há nenhuma menção a um ἐπόπτης nos HO, de modo que Morand (2001, p. 237) 

conclui que: “le nombre d’occurrences de ce mot [µύστης] indique probablement qu’il 

s’agit du terme se référant à tous les membres”, notando ainda se tratar de um contexto de 

fato iniciático (p. 238). Ainda pela abordagem ritualística, Graf (2009a, p. 172)  comenta 

que o hino ao Céu: “asks for ‘a pure life for the newly initiate’, νεοφάντης (a word used 

only here): I regard this not as a coincidence but as a reference to a ritual sequence: we 

deal with initiation”. 

 

5. Ao Éter 

O Éter é tradicionalmente uma divindade cosmogônica, em especial no orfismo. 

No P. Derveni (col.  XIII 3) o Éter é resultado da ejaculação do Céu, o que convém à 

ordem dos hinos aqui estabelecida; de acordo com essa mesma narrativa, Zeus teria 

engolido o pênis do Céu, de modo que teriam se assimilado e, a partir disso, Zeus teria 

ficado prenhe do cosmo (cf. vv. 1-2; Bernabé 2012, pp. 42-4). Fayant (2014, p. 51), 

contudo, pensa que a sucessão do hinos 4 e 5 na recolha se deve à interpretação de que o 

Éter corresponderia à parte mais alta do Céu (cf. v.4; Il. 2.412, 14.286-8); nesse sentido, o 

Éter seria de uma qualidade distinta do Ar, ainda que a ele assimilado (Plat. Tim. 58d; 

Achil. Tat. Isag. 5.66). Por um viés próximo, é possível que a relação entre o Céu e o Éter 

fosse de fato complementar: o primeiro representaria propriamente o espaço físico 

enquanto o segundo a substância que comporia esse mesmo espaço (Athanassakis e 

Wolkow 2013, p. 80). De acordo com outra tradição, correspondente à Teogonia de 

Hierônimo e Helânico e à Teogonia rapsódica, o Éter seria filho do Tempo e irmão do 

Caos e Érebo, que, inclusive, não figuram neste hinário (fr. 78 e 96 B; cf. ainda fr. 114 B 

e 360 B). O v.5 do hino insiste em ligar o Éter ao tema da luminosidade, o que preludia o 

hino seguinte a Fanes-Primogênito (cf. 6.1, 8); expediente já usado no invocação à Noite 

(cf. introdução ao hino 3). Isso tem valor narratológico implícito, uma vez que Fanes é 

filho do Éter na Teogonia rapsódica (fr. 124-6 B). O v.2, por sua vez, antecipa os hinos 7 

a 9; com efeito, o poeta propõe intercalar as divindades cosmogônicas (Noite, Céu, Éter, 
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Primogênito, Héracles-Tempo, Crono, Reia e Zeus) com a criação do próprio cosmo 

(Estrelas, Sol, Lua, Natureza e Pã), evento que seria desencadeado por Éter e, 

principalmente, Fanes, que é visto como um demiurgo no pensamento órfico, pois, ao se 

manifestar, manifesta também o cosmo (fr. 127 B; trata-se de um jogo etimológico com o 

seu nome, como em 6.8). O Éter é o único deus a receber uma oferenda de açafrão; é 

possível pensar que a sua cor se adequaria bem às imagens de luz e fogo com as quais 

Éter é identificado (vv. 3-5; Morand 2001, p. 126; Fayant 2014, 49). Serra (2015, pp. 

344-5) dá especial ênfase a vestígios de estoicismo nesse hino, como a menção ao termo 

técnico στοιχεῖον (v.4). 

1. Ὦ Διὸς... ἔχων κράτος: a inuocatio aqui se dá com o uso de ὦ + epítetos 

divinos (no caso, perifrástico); o nome exato da divindade é adiado para o v.4. Esse 

expediente invocativo se repete em 10.1, 18.1, 23.1, 63.1. Zeus se identifica com a 

energia do fogo (por extensão, com o Éter) na tradição estoica (Aetius I.7.23 = SFV 

I.157; Plut. De facie in orbe Lunae 926c). Lê-se ainda em Ps.-Plutarco (De Hom. 999-

1000): Ζεὺς δὲ ὁ αἰθήρ, τουτέστιν ἡ πυρώδης καὶ ἔνθερµος οὐσία, Ζεὺς δ' ἔλαχ' οὐρανὸν 

εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν. ὑψιµέλαθρον: hipálage; o adjetivo refere-se, 

evidentemente, a Zeus, mas é transferido para a sua “força”; cf. Hymn. hom. Herm. 4, 

103, 134, 399. A qualificação de ὑψιµέλαθρον pode se referir à teoria estoica conforme a 

qual o Éter habitaria a região superior do céu (Lapidge 1973, pp. 254-5). Para outros 

compostos com o primeiro elemento ὑψι-, cf. 5.4, 19.1, 38.18. αἰὲν ἀτειρές: cf. nota a 

4.1. 

2. Na teoria estoica o Éter, identificado com a ideia de um calor vital (s.v. αἰθήρ 

Beekes 2010, p. 36), seria um constituinte dos corpos celestes (cf. Ar. Did. Epitom. fr. 

phys. 32, p. 466.18 Diels; Plut. De facie in orbe Lunae 15; Lapidge 1973, pp. 253-8). 

Aristóteles compara a composição éterea das estrelas com o πνεῦµα que vivificaria os 

homens (De gen. anim. II.3.736b30-737a1; Virg. Aen. 6.747; Solmsen 1957). Repete-se 

ainda µέρισµα em 11.16 (cf. nota a 4.1). 

3. πανδαµάτωρ: verso aliterativo; πανδαµάτωρ aparece ainda para a Natureza e a 

Mãe dos Deuses (10.3, 27.12, em ambos os casos também iniciando o hexâmetro) e para 

Hefesto (66.5), divindade essa que assume alguma características em comum com Éter. 
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πυρίπνου: o poeta reforça a associação do deus com o fogo e o ar, ambos elementos 

sutis, que teriam a propriedade de sempre ascender, em oposição à água e à terra, 

elementos mais grosseiros, que deveriam se movimentar sempre para baixo (Plat. Tim. 

58b δὴ πῦρ µὲν εἰς ἅπαντα διελήλυθε µάλιστα, ἀὴρ δὲ δεύτερον, ὡς λεπτότητι δεύτερον 

ἔφυ; Arist. De cael. I.1-2, III.2, IV.3; Ov. Met. 1.25-31); o mesmo se diz da Natureza 

(10.26) e da Lua, identificada com Perséfone e Ártemis (Hymn. mag. 20.32). πᾶσι 

ζωοῖσιν ἔναυσµα: cf. nota a v.2; o Éter é identificável com o πνεῦµα (cf. Arist. De gen. 

anim. II.2.736b τὸ δὲ πνεῦµά ἐστι θερµὸς ἀήρ; e, novamente, Solmsen 1957). Em 1.16 a 

expressão ζωοῖσιν ἔναυσµα aparece na mesma posição métrica. Nota-se aqui um 

homeoteleuto com o µέρισµα do verso anterior. 

4. ὑψιφανὴς: diz-se o mesmo do Céu: οὐρανός ὑψιφαής (PMG Leiden V.8.2); 

adjetivo bastante frequente em Nono, qualificando Zeus e o Sol (Dion. 2.438 e 38.25). 

Αἰθήρ, κόσµου στοιχεῖον ἄριστον: dá-se continuidade à teoria implicada nos vv. 2-3, o 

Éter é tido como elemento fundamental do universo; cf. Galeno SVF 2.327: τὸ αἰθέριον 

δὴ ἐκεῖνο πῦρ, ὑφ' οὗ... τά τε στοιχεῖα καὶ τὸν κόσµον γεγονέναι. Devido à sua 

associação com o fogo, assimila-se também a Hefesto (66.4: κόσµοιο µέρος, στοιχεῖον 

ἀµεµφές). 

5. ἀγλαὸν ὦ βλάστηµα: emoldura a inuocatio, agora com a interjeição posposta. 

Cf. fr. 116 B: (Αἰθήρ) πάντων ῥίζωµα (comparar com Emped. fr. 31 B 6.1 D.-K.). Nesse 

caso, não há complemento no genitivo para βλάστηµα, diferentemente das outras 

ocorrências desse qualificativo (12.9, 13.6, 79.2), sempre com o complemento γαίης. 

Embora não haja indicação explícita de quem teria gerado o Éter, esse deus é, em geral, 

retratado como filho do Tempo nas cosmogonias órficas (fr. 78 B, 96 B, 360 B). Nesse 

sentido, o Éter poderia ser entendido como a parte mais superior de outra divindade, o 

Céu, sendo ambos filhos do Tempo (Fayant 2014, p. 51). Assim como 2.12 e 4.7, três dos 

adjetivos que compõe o verso se referem a uma única ideia, sempre com um termo que 

quebra essa uniformidade adjetival; no caso, o aspecto salientado é a iluminação 

(juntamente com σελασφόρον e ἀστεροφεγγές). σελασφόρον: o mesmo se diz da 

Natureza (10.6). ἀστεροφεγγές: cf. o hino à Noite (3.3), talvez aqui com um sentido 

ativo: “que ilumina as estrelas”, tendo em vista o v.2, no qual o Éter é descrito como 

componente essencial das estrelas (cf. Fayant, 2014, p. 54). 
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6. κικλήσκων: esse verbo clético aparece na coletânea sempre no presente do 

indicativo, com 21 ocorrências; em geral, desponta antes da cesura, com a exceção de 

pr.40, 6.8 e 46.1, todas na última posição do verso; há um único caso em 7.2 em que esse 

verbo aparece logo após a cesura heptemímera. λίτοµαί σε: esse verbo na primeira 

pessoa do singular (pres. indic.) aparece 10 vezes nos HO, sempre durante a precatio (cf. 

ainda λισσόµενος em 1.9); antes de cesuras heptemímeras a expressão usada é justamente 

λίτοµαί σε, para fechar o primeiro hemistíquio: 10.29, 41.9, 44.10 (aqui com os termos 

redispostos para νῦν σε, θεά, λίτοµαι), 71.10, 72.9, 82.6 (variação: τοιγάρ τοι λιτόµεσθα), 

85.9, 86.16; em um único caso, o verbo fecha a primeira metade do verso em uma cesura 

pentemímera (ὑµᾶς νῦν λίτοµαι, 21.6).  κεκραµένον εὔδιον εἶναι: pedido próximo é feito 

no hino ao Sono: κεκραµένον ἡδὺν ἱκάνειν (85.9); cf. também Eur. fr. 981.2 Nauck. 

 

6. Ao Primogênito 

Uma das principais divindades órficas, Primogênito-Fanes é tido como filho do 

Éter na Teogonia rapsódica (fr. 124-6B; cf. v.1 αἰθερόπλαγκτον); tratando-se ainda de 

um deus com prerrogativa demiúrgica, que seria responsável pela manifestação do cosmo 

(cf. vv. 3, 6-8; fr. 127 B, 140 B; Bernabé 2012, p. 154 ss.), o que convém à disposição 

dos hinos que seguem (Estrelas, Sol, Lua, Natureza, Pã, que representariam o cosmo 

criado). Esse deus é reconhecido por meio de muitos nomes, a saber, Fanes, Ericepeu, 

Eubuleu, Dioniso, Zeus, Antauges, Pã, Eros e Métis (cf. fr. 138-43 B; Bernabé 2012, pp. 

151-4); alguns desses teônimos ecoam no hino, sendo que Priapo não aparece na tradição 

órfica (mas facilmente se explica enquanto uma assimilação com Dioniso por um viés 

cosmogônico; cf. Cornut. Theol. comp. 27 ὁ Πρίαπος καθ' ὃν πρόεισιν εἰς φῶς πάντα). 

Macróbio observa que o uso dos diversos nomes para o deus variaria κατὰ καιρὸν 

ἀµειβοµένοιο χρόνοιο (Sat. I 18,12). Como observa Ricciardelli (2000, p. 251), Eros é 

apresentado com diversos atributos em geral legados a Fanes no P. Mag. IV 1748 ss. 

(προτόγονος, χρυσοπτέρυγος, κρύφιος, ἀσώµατος). O poeta descreve Fanes como um 

deus andrógino (e, portanto, capaz de criar o mundo sozinho), teriomórfico (vv. 1-3), 

semelhante a um touro (o que antecipa a sua assimilação com Dioniso em 52.6) e com 

asas douradas; tais caracterizações se fundamentam no corpus órfico, que registra o deus 
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de forma similar (fr. 80 I B, 121 B, 129-36 B; Ar. Av. 690 ss.). Vale notar que o Tempo-

Héracles, que em algumas versões teria criado Fanes, é igualmente teratomórfico (fr. 76-

8 B). Além disso, faz menção ao ovo cósmico do qual viria Fanes (v.2), o que aparece em 

diversos momentos na tradição órfica, a partir da qual esse ovo teria sido engendrado por 

Héracles-Tempo e, em alguns casos, depositado no Éter (fr. 79-81, 114 B, 116 B; cf. 

também fr. 120 B e 140 VII B). O nome de Primogênito é o primeiro elencado em uma 

das Lâminas douradas (fr. 492 B, Turi, séc. IV-III a.C.), descoberta em uma sepultura, na 

qual, um pouco depois, consta também Fanes. 

1. Πρωτόγονον: Dioniso (30.2) também é chamado de Primogênito, assim como 

Dioniso Bienal (52.6), em ambos casos também encabeçando o verso; cf. ainda 10.5, 

12.10, 14.1, 25.2. Kern (1940, p. 22) observa que, dentro das cosmologias órficas, o 

Primogênito figuraria como uma primeira manifestação potencial de Dioniso. καλέω: 

esse verbo clético, que dá início à inuocatio, se repete 14 vezes na recolha, sempre na 

segunda posição do primeiro hemistíquio (com a exceção de pr.24 e 79.1, logo após a 

cesura, e 72.1, logo antes da cesura), ocorrendo na primeira seção clética dos hinos em 

todas as ocorrências, exceto pr.24 e 44.11. διφυῆ: refere-se à androginia desse deus (cf. 

fr. 80 B δισώµατος e ainda fr. 134 B θῆλυς καὶ γενέτωρ); o mesmo para Dioniso (30.2), o 

Coribante (39.5), Mise (42.4) e Eros (58.4); parafrasticamente, vê-se a mesma ideia no 

binômio θῆλύς τε καὶ ἄρσην (9.4; cf. ainda o hino a Atena, 32.10, e novamente a Mise, 

42.4). Descreve-se ainda Eros como διφυῆ nas Arg. orph. 14. µέγαν: epíteto genérico; 

essa forma e derivadas (e.g. no superlativo) aparecem um total de 19 vezes na coletânea. 

αἰθερόπλαγκτον: relaciona o Primogênito com Éter (hino anterior), cf. fr. 114 B ἔπειτα 

δ' ἔτευξε µέγας Χρόνος Αἰθέρι δίωι ὤεον ἀργύφεον (e ainda fr. 123 B), o que logo 

estabelece uma conexão com a primeira palavra do verso seguinte (ὠιογενῆ); Protógono é 

ainda descrito como filho de Éter (fr. 124-6 B). O mesmo epíteto aparece em Maneth. 

4.9.182. 

2. ὠιογενῆ: hapax. Tendo sido o primeiro a vir de um ovo, o Primogênito seria 

também o primeiro a ter propriamente nascido, uma vez que o seu criador, o Tempo (ou o 

Éter), não teria sido de fato engendrado (Bernabé 2010, p. 434); a imagem do deus saindo 

de um ovo é tradicionalmente órfica (fr. 80 B, 120-1 B). χρυσέαισιν ἀγαλλόµενον 

πτερύγεσσι: cf. fr. 136 B (sobre Primogênito-Fanes): χρυσείαις πτερύγεσσι φορεύµενος 
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ἔνθα καὶ ἔνθα (e ainda fr. 80 B); já em Il. 2.462, lê-se: ἀγαλλόµενα πτερύγεσσι também 

fechando o hexâmetro. Faz-se ainda referência às asas de Fanes-Primogênito no v.7. 

Eros, com asas, surge de um ovo rachado em Ar. Av. 693-7; a identificação de Fanes com 

Eros, princípio da sexualidade (cuja materialização binômica é antecipada no adjetivo 

διφυῆ do verso anterior), aparece ainda nos fr. 139-41 B e nas Arg. orph. 14-6. 

3. ταυροβόαν: hapax. O Primogênito é descrito como detentor de quatro olhos 

(fr. 132-3 B) e de diversas cabeças de animais: a de um leão, um carneiro, um touro e um 

dragão (fr. 129-131 B). Provável assimilação com Dioniso, cuja forma de touro é 

recorrente na literatura: cf. 30.4, 45.1 52.2; Eur. Bacch. 100, 920; Lycophr. 209; Euphor. 

fr. 14 Meineke; Plut. Quaest. graec. 36, Mor. 299b; Nonn. Dion. 11.151, 21.215; 

Grégoire 1948. Para a continuidade entre o Primogênito e Dioniso, cf. Parker 1995, pp. 

491-2; Bernabé 2010, pp. 426, 434. Nota-se ainda uma aproximação com a Lua em 9.2 e 

Hymn. mag. 18.12. γένεσιν µακάρων θνητῶν τ' ἀνθρώπων: qualificação relativamente 

lasseada nos HO (cf. notas a 3.1-2). Ainda assim, é adequada essa descrição para o 

Primogênito devido à sua posição de destaque nas cosmogonias órficas, do que vale 

conferir a sua atuação como criador do mundo nos fr. 144-64 B; P. Derv. col. XVI 3-6. 

Essa característica é revisitada ainda nos adjetivos σπέρµα (v.4) e πολύσπορε (v.10). 

4. σπέρµα πολύµνηστον: essa mesma fórmula que preenche todo o primeiro 

hemistíquio do verso se repete ainda em 42.2 e 50.2 (ambos os hinos dedicados a 

aspectos de Dioniso); σπέρµα é emenda de Hermann, a qual acato, assim como os demais 

editores desde Quandt. πολυόργιον: hapax, com efeito quiástico em relação ao adjetivo 

precedente; provável epiclese cultual para Dioniso (cf. 52.5; West 1983, p. 205, n. 92). 

Ἠρικεπαῖον: para esse teônimo na literatura órfica, cf. fr. 134-5 B, 139 B, 167 B). 

Bernabé (2010, pp. 434) propõe que o epíteto Ἠρικεπαῖος/Ἠρικαπαῖος fosse a metanálise 

de um composto atribuido a Dioniso: Ἀνδρικεπαιδό-θυρσον (fr. 493 B), descrevendo a 

sua faceta infantil (παῖς) e adulta (ἀνήρ); cf. West 1983, p. 251, n. 91; Guthrie 1993, p. 97 

ss. 

5. ἄρρητον κρύφιον: ambos títulos de Dioniso (30.3, 42.3, 52.5; cf. ainda Arg. 

orph. 28); a ideia de inefabilidade convém para um contexto iniciático, ao mesmo tempo 

que parece contrastar com a πολυωνυµία característica dos HO. Por outro lado, pode-se 
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imaginar que o procedimento de enumeratio epiclética, cujo fundamento seria cercar a 

divindade por seus atributos, dependa justamente da impossibilidade de definição 

unívoca e totalizante das divindades. Como modo de contornar a incapacidade expressiva 

humana em relação aos principais deuses que carregam o título de ἄρρητος (Fanes e 

Dioniso), empreende-se o delineamento de um horizonte de atividades e facetas próprias 

dessas divindades; nesse sentido, ἀρρησία e πολυωνυµία seriam codependentes. 

Vocabulários derivados de κρύφιος, por sua vez, podem designar os ritos secretos 

operados pelos µάγοι ou fazer referência a atuações ou nomes secretos de determinadas 

divindades que seriam conhecidos por poucos (cf. nota a 30.3; PGM XII 237 ss., XIII 673 

ss.; Martín-Hernandez 2005, pp. 155-6). ῥοιζήτορα: Fayant (2014, p. 64) observa que: 

“[r]hoizos est (...) le bruit fait par les planètes, une ‘lumière sonore’”, de modo que do 

Sol se diz o mesmo (cf. 8.6; e ainda: 16.8, 19.10, 38.19, 47.5, 64.4); essa referência diz 

respeito ao relato de que Pitágoras conseguia ouvir um sussurro vindo dos astros (Iambl. 

De uita Pyth. 64-5). παµφαὲς: o termo parece se contrapor a κρύφιον, em uma expressão 

polar desmembrada pela interpolação do adjetivo ῥοιζήτορα. Cf. Eur. Troy. 548 e Med. 

1251, qualificando, respectivamente, o fogo e o Sol. ἔρνος: o mesmo para o Dioniso 

(46.3 e 52.5), assim como para Adônis (56.8). 

6. ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν: a qualidade luminosa de Fanes é constantemente 

referida tanto aqui como no vv. 5 e 8-9. Em uma possível referência a Fanes, no fr. 161 B 

lê-se: τῶι λαµπρῶι βλέποµεν, τοῖς δ' ὄµµασιν οὐδὲν ὁρῶµεν. Ricciardelli (2000, pp. 253-

4) comenta que “[l]a luce di Protogono dissolve l’oscurità primordiale: ciò che non si 

vedeva diventa finalmente visible”. Tal escuridão provavelmente prefigura na coletânea 

no hino 3, dedicado à Noite, cujo vocabulário parece se contrapor simetricamente ao do 

hino em questão; cf. fr. 105 B (= Procl. in Plat. Tim. I 386, 2 Diehl), no qual é dito que 

no princípio haveria apenas uma bruma (σκότος), que pode ser identificada com a Noite 

(Bernabé 2012, p. 135-6). De Eros (identificável com o Primogênito), diz-se ter 

iluminado o que antes era trevas (Ps.-Luciano, Amor. 32). Por uma abordagem mais 

filosófica, Proclo usa a imagem do Sol para dizer algo relativamente próximo (Hymn. 

1.40 ss.). ἀπηµαύρωσας ὁµίχλην: cf. Il. 17.649 (a respeito de Zeus); ἀπαµαυρόω é um 

hapax. 
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7. δινηθεὶς: possível alusão a Dioniso (cf. Macrob. Sat. 1.18.12-3; Morand 2001, 

p. 106; contra, Kern 1889, p. 503). πτερύγων ῥιπαῖς: cf. nota a v.2. κατὰ κόσµον: 

expressão homérica que se repete algumas vezes nos HO (cf. 21.2, 37.6, 78.2 e ainda 

11.20, 13.4). 

8. Nota-se uma tentativa de explicação etimológica de Fanes pelo jogo de 

homofonias: λαµπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν, ἀφ' οὗ σε Φάνητα κικλήσκω. Morand (2010, p. 

195) afirma ainda que talvez tenha sido buscado pelo poeta um eco desse elemento: 

φά(ν)- no v. 5, com παµφαὲς, e no v. 11, com ὀργιοφάνταις. (Há outro exemplo desse 

dispositivo poético-retórico nos HO em 29.16. Cf. ainda Morand 2010.) Nas Arg. orph. 

15-6, a menção a Fanes também é realizada com o mesmo recurso: Φάνητα / ὁπλότεροι 

καλέουσι βροτοί· πρῶτος γὰρ ἐφάνθη. Uma glosa para Fanes indica: τὸν δὴ καλέουσι 

Φανήτα <Πρωτόγονόν θ'> ὅτι πρῶτος ἐν Αἰθέρι φαντὸς ἔγεντο (Et. mag. 287, 29 ss. = fr. 

126 B, cf. também fr. 127 B e Macrob. Sat. 1.18.12-14). É possível que Fanes fosse, 

inicialmente, um epíteto para Dioniso, que teria ganhado autonomia mitológica, 

transformando-se em uma divindade própria (cf. fr. 60 B τούνεκά µιν καλέουσι Φάνητά 

τε καὶ Διόνυσον; cf. também 492.III B). Para uma tentativa de etimologia além da raiz de 

φαίνω, cf. Marzillo 2012.  

9. Πρίηπον: o deus itifálico da fertilidade é amiúde identificado com Dioniso 

(Athen. 1.30a-b) ou mesmo representado como seu filho (Diod. 4.6.1). Ἀνταύγην: cf. 7.5, 

70.7; retoma a ideia do v.6. Trata-se de mais um teônimo que identifica Fanes com 

Dioniso (cf. fr. 540 B). ἑλίκωπον: criação dos HO; ἑλίκωψ é epíteto dos aqueus na Il. 

1.389, 3.190, 3.324, 16.569 17.274 24.402; em Hesíquio temos: ἑλικώπωι· εὐοφθάλµωι.  

10. Ἀλλά, µάκαρ: primeiro caso de um ἀλλά exortativo na recolha, introduzindo 

a precatio. Denniston (1954, pp. 13-5) comenta que esse uso corresponde a uma quebra 

de pensamento, tanto em comandos quanto em preces, e indica “a gentle transition from 

the known present to the unknown and desired future” (p. 15).  Humbert (1960, pp. 368-

72, 374-80) lembra que essa partícula adversativa teria origem no neutro plural de ἄλλος 

e implicaria de fato uma ruptura, a qual poderia se dar de duas formas: i) no campo do 

pensamento, enquanto contradição, e ii) no campo da ação, no sentido de uma 

intervenção e, sendo esse o caso, o uso dessa partícula admitiria um sentido exortativo, 
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em geral ao lado de um imperativo ou um optativo volitivo; de acordo com o autor, esse 

emprego exprimiria, por exemplo, “une brusque décision” que o falante propõe antes a si 

mesmo do que a um outro sujeito ou ainda um “souhait brusque, quis demande au Ciel 

que la destinée de l’interlocuteur soit modifiée” (p. 377). Enquanto o ἀλλά exortativo 

apresenta 29 ocorrências nos HO, a fórmula inicial ἀλλά, µάκαρ é reprisada 18 vezes. 

πολύµητι: um dos teônimos de Primogênito-Fanes seria justamente Μῆτις (fr. 139-41 B); 

evidentemente, πολύµητις é um epíteto homérico para Odisseu (Il. 1.311, 1.440, 3.200 e 

diversas outras ocorrências). Nota-se, a partir desse termo, um estilo hiperbólico em que 

até o final do hino aparecem três epítetos compostos com o primeiro membro πολυ-. 

πολύσπορε: cf. vv. 3-4. βαῖνε: verbo de atração final ao hic et nunc; esse imperativo 

aparece ainda em 11.21, 35.7 e 53.9, sempre na precatio. 

11. τελετὴν ἁγίαν: cf. 54.10, 79.8. πολυποίκιλον: West propõe πολυποίκιλος, 

porém o adjetivo qualificando a iniciação é adequado, uma vez que ela é tida como 

πάνθειος (cf. 35.7, 53.9, 54.7). ὀργιοφάνταις: os Curetes são descritos como ὀργιοφάνται 

em 31.5. Morand (2001, p. 243) propõe se tratar de uma referência a uma possível dança 

realizada durante as ὄργια cuja autoria seria atribuível aos Curetes. Fala-se das ὄργια 

ainda em 52.5 e 54.10. 

 

7. Às Estrelas 

A sequência de hinos que vai das Estrelas até Pã possivelmente representam o 

universo criado a partir do nascimento de Fanes (cf. introdução ao hino anterior), ainda 

que sejam consideras aqui filhas da Noite (v.3), o que pode ser entendido apenas por uma 

organização genealógica. O poeta propõe uma relação entre as Estrelas e o destino 

humano (vv. 6-7), o que parece refletir uma crença que não aparece nos testemunhos 

órficos mais antigos, mas consta dos poemas astrológicos do período imperial atribuídos 

a Orfeu; cf. fr. 718-82 B; West 1983, p. 33; Martín-Hernandez 2015, pp. 103-54. Platão 

(Crat. 397a) critica o culto às Estrelas, alegando que se trata de uma prática bárbara (o 

mesmo em Ar. Pax 406 ss.). Na recolha, a Fortuna recebe um tratamento similar (72.6-8), 

sendo também responsável pelo destino dos seres humanos; o mesmo para a Divindade 

(73.4-6). 
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1. Ἄστρων οὐρανίων: esse mesmo sintagma se repete no v.3, em uma anáfora 

com poliptoto similar a 3.1-2; a ideia de participarem do elemento celeste é reprisada 

ainda nos vv. 8-9. ἱερὸν σέλας: cf. pr.4; nesse dístico invocativo inicial, a ideia do 

sagrado é ainda retomada em εὐιέροις e ἁγνούς (v.2). ἐκπροκαλοῦµαι: única ocorrência 

desse verbo na recolha, aqui abrindo a inuocatio; aparece ainda na tradição homérica: Od. 

2.400; Hymn. hom. Apoll. 111. Trata-se de uma espécie de hipálage: evidentemente, 

invoca-se as Estrelas, mas o objeto do verbo é, antes, ἱερὸν σέλας (cf. 62.1).  

2. εὐιέροις φωναῖσι: o qualificativo εὐιέροις se repete 14 vezes na recolha, 

qualificando, inclusive, tanto os deuses (24.11, 42.3) quanto as próprias τελεταί (v.12, 

75.3, 77.10, 79.12). A autorreferencialidade hínica sintetizada em φωναῖσι aparece ainda 

em 3.13, 13.9, 30.8, 34.27, 39.9. κικλήσκων: o particípio do verbo clético aparece 

centralizado no verso, como em 1.1. δαίµονας ἁγνούς: a mesma expressão para 

divindades ctônicas aparece em Ésquilo (Pers. 628); cf. também Plut. de Is. et Os. 26 

(Mor. 361b). Nos HO muitas divindades são consideradas δαίµονες, termo esse que 

aparece outras 25 vezes. 

3. Νυκτὸς φίλα τέκνα µελαίνης: aqui a Noite é representada como a genitora das 

Estrelas (comparar com a geneologia hesiódica em Theog. 382); cf. o epíteto usado para a 

Noite já em 3.2 ἀστεροφεγγής. Esse exato mesmo sintagma se repete para caracterizar as 

Moiras (59.1, também ao final do verso). A Noite também é negra em 12.11, o que já 

parece ser uma revisão da tradição homérica (Il. 10.297 διὰ νύκτα µέλαιναν); de Ísis se 

diz µελανηφόρος (42.9). 

4. ἐγκυκλίοις... κυκλέοντες: a ideia da dinâmica circular própria das divindades 

celestes já é preludiada no hino ao Primogênito com δινηθεὶς (6.7); aqui, a ideia de 

circularidade e periodicidade pode já ser entrevista na emolduração do verso que 

apresenta um jogo sonoro com a repetição do elemento (-)κυκλ-. Se comparada com o 

que se diz do Céu (σφαιρηδὸν ἑλισσόµενος περὶ γαῖαν, 4.4), essa passagem dá a entender 

que, como aquele deus, as Estrelas envolveriam a Terra, que estaria aqui substituída 

metonimicamente pela ideia do θρόνος (cf. 27.5 ἣ κατέχεις κόσµοιο µέσον θρόνον; cf. 

Anaximenes, fr. 13a7.6 D.-K.; Kahn 1970, p. 108). Esse verso encontra um 

correspondente ainda maior no hino a Deméter Eleusina: ἐγκυκλίοις δίναις περὶ σὸν 
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θρόνον εὐάζουσα (40.15), que, por sua vez, ofereceria um termo de comparação para o 

aceite da lição dos manuscritos: com efeito, περιθρόνια não é atestado em nenhum outro 

texto, no entanto, é um composto plausível, cuja forma no neutro plural seria aqui usada 

adverbialmente. Não obstante, a escansão do verso indica uma irregularidade, de modo 

que a sílaba final de περιθρόνια deveria ser, então, analisada como longa; Fayant (2014, 

p. 72) observa ainda o paralelo com ἐύτροχα, cujo α breve tem que ser escandido como 

longo; diante desse problema, no entanto, a emenda περιθρόνιοι de Hermann é 

satisfatória e pode ser aceita.  

5. Ἀνταυγεῖς: sutura desse hino com o anterior, retomando o epíteto do 

Primogênito em 6.9. πυρόεντες: uma vez criadas do Éter (5.2), princípio identificado 

tanto com o ar quanto com o fogo (5.3), é adequado que, por extensão, as Estrelas 

também sejam compreendidas como constituídas de fogo; cf. ainda o hino ao Sol (8.6) e 

Anaximandro, fr. 12a10.33-6 D.-K. ἀεὶ γενετῆρες ἁπάντων: a função gerativa (já 

comentada em 3.1-2) é aqui atribuída às Estrelas com um sentido especial que é 

desenvolvido nos próximos dois versos: elas criam à medida que determinam os destinos 

dos seres humanos (Ricciardelli 2000, p. 257; Fayant 2014, p. 72). 

6. µοιρίδιοι, πάσης µοίρης σηµάντορες ὄντες: verso aliterativo; há aqui e no 

verso seguinte uma atribuição astrológica à função das Estrelas, do que se justifica a 

identificação dessas divindades com as Moiras, já prenunciada no v.3. Diversas obras 

tardias de astrologia são atribuídas a Orfeu; cf. fr. 718-82 B e os estudos recentes de 

Martín-Hernandez (2006, pp. 276-302; 2015, pp. 103-54). O Sol também é descrito como 

σηµάντωρ (8.10); já µοιρίδιος aparece em Píndaro (Ol. 9.25) e Sófocles (Oed. Col. 229). 

A correspondência ou simpatia entre os assuntos humanos e a harmonia das esferas é um 

tópico que reaparece em 8.8-10 e 34.20. 

7. θνητῶν ἀνθρώπων θείαν διέποντες ἀταρπόν: Fayant (2014, p. 73) entende 

que o adjetivo θείαν “désigne ici métaphoriquement le chemin accompli par l’âme au 

cours de l’initiation”; outra forma de entender seria de que a “vereda” humana seria 

“divina” no sentido de ter no determinismo astrológico a sua etiologia remota, explicação 

essa que se alinha com os dois versos precedentes. Já ἀταρπός descreve as rotas celestes 
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em Proclo (Hymn. 3.13, 4.14). Vale notar o oximoro entre θνητῶν... θείαν; o mesmo 

expediente em 57.11 ψυχαῖς ἀενάοις θνητῶν. 

8. ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώµενοι: ἑπταφαεῖς é um hapax, referindo-se, 

evidentemente, aos sete planetas da astronomia antiga, em geral elencados na seguinte 

ordem: a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno (outra ordem aparece em 

Ps.-Arist. De mundo 2; cf. ainda Hymn. hom. 8.7). Aceito a correção do hiparquétipo φ, 

ἐφορώµενοι, no lugar de ὑφορώµενοι. Quandt e Fayant fazem o mesmo, ao passo que 

Ricciardelli prefere a lição ὑφορώµενοι; Fayant, apesar de sua escolha, diz que 

ὑφορώµενοι também poderia ser aceito, pois para ela as Estrelas também poderiam estar 

sendo representadas abaixo dos planetas e os olhando dessa mesma posição (2014, p. 73). 

Para resolver esse impasse, a disposição dos hinos na recolha pode ser de ajuda; se até 

agora a motivação da sequência foi a linhagem (ou mesmo hierarquia) cosmológica, cujo 

esquema é descendente, pode-se imaginar que as Estrelas se situem em uma região acima 

dos planetas (que figuram sinteticamente nos dois hinos seguintes, ao Sol e à Lua), ou 

seja, os astros fixos estariam acima dos móveis; mas cf. a disposição em 66.6 (o que pode 

não ter motivação hierárquica mas métrica). Para além do argumento interno aos HO, cf. 

Kahn 1970, pp. 103, 108-9. ἠερόπλαγκτοι: nota-se aqui um contraste com 

αἰθερόπλαγκτον (6.1); a diferença é de que, embora ambos se situem no céu, a região do 

éter seria superior (5.4), própria de um deus primordial como Fanes; o ar faria parte, 

então, da região inferior do céu (cf. Heracl. Quaest. hom. 22.3 Buffière; Lapidge 1973, p. 

267; e ainda: Maneth. 4.509). 

9. οὐράνιοι χθόνιοί τε: como com a Noite (3.8), as Estrelas seriam celestes no 

período noturno e depois terrenas durante o dia, pois que não mais evidentes no céu (cf. 

ainda 4.5). πυρίδροµοι: neologismo dos HO, que retoma o conceito de πυρόεντες (v.5); 

atestado ainda em 8.11, 20.2, 58.2. αἰὲν ἀτειρεῖς: cf. nota a 4.1. 

10. αὐγάζοντες: lê-se αὐγάστειρα para a Lua (9.5), de modo tanto ela quanto as 

Estrelas são descritos como luminosos em relação à escuridão noturna (cf. também 19.15, 

66.2). νυκτὸς ζοφοειδέα πέπλον: a expressão repercute em 71.9 e 78.4 e tem um matiz 

órfico, cf. fr. 107 B Νύξ ζοφερή. Diz-se ζοφοειδέα de χῶρον no hino a Plutão (18.8). A 

passagem parece ainda ecoar a noção indo-europeia de que a noite seria representada pelo 
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céu como que coberto por uma veste negra, uma vez que temos o gr. ἕσπερος e lt. uesper 

(ambos com o significado de “noite”) e o hit. waspa-, com o significado específico de 

“roupas (dos mortos)” (Katz 2000; Clackson 2007, p. 195). Conquanto não haja vestígio 

no hino de uma raiz *wes(p)-, a imagem parece ser a mesma; cf. 19.16-7. 

11. µαρµαρυγαῖς στίλβοντες: a expressão se repete em Nono (Dion. 33.24); cf. 

Liempt 1930, pp. 17-8. ἐύφρονες ἐννύχιοί τε: Ἐυφρόνη é um nome dado à Noite (cf. 

3.5), o que reforça a ligação com ἐννύχιοί. 

12. ἔλθετ': o verbo de atração no imperativo introduz a precatio. εὐιέρου 

τελετῆς: para εὐιέρου, cf. v.2; essa expressão inteira se repete em 75.3, 77.10, 79.12. 

πολυΐστορας ἄθλους: pode-se pensar em provações designadas para os iniciados, o que 

talvez se confirme com ἐπ' εὐδόξοις ἔργοις do próximo verso. Por esse viés, Fayant 

(2014, p. 73) propõe que é possível imaginar que “les épreuves de l’initiation orphique 

portaient, entre autres, sur la connaissance de textes fondateurs et de formules par le futur 

intitié”; se, por um lado, temos notícias de algumas fórmulas recorrentes para os iniciados 

e mesmo para o post mortem (como constam das Lâminas de ouro e no Papiro de 

Gurob), é difícil conjecturar a respeito de “textos fundadores”, uma vez que o orfismo 

dificilmente pode ser qualificado como uma Buchreligion. Além disso, ao fazer essa 

sugestão, a editora do texto parte do pressuposto de que o possível grupo que entoaria os 

HO teriam acesso a uma “iniciação órfica”, cujo sentido seria unívoco durante toda a 

cronologia do orfismo. Denominar que os µύσται da coletânea eram definitivamente 

“órficos” já é um grande passo a ser dado; falar de textos órficos fundamentais sobre os 

quais eles testariam os seus conhecimentos é, por sua vez, ainda mais engenhoso. Cf. 

ainda 42.11 ἔλθοις ἀγαθοῖς τελετῆς ἐπ' ἀέθλοις. Todavia, como tratado na introdução 

geral deste texto, é possível imaginar que a Teogonia rapsódica se aproximasse de um 

texto órfico canônico no período dos HO.  

13. ἐσθλὸν... δρόµον: espécie de anadiplose em que esse adjetivo retoma a 

sonoridade de ἄθλους do verso anterior; o “percurso” em questão provavelmente se refere 

ao desígnio astrológico cuja prerrogativa seria própria das Estrelas, retomando, nesse 

sentido, a expressão θείαν ἀταρπόν do v. 7. ἐπ' εὐδόξοις ἔργοις: o sintagma se repete em 

33.9. ἐκτελέοντες: δρόµον τελέω também ocorre no Novo Testamento, cf. 2 Tim. 4.7    
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τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισµαι, τὸν δρόµον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα; At. 20.24 ὡς 

τελειώσω τὸν δρόµον µου. 

 

8. Ao Sol 

Assim como no caso das Estrelas, o culto ao Sol (e à Lua) parece ter sido uma 

prática considerada bárbara no período clássico (cf. Hdt. 1.131; Ar. Pax 406-13; Pl. Crat. 

397c; cf., entretanto, Pl. Leg. 887d-e). Em uma peça perdida de Ésquilo, as Bassarai, 

narra-se que, após a sua catábase, Orfeu teria abandonado o culto a Dioniso e se voltado 

para louvar o Sol, identificado com o Apolo (cf. Seaford 2005; fr. 536 B). Com efeito, 

neste hino o Sol compartilha muitas características com Apolo (cf. vv. 1, 2, 9-11). Em 

uma inscrição encontrada em Ólbia (fr. 537 B, séc. V-IV a.C.) lê-se: Βίος-Βίος, 

Ἀπόλλων-Ἀπόλλων, Ἥλιο[ς]-Ἥλιος, Κόσµος-Κ[όσ]µος, Φῶς-Φῶς. Além disso, o poeta 

também compara o Sol a Zeus (v.13), o que faz lembrar um verso órfico reportado por 

Macróbio (Sat. 1.18.17 = fr. 543 B; cf. ainda fr. 538-43 B; West 1983, p. 253). Destaca-

se a onividência do Sol (vv. 1, 14, 18), o seu trajeto enquanto corpo celeste (vv. 4-7, 11, 

14-5, 19) e o seu potencial de iluminação (vv. 2, 6, 12, 14-5, 18); toda essa representação 

é tradicional (Il. 8.480, 14.340; Od. 10.138, 11.109; Hymn. hom. 31.8.15). É justamente 

pelo viés da ligação entre o Sol e a imagem da luz que o deus parece, sob um plano 

hierárquico menor, dar continuidade a Fanes (cf. 6.6-8), assim como no hino seguinte a 

Lua dá continuidade a Noite cosmogônica (comparar ainda 6.2 e 8.2, 9; 6.5 e 8.6; para a 

possível equivalência entre a Lua e a Noite, cf. introdução ao hino 9). Nesse sentido, em 

Proclo (Hymn. 1.34) o Sol é descrito como εἰκὼν παγγενέταο θεοῦ. 

1. Κλῦθι: cf. 2.1 e 13; aqui, como no hino 2, o imperativo κλῦθι inicia tanto a 

inuocatio quanto a precatio. πανδερκὲς ἔχων αἰώνιον ὄµµα: expressão próxima para 

Apolo: πανδερκὲς ἔχων φαεσίµβροτον ὄµµα (34.8). Para πανδερκὲς, cf. nota a 4.8 (o 

mesmo se diz para a Lua em 9.7); para αἰώνιον, 66.3. A ideia da onividência solar é 

revisitada nos vv. 14 e 18; tal topos é recorrente já na tradição homérica (Il. 3.277; Od. 

11.109; Hymn. hom. Cer. 2.62, 69). O Sol é associado a Zeus mais adiante, no v.13 

ἀθάνατε Ζεῦ. No corpus órfico, em um hino dedicado a Zeus (transmitido por Porfírio e, 



	 320	

mais tarde, por Eusébio de Cesareia), lê-se:	ὄµµατα δ' ἠέλιός τε καὶ ἀντιόωσα σελήνη (fr. 

243.16 B). 

2. Todo esse verso é muito próximo de uma passagem de Doroteu de Sídon, cuja 

entrada a respeito do Sol diz: Ἥλιος· Τιτάν, φάων, Ὑπερίων, χρυσαυγής, λαµπής (fr. 3a 

Pingree). A semelhança é marcante, o que faz pensar que uma obra pode ter influenciado 

a outra; como o astrológo helenístico seria do séc. I d.C. e os HO seriam datados do 

mesmo período ou ainda um pouco posteriormente, é possível que o poeta da atual 

recolha tenha consultado a obra de Doroteu. Τιτὰν... Ὑπερίων: em Homero, Hipérion é o 

próprio Sol (Il. 8.480, 19.398; cf. Nonn. Dion. 23.240; Qu. Sm. 2.596); em Hesíodo, o 

Sol é filho do titã Hipérion (Theog. 371-4, 1011); em 78.3, reforça-se a representação do 

Sol como um titã (Orph. Arg. 512; Synes. Hymn. 9.39; Maneth. 2(1).396, 3(2).107 e 

demais ocorrências; Procl. Hymn. 1.1). Sobre essa associação, cf. Rudhardt 1991, p. 276 

ss. χρυσαυγής: as asas de Fanes-Eros são igualmente douradas (6.2); cf. Procl. Hymn. 1.1 

χρυσήνιε Τιτάν (também para o Sol). οὐράνιον φῶς: no v. 18 temos ζωῆς φῶς; diz-se do 

Sol φωσφόρος (v.12; cf. Theod. Prodr. Carm. astr. 97, 185, 381, 440, 505; Man. Phil. 

Vat. 33.1) e ainda φωστήρ (Ignat. vers. in Adamum 19). 

3. αὐτοφυής, ἀκάµας: o mesmo para Héracles (12.9, na mesma posição métrica), 

com quem o Sol apresenta certo sincretismo nos HO. Αὐτοφυής alude ao movimento de 

ascenção e ocaso periódicos do Sol (Hymn. mag. 3.5, 4.25), ao passo que ἀκάµας se 

aplica ao Sol já na tradição homérica (Il. 18.239, 484; Hymn. hom. 31.7; cf. também. Hes. 

Theog. 956; Maneth. 4.93, 4.508). Em outro trecho de Doroteu de Sídon elencando os 

epítetos das divindades, lê-se: Ἥλιος· ἀκάµας (3a1.2 Pingree); esse mesmo título é usado 

para forças elementais da natureza: o fogo de Hefesto em duas ocasiões (66.1 e 12) e a 

ação do mar no hino a Pã (11.14); além disso, é também empregado no hino a Plutão 

(18.9). ζώιων ἡδεῖα πρόσοψι: ver a luz do Sol equivale a estar vivo na tradição 

homérica, cf. Od. 18.61 ὄφρα δέ µοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο; no v.18, o Sol é ζωῆς 

φῶς. Em 2.2, ἡδεῖα πρόσοψι aparece também fechando o verso. 

4. δεξιὲ... νυκτός: o hino a Héracles parafraseia essa mesma imagem: ὃς περὶ 

κρατὶ φορεῖς ἠῶ καὶ νύκτα µέλαιναν (12.11). A aurora fica à direita (inclusive na própria 
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disposição dos termos no verso),  ou seja, ao leste; a noite, por sua vez, fica à esquerda, o 

oeste, que aparece aqui com o termo eufemístico de εὐώνυµε. 

5. κρᾶσιν ἔχων ὡρῶν: cf. Heráclito (22b100 D.-K.): περιόδους· ὧν ὁ ἥλιος 

ἐπιστάτης ὢν καὶ σκοπὸς ὁρίζειν καὶ βραβεύειν καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀναφαίνειν 

µεταβολὰς καὶ ὥρας αἳ πάντα φέρουσι. Em Platão, a respeito do Sol, diz-se: οὗτος ὁ τάς 

τε ὥρας παρέχων καὶ ἐνιαυτοὺς καὶ πάντα ἐπιτροπεύων (Resp. 516b). A ideia é retomada 

no v.10. τετραβάµοσι ποσσὶ χορεύων: esse sintagma complementa o anterior: a ideia de 

uma dança cósmica com uma carruagem de quadrúpedes faz referência à ciclicidade das 

estações, o mesmo raciocínio valendo para τετράορον ἅρµα no v.19; imagens próximas já 

aparecem, por exemplo, na tradição homérica (Od. 13.3-4; Hymn. hom. 4.68-9; 28.13-4; 

31.14-6), Mimnermo (fr. 5), Estesícoro (185 Page), Eurípedes (Troy. 517; Hel. 576; 

Phoen. 808; Ion 1078 ss.) e Platão (Tim. 40c). Em Proclo, lê-se: ἀκαµάτοισι χορείαις 

(Hymn. 1.9). Sobre o imaginário da ciclicidade dos corpos celestes representados pela 

dança, cf. Csapo 2008. 

6. εὔδροµε: esse título também é usado para Ártemis (36.6, também iniciando o 

verso); além disso, temos a expressão εὔδροµον ὁρµήν fechando o hexâmetro em 17.9 e 

58.2. Eὔδροµε pode estar dando continuidade à noção astrológica já vista em ἐσθλὸν 

δρόµον no hino anterior (v.13). ῥοιζήτωρ: cf. nota em 6.5; a correção de Scaliger se 

baseia em uma passagem de Jâmblico, na qual se fala de ῥοιζηµάτων (De vita Pyth. 64-

5). πυρόεις: cf. v.11 e 7.5; Hymn. mag. 5.13; Nonn. Dion. 12.91. φαιδρωπέ: cf. 33.8; 

esse adjetivo já aparece em Ésquilo (Ag. 725) e Eurípides (Or. 894). διφρευτά: faz 

referência à carruagem solar e desse deus como condutor (o mesmo ao final do v. 18); cf. 

Soph. Ai. 857: τὸν διφρευτὴν Ἥλιον. 

7. ῥόµβου ἀπειρεσίου: hipálage: o adjetivo ἀπειρέσιος é transferido para o 

instrumento musical (rombo); cf. 4.4, 19.10. 

8. εὐσεβέσιν... ἀσεβοῦσι: εὐσεβέσιν e ἀσεβοῦσι formam um quiasmo, 

emoldurando o verso. O Sol opera não apenas como um regulador dos fenômenos 

cósmicos naturais, mas também no âmbito da moral e da justiça (cf. δεῖκτα Δικαιοσύνης, 

v.16; πιστοφύλαξ, v.17; ὄµµα Δικαιοσύνης, v.18). Cf. nota a 32.9. 
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9. χρυσολύρη: o mesmo para Apolo (34.3, também encabeçando o verso). 

κόσµου... ἕλκων: em conformidade com o epíteto que abre o verso, essa oração 

participial explora a ligação entre a música e a harmonia cósmica (cf. 34.16-20; Hipp. 

Ref. 1.2.2; Procl. Hymn. 1.3-4); em uma passagem órfica, diz-se a respeito de Zeus: 

πνεύµασι συρίζων φωναῖσί τε ἀεροµίκτοις (fr. 414.2 B). Kοσµοκράτωρ e συρικτά (v.11) 

reforçam essa ideia. Expressão próxima em Nono (Dion. 25.10, 37.219).  

10. ἔργων σηµάντωρ ἀγαθῶν: temos σηµάντορες para as Estrelas (7.6). 

ὡροτρόφε: hapax que se repete apenas para os Curetes (38.25); cf. nota a v.5. 

11. κοσµοκράτωρ: cf. Hymn. mag. 5.21; o mesmo se diz de Pã (11.11, também 

abrindo o verso). συρικτά: a flauta é um instrumento próprio de Pã (cf. 34.25, com 

Apolo assimilado a Pã). πυρίδροµε: o mesmo para as Estrelas (7.9), Zeus do Relâmpago 

(20.2) e Eros (58.2); cf. Arg. orph. 1122. κυκλοέλικτε: hapax; no hino a Zeus já 

mencionado (cf. nota a v.1), temos: ἐν ὧι τάδε πάντα κυκλεῖται (fr. 243.7 B). Em outro 

testemunho de Macróbio (Sat. 1.18.22) no qual o Sol está assimilado a Dioniso, diz-se da 

luz emitida por eles: ἑλισσοµένη κατὰ κύκλον (fr. 541.13 B), expressão essa que 

apresenta as duas raízes a partir das quais se compõe o neologismo κυκλοέλικτος. 

12. φωσφόρε: cf. v.2; Io. Gaz. descr. 1.200. O mesmo se diz de outras divindades 

assimiláveis ao Sol: Pã (11.11) Apolo (34.5), Hefesto (66.2) e do Dia (pr.24); por outro 

lado, também da Lua (9.1; Hymn. mag. 20.23, 21.8) e de Perséfone em sua faceta lunar 

(29.9). αἰολοδεῖκτα: emenda de Hermann com base no v.16 (δεῖκτα Δικαιοσύνης); nos 

manuscritos temos αἰολόδικτε, porém o segundo membro do composto provavelmente se 

deixou influenciar por κυκλοέλικτε do verso precedente. A sugestão de Ricciardelli é 

αἰολόµορφε (comparando com 12.3), que convém tanto no sentido, quanto no metro e 

ainda potencializaria uma aliteração em /p(h)/ no verso. Contudo, paleograficamente,  

uma confusão por parte do copista entre -µορφε e -δ(ε)ικτε parece implausível, assim 

como uma contaminação regressiva com δεῖκτα, uma vez que não se trata de um verso 

diretamente adjacente. φερέσβιε: o mesmo para a Natureza (10.12); cf. Lith. 301. 

κάρπιµε Παιάν: a expressão se repete na mesma posição no hino a Pã (11.11). Na 

recolha, diz-se “Peã” também de Apolo (34.1), Dioniso Bianual (52.11) e Asclépio 

(67.1); κάρπιµε novamente para Dioniso (53.8). 
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13. ἀιθαλής: o mesmo em 13.1, 43.5, 60.5, 68.7; aqui diz respeito à ação contínua 

do Sol de iluminar os seres humanos durante os dias, ideia que é reiterada logo em 

seguida com χρόνου πάτερ e no v.15. ἀµίαντε: cf. 13.2, 66.6. χρόνου πάτερ: esse 

sintagma encontra uma resposta no hino à Lua, χρόνου µῆτερ (9.5), no sentido de que 

ambas as divindades regulariam o período diurno e noturno. ἀθάνατε Ζεῦ: a 

identificação do Sol com Zeus (assim como com Hades e Dioniso) tem algum 

antecedente órfico, cf. fr. 543 B εἷς Ζεύς, εἷς Ἀΐδης, εἷς Ἥλιος, εἷς Διόνυσος, εἷς θεὸς ἐν 

πάντεσσι (associação próxima também no fr. 335 B). Proclo (in Pl. Tim. 40b = fr. 334 B) 

comenta que os “teólogos” antigos associariam o Sol a Osíris, Dioniso, Pã e Zeus. Cf. 

ainda Procl. Hymn. 1.24-6, em que o Sol é identificado com Átis, Adônis e como pai de 

Dioniso. 

14. εὔδιε: cf. 5.6 e 38.24. πασιφαής: cf. 36.3. κόσµου τὸ περίδροµον ὄµµα: dá 

continuidade à ideia de onividência solar expressa no v. 1. 

15. σβεννύµενε λάµπων τε καλαῖς ἀκτῖσι φαειναῖς: essa passagem revisita o 

v.4. Λάµπων para o Sol também em Io. Gaz. Descr. 1.316. Todo esse verso é reprisado 

no hino a Adônis: σβεννύµενε λάµπων τε καλαῖς ἐν κυκλάσιν ὥραις (56.5). 

16. δεῖκτα Δικαιοσύνης: paralelo com Nêmesis (61.2), além dos hinos à Justiça 

(62) e à Retitude (63). O início desse verso dialoga com o início dos próximos dois 

versos, tratando, em uma anáfora temática, da identificação do Sol com aspectos da 

justiça. φιλονάµατε: hapax. Ricciardelli (2000, p. 263) propõe que o Sol “ama i corsi 

d’acqua, poiché vi si riflette”; já para Fayant (2014, p. 85), ele recebe esse título “soit 

parce qu’il se baigne chaque soir dans l’Océan, soit parce qu’il boit l’eau que sa chaleur 

fait évaporer”. δέσποτα κόσµου: Asclépio é descrito como δέσποτα Παιάν (67.1). 

17. πιστοφύλαξ: hapax. Πίστις aparece como uma divindade personificada no 

pr.25. πανυπέρτατε, πᾶσιν ἀρωγέ εὐώνυµε: todo esse sintagma se repete na mesma 

posição no hino a Héracles (12.6); πανυπέρτατος se aplica também a outras divindades 

(cf. nota a 4.8). 

18. Esse verso apresenta uma síntese das três principais qualidades elencadas a 

respeito da atuação do Sol no decorrer do hino, respectivamente: o campo da justiça, a 

atividade da iluminação (que, por extensão, equivale à efetivação da vida humana) e o 
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domínio dos fenômenos naturais. ὄµµα Δικαιοσύνης: cf. nota a v.1; ὄµµα Δίκης aparece 

também em 62.1 e 69.15. ζωῆς φῶς: cf. nota a v.3. ἐλάσιππε: cf. nota a 3.7; esse epíteto 

retoma sinteticamente o argumento exposto nos vv.4-7 e antecipa a imagem do v.19. 

19. µάστιγι λιγυρῆι: esse sintagma aparece já na Ilíada (11.532, na mesma 

posição métrica). τετράορον ἅρµα διώκων: novamente a imagem da carruagem solar; 

essa exata expressão se repete na mesma posição no hino a Posídon (17.5). Cf. ainda 

Aesch. Pers. 84; Pind. Pyth. 10.65. 

20. κλῦθι λόγων: o verso final funciona como uma precatio, retomando o κλῦθι 

do v.1; o complemento λόγων funciona como um modo de atração do deus ao hit et nunc 

(autorreferencialidade hínica) como a ocorrência de φωναῖσι em 7.2 (cf. nota 

correspondente). O mesmo expediente em 31.6 e 55.28. µύστηισι: cf. nota a 18.19. 

πρόφαινε: esse imperativo é adequado para o Sol, se considerado por sua faceta 

luminosa. 

 

9. À Lua 

A Lua segue ao Sol no bloco de hinos dedicados aos corpos celestes. Com efeito, 

eles são constantemente associados na tradição órfica (cf. fr. 31 B, no qual cada 

divindade é identificada com um dos olhos de Zeus; e ainda fr. 156 B, 619 B), mas o 

mesmo ocorre em Hesíodo (Theog. 371 ss.), para quem são irmãos; os Hinos homéricos 

também são organizados de modo que o hino à Lua acompanha aquele dedicado ao Sol 

(31 e 32). Neste hino ambos compartilham diversos epítetos (comparar vv. 1-3, 5, 7 e 8.1, 

6, 9-2). A epiclese Mene também é frequente nos textos órficos, de modo que Proclo (in 

Pl. Tim. II 48, 15 Diehl = fr. 155 B) reporta que os dois nomes para a Lua, Σελήνη e 

Μήνη, decorrem de que o primeiro seria usado pelos deuses e o segundo pelos mortais. 

Além disso, como lembra Fayant (2014, pp. 88-9), Mene é considerada mãe de Museu, 

destinatário do proêmio (fr. 759 B), todavia, conforme outras versões, ela seria mãe de 

Orfeu (fr. 573 I B); cf. Pl. Resp. 364d. Assim como o Sol reflete uma continuação da luz 

outorgada por Fanes (cf. introdução ao hino anterior), também a Lua parece conservar 

características da Noite cosmogônica, mas em um estado fenomenológico atualizado (cf. 

vv. 2-3, 6-9, 11-2). 
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1. Κλῦθι: verbo de audição abrindo a inuocatio. θεὰ βασίλεια: a expressão se 

repete em 55.16 na mesma posição métrica. φαεσφόρε: cf. nota a 8.12. Primeira de 

diversas associações no decorrer do hino entre a Lua e o Sol (cf. vv. 5, 6, 7, 10); em 

Eurípides, a Lua é justamente chamada de θυγάτηρ Ἀελίου (Eur. Phoen. 175). δῖα 

Σελήνη: esse sintagma também fecha os versos em: Hymn. hom. 3.99, 32.8, 17; Qu. Sm. 

1.37; Maximus Astrol. 8.433. 

2. ταυρόκερως: o mesmo para Dioniso (52.3; Eur. Bacch. 100); fala-se de chifres 

para a Lua pois, como nota Ricciardelli (2000, p. 265), era comum a associação do 

formato do corno com a lua crescente. Logo, assimilá-la aos dois chifres de um touro 

pode implicar na imagem um ciclo lunar completo, representando o início e termo de 

suas fases, ideia essa que parece antecipar o v.4 (cf. também Anth. Pal. 5.122.1; Hor. 

Saec. 35 ss.). A Lua é ἠυκέραος em Nonn. Dion. 9.27, Maxim. Phil. 599, Maneth. 

1(5).74, e ἠύκερως novamente em Maneth. 6(3).29 ss. Μήνη: etimologicamente, esse 

nome para a Lua deriva da raiz PIE *meh1n- ‘mês’, que, por sua vez, pode ter vindo de 

um original *meh1- ‘medir’, no sentido de que a Lua seria tida como referência para a 

medição de intervalos de tempo (s.v. µήν Beekes 2010, p. 945; cf. ainda v.5: χρόνου 

µῆτερ). Esse nome já aparece na tradição homérica (Hymn. hom. 32.1) e depois é 

recuperado pelo corpus órfico, apresentando Mene, inclusive, ora como mãe de Museu, 

ora como mãe do próprio Orfeu (fr. 377 B, 573.1B, 759 B, 762 B). Ricciardelli (2000, p. 

266, com referências) debate brevemente acerca dos dois nomes, propondo que Σελήνη 

(“Brilhante”, de valor eufemístico, em contraposição à imagem negativa da noite, cf. 

Cairns 2016, pp. 8-9) seria o nome mais empregado posteriormente devido a certo tabu 

religioso (antífrase). Doroteu de Sídon elenca diversos epítetos adequados à deusa: 

Σελήνη· σελασφόρος, Μήνη, διχόζωνος, Τιτανίς, πλησιφαής, διχόµηνος, Ἑκάτη, 

κερόεσσα, χρυσάµπυξ, Θειαντίς, Ἄρτεµις, τριοδῖτις; e ainda: πλησιφαής, σελασφόρος, 

ἑλικαυγής, κερόεσσα, τροχόεσσα, Μήνη, νυκτιµέδουσα, χρυσάµπυξ, πότνια, νυκταυγής, 

διχόζωνος, διχοµήνη, Θειαντίς, ἀργυρόφεγγος (fr. 3a13-4, 3a1.5-7 Pingree). Disso se 

observa um sincretismo possível entre a Lua e Hécate, associação que se confirma no 

Hymn. mag. 18.20: τοὔνεκά σε [Σελήνην] κλήιζουσ' Ἑκάτην, πολυώνυµε, Μήνην. Para 

esse mesmo expediente na recolha, cf. 28.6, 38.23. νυκτιδρόµε: hapax. ἠεροφοῖτι: cf. 

nota a 3.9. 
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3. ἐννυχία: o mesmo da Natureza (10.6) e das Estrelas (7.11). δαιδοῦχε: refere-se 

à atuação luminosa da Lua durante a noite, revisitando vagamente a oferenda à Noite 

(hino 3: θυµίαµα δαλούς). O mesmo epíteto para Ártemis (36.3); não é incomum a 

associação entre ambas as divindades, cf. a lista de títulos à Lua de Doroteu no 

comentário ao verso acima: Σελήνη· (...) Ἄρτεµις. εὐάστερε: composto possessivo 

(exocêntrico); a relação da Lua com as Estrelas é ressaltada no decorrer do hino (cf. vv. 

7, 10, 11). Μήνη: essa segunda ocorrência do mesmo teônimo do v.2 fez com que 

diversos comentadores problematizassem a passagem, culminando na edição de Quandt, 

por exemplo, que considera a passagem corrupta. Ainda assim, Ricciardelli e Fayant a 

aceitam. A repetição aqui parece ser, em vez de uma precariedade da composição, uma 

forma do próprio modus operandi hínico: εὐάστερε (vv. 3 e 11), κόρη e κούρη (vv. 3, 10 

e 12), ἐννυχία e νύχεια (vv. 3 e 6), e αὐγάστειρα e καταυγάστειρα (vv. 5 e 6). 

4. αὐξοµένη καὶ λειποµένη: nesse caso, como no sintagma seguinte, vemos uma 

preocupação com expressões polares (merismos); aqui vê-se a imagem das fases da Lua 

(cf. Hymn. hom. 32.12; Hymn. mag. 17.103; Arato 781, 800), antecipada em ταυρόκερως 

(v.2). θῆλύς τε καὶ ἄρσην: essa ambivalência sexual também se diz de Atena (32.10) e 

Mise (42.4); cf. ainda διφυῆ (6.1, com nota); a partir desse conceitos, temos em Pmag. 

4.3103e Hymn. mag. 19.26 a criação de um composto do tipo dvandva, de dois lexemas 

em um mesmo nível: ἀρσενόθηλυς. Em Platão (Symp. 189e-193d), a Lua participaria de 

ambos os sexos, ao passo que o gênero masculino seria próprio do Sol e o feminino da 

Terra; com efeito, nessa passagem o filósofo narra que a raça andrógina adviria da Lua. 

5. αὐγάστειρα: hapax; a correção de Ricciardelli para αὐγάζουσα não parece ser 

necessária: a ocorrência da forma intensiva καταυγάστειρα (v.6), em vez de servir como 

argumento aqui para uma emenda, pode, pelo contrário, justamente fundamentar 

αὐγάστειρα, tanto pela formação do neologismo em si quanto pelo jogo interno de 

crescendo que ocorre em ambos os versos caso as duas formas sejam aceitas: αὐγάστειρα 

(...) / καταυγάστειρα. Esse epíteto parece reforçar a ligação da Lua com as Estrelas, 

classificadas como αὐγάζοντες (7.10), e convém ainda ao possessivo εὐάστερε (vv. 3, 11; 

ou mesmo ao v.7 καλοῖς ἄστροισι βρύουσα); o sentido aqui parece ser igualmente 

possessivo, “que tem a luz das estrelas”, ou seja, “que é acompanhada das estrelas”, em 

que a Lua é representada com um papel de protagonista entre os corpos celestes noturnos 
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(cf. v. 9 νυκτὸς ἄγαλµα; v.10 ἀστράρχη). φίλιππε: referência à carruagem da Lua (em 

uma imagem análoga à do Sol: 8.18-9), com a qual ela atravessaria o céu durante a noite; 

cf. Hymn. hom. 32.9-11; Hymn. mag. 10.5. χρόνου µῆτερ: cf. nota a 8.13. φερέκαρπε: 

nova sutura da imagem da Lua com a do Sol (κάρπιµε, 8.12); aparece ainda para a Terra 

(26.3), os Curetes (38.25), e uma faceta de Dioniso ligada à produção de vinho (50.10). 

6. ἠλεκτρίς: o Sol é ἠλέκτωρ na tradição homérica (Il. 6.513); Apolônio (4.580) 

faz menção a uma ilha chamada Eléctride (cf. também Strab. 5.9.215; Plin. Nat. hist. 

4.103). βαρύθυµε: também para Zeus Trovão (19.11, na mesma posição métrica), 

podendo fazer referência à identificação da Lua com a Noite e, por extensão, com os 

terrores noturnos e demais associações de caráter funesto (cf. 71.6-9; Graf 2009a, pp. 

174-8). καταυγάστειρα: hapax; cf. nota a v.5. νύχεια: νυχία da maioria dos manuscritos 

seria amétrico; a solução mais simples, no caso, seria adotar, com Fayant, a lição de l, 

νύχεια, em que o erro por parte do copista seria facilmente compreensível. Νυχαυγής de 

Abel, defendido também por Ricciardelli, seria uma emenda possível, encontrando um 

paralelo importante no hino a Melínoe (71.8, também fechando o verso; e mesmo 3.14); 

entretanto, não me parece termos aqui um caso de lectio difficilior legitimado por uma 

assimilação de terminações entre ἐννυχία e νυχία, como propõe Ricciardelli (2000, p. 

268). 

7. πανδερκής: cf. nota a 4.8; Massim. 274; IG XIV 1032; Procl. Hymn. 7.17: 

πανδερκοῦς Ἑκάτης, do que se nota, novamente, uma possível associação entre Hécate e 

a Lua. φιλάγρυπνε: cf. 54.5, 77.6. καλοῖς ἄστροισι βρύουσα: a oração participial dá 

continuidade à relação entre a Lua e as Estrelas; na coletânea aparece algo análogo para a 

Terra com relação às Estações (26.3). 

8. ἡσυχίηι χαίρουσα: essa expressão aparece também em 3.4, na mesma posição 

do verso; cf. ainda Hymn. mag. 20.19, no qual apela-se à Lua, assimilada a Hécate e 

Ártemis, com o título ἥσυχε. Eὐφρόνηι: epíteto eufemístico para designar a Lua (Hes. 

Erg. 560); cf. nota a 3.5. ὀλβιοµοίρωι: criação dos HO, repetindo-se ainda em 26.6, 

34.12, 36.9, 39.2, 63.3, 67.5. 

9. λαµπετίη: como nome próprio, trata-se de uma filha do Sol Hipérion na 

tradição homérica (Od. 12.132, 275). χαριδῶτι: epíteto homérico (Hymn. hom. 18.12, 
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qualificando Hermes), retomado aqui também para Posídon (17.5) e Afrodite (55.9). 

τελεσφόρε: epíteto homérico (Hymn. hom. 23.2, para Zeus); aqui qualifica também a 

Terra (26.2) e uma faceta de Dioniso (54.9), aparecendo sempre na mesma posição do 

verso. Fayant (2014, p. 93) entende que o epíteto pode fazer referência à ligação da Lua 

com o cumprimento da gravidez; Ricciardelli (2000, p. 269) faz uma observação similar, 

mas expande o significado dessa designação para “il corso naturale di tutte le cose”, 

lembrando da ocorrência de φερέκαρπε no v.5. No mais, vale frisar que, se estivermos 

lidando de fato com um contexto iniciático executado no decorrer da noite (Graf 2009a), 

esse epíteto seria bastante adequado. νυκτὸς ἄγαλµα: nesse sintagma, assim como no 

epíteto que abre o próximo verso, nota-se a imagem da Lua como principal protagonista 

do cenário noturno; cf. Hymn. mag. 18.3. 

10. ἀστράρχη: hapax; a Lua é siderum regina em Horácio (Saec. 35 ss.). 

τανύπεπλ': também para Λαµπετίη (cf. v.9) na Od. 12.375. No Hymn. hom. 32.1, a Lua é 

τανυσίπτερον (o mesmo aqui para o Sonho em 86.1), fazendo-se menção também aos 

seus trajes (Hymn. hom. 32.8). ἑλικοδρόµε: cf. o hino ao Sol (8.9); e ainda: Maneth. 

4.146; Maxim. Katarch. 5.61. πάνσοφε: esse adjetivo se repete no próximo hino para 

qualificar a Natureza (10.16).  

11. ἐλθέ, µάκαιρ', εὔφρων: tem início a precatio, com o verbo de atração no 

imperativo (21 ocorrências nos HO). A mesma expressão se repete em uma ordem 

distinta em 46.8. Utiliza-se εὔφρων para várias divindades (7.11, 12.2, 28.3, 46.8, 50.8, 

60.4, 62.9) e, nesse hino, parece revisitar Eὐφρόνηι (v.8). εὐάστερε: cf. nota a v.3. 

φέγγεϊ τῶι σῶι: a correção de Platt (1899, p. 227) seria tentadora: a Lua venerada em seu 

triplo aspecto; ainda assim, alguns paralelos (e.g. 11.19, 19.19, 63.6, 78.5, 8; Nonn. Dion. 

4.276-84) permitem que se aceite o texto dos manuscritos. 

12. λαµποµένη: ecoa λαµπετίη, do v.9. νέους ἱκέτας: a referência dos iniciados 

como suplicantes não se repete na recolha; a terminologia parece ser afim a µύστηι 

νεοφάντηι (4.9) e νεοµύσταις (43.10), não ficando exatamente claro se se trata de 

indivíduos recém-iniciados ou simplesmente de jovens iniciados. Em outros casos, vê-se 

apenas referência à ἱκετηρίς φωνή dos hinos (3.13, 13.9, 34.27). σέο, κούρη: cf. 79.12, 

na mesma posição métrica. 
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10. À Natureza 

A Natureza não aparece nos textos homéricos e hesiódicos enquanto divindade. 

Em Empédocles (31 B 8 D.-K.) ela corresponderia à união dos quatro elementos. Assim 

como os hinos dedicados aos corpos celestes (7-9), a seção de invocações à Natureza, Pã 

e Héracles (10-12) dá continuidade à criação do cosmo desencadeada por Fanes (cf. 

introdução ao hino 6); tema esse que é visto aqui nos vv. 1-2, 9-12. A aproximação da 

Natureza com a totalidade do universo (cf. nota a v.1), leva à sua assimilação com a 

Necessidade em outro hino (cf. 4.6 e 87.4; Fayant 2014, p. 98, n. 237). Tal expediente é 

de feitio órfico, cf. pr.36, em que Adrasteia pode ser uma referência à Natureza-

Necessidade, que formaria um casal com Héracles-Tempo em uma teogonia órfica (fr. 77 

B; cf. ainda fr. 209-10 B). Adrasteia, descrita ainda como a legisladora dos deuses, seria 

filha de uma das três Noites, que, por sua vez, teria sido gerada por Fanes (Guthrie 1993, 

p. 80-1 e ainda pp. 233-4). Com efeito, a relação entre o tempo e a natureza, enquanto 

imperativos ontológicos, já é expressada por Anaximandro (12 B 1 D.-K); necessidade e 

tempo ordenariam conjuntamente a vida humana (Bernabé 2012, p. 116). Na recolha a 

deusa ainda é equiparada à Justiça e Persuasão (v.13) e à Providência (v.27; pr.30), 

conceitos divinizados que igualmente predicam categorias morais e fenomenológicas 

inerentes à ideia aqui proposta de natureza (aquilo que é de forma inevitável, necessária; 

s.u. φύοµαι Beekes 2010, pp. 1597-8). Aristóteles (P.A. 639b21), por exemplo, relativiza 

esse determinismo, postulando que a Necessidade operaria diretamente apenas em obras 

cósmicas ou em verdades axiomáticas, ao passo que os empreendimentos humanos 

estariam sujeitos a uma “necessidade hipotética”, cujo corolário dependeria das 

interações entre os constituintes menores (cf. Balme 1939, p. 130; Robinson 2005, p. 

116-26). Definitivamente não é essa a visão do poeta, que lega à Natureza a diligência 

para com todas as coisas (vv. 3-4, 9, 14-21). Vale notar ainda que Afrodite é dita “mãe da 

Necessidade” em 55.3. Vênus e a Natureza são equiparadas em Lucrécio (de Rer. Nat. 

1.1 ss.) como princípios de união dos elementos (cf. Clay 1969); expediente próximo no 

Hino a Zeus de Cleante (SVF 1.121.35, 121.3). 
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1. Ὦ Φύσι: a mesma fórmula invocatória em 61.1; cf. também 5.1 (com nota), 

15.1, 18.1, 23.1 e 63.1. παµµήτειρα: nota-se, nesse verso e no decorrer do hino, um 

acúmulo de compostos com primeiro elemento em παν-: além do argumento 

hiperbolizante, a Natureza é invocada em seu aspecto totalizante, sendo ainda 

significativo que esse artifício ecoa o nome do deus Pã, a quem é dedicado o próximo 

hino e, por esse viés, a Natureza como totalidade do cosmo. Para esse epíteto, cf. Hymn. 

hom. 30.1; Greg. Naz. Carmina I (Migne, PG, 37, 620); Hymn. mag. 10.33, 14.2; Anth. 

Pal. 12.97.4; Arg. orph. 547. πολυµήχανε µῆτερ: verso aliterativo; πολυµήχανος é, 

evidentemente, homérico (Il. 2.173; Hymn. hom. Merc. 4.319). 

2. οὐρανία: a ligação da Natureza com o Céu já havia sido preludiada em 4.3 e 6: 

σφαιρηδὸν ἑλισσόµενος περὶ γαῖαν (...) / ἐν στέρνοισιν ἔχων Φύσεως ἄτλητον ἀνάγκην 

(cf. ainda, neste hino, v.25); dito isso, a associação entre as duas divindades nos HO é 

marcante: παγγενέτωρ e παµµήτειρα (4.1, 10.1); πρεσβυγένεθλ' e πρέσβειρα (4.2, 10.2); 

ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή e [π]άντων µὲν σὺ πατήρ, µήτηρ, τροφὸς ἠδὲ τιθηνός 

(4.2, 10.18); ἀδάµαστε (4.7, 10.3); e πανυπέρτατε (4.8, 10.4); cf. ainda v.6: ἐννυχία, 

πολύτειρε. A emenda de Ricciardelli, fundada na editio princeps, ἐργανία é convidativa, 

mas não há motivo aqui para imaginar que o texto dos manuscritos estivesse equivocado. 

πρέσβειρα: epíteto homérico (Hymn. hom. 5.32) aplicado aqui também para a Mãe dos 

Deuses (27.3, na mesma posição); cf. ainda Mesom. Hymni 4.2. πολύκτιτε: hapax, 

reaparecendo apenas no v.20. ἄνασσα: título honorífico relativamente comum na 

coletânea, repetindo-se ainda no v.28; cf. 1.7, 19.21, 22.2, 40.20, 42.3, 44.10, 55.24, 68.5, 

70.6, 76.6, 77.1.  

3. πανδαµάτωρ, ἀδάµαστε: como observa Ricciardelli (2000, p. 272), o 

argumento binário de conceitos opositivos é recorrente nesse hino (cf. vv. 6, 8, 9, 10, 15, 

17, 18, 28); no Hymn. mag. 14.2, temos:	Φύσι παµµήτωρ, ἀδάµαστε; em Nono (Dion. 

2.223), lê-se πανδαµάτωρ ἀδάµαστος para Eros. κυβερνήτειρα: o mesmo para Nêmesis 

em Nono (Dion. 48.416). A imagem da Natureza como timoneira faz lembrar a passagem 

platônica em que Cronos é descrito como τοῦ παντὸς ὁ... κυβερνήτης (Pol. 272e4); 

mesma metáfora em Resp. 4888a-499a e Crit. 109c (cf. Cornelli 2014). Cf. ainda 58.8, 

64.8, 87.1. Proclo também se aproveita dessa imagem; cf. Hymn. 4.1 σοφίης ἱερῆς οἴηκας 

ἔχοντες e Van de Berg 2001, pp. 229-30. παναυγής: hapax. 



	 331	

4. παντοκράτειρα: cf. 18.17, 29.10. τετιµέν’ ἀεί: cf. 45.5, 54.2; passagem 

corrupta: τιτιµενέα dos manuscritos não é inteligível; ἀεί é uma conjectura de Hermann 

apoiada em 8.17: αἰεὶ πανυπέρτατε, πᾶσιν (...). πανυπέρτατε πᾶσιν: cf. nota a 4.8. 

5. ἄφθιτε: também para Zeus (pr.21, 15.1; cf. Pind. Pyth. 4.291; Procl. Hymn. 

6.3) e Oceano (83.1); ainda para Nêmesis (Masomed. Hymn. 3.16). πρωτογένεια: além 

de uma óbvia referência ao deus Primogênito (hino 6), o mesmo se diz de Proteu (25.2) e 

Dioniso (30.2, 52.6). παλαίφατε: esse adjetivo homérico (Od. 9.507, 19.163) colmata o 

hiato entre o epíteto antecedente e o seguinte. κυδιάνειρα: epíteto homérico para µάχη 

(Il. 4.225); Fayant (2014, p. 106) prefere entender que aqui não se trata de um epíteto 

endocêntrico (“que traz glória aos homens”), mas com um sentido exocêntrico-passivo 

em relação à Natureza, de modo que seria ela “glorificada pelos homens” (cf. Anth. Pal. 

1.1.2). Adoto essa solução por me parecer que o sentido convém melhor com παλαίφατε. 

6. ἐννυχία... σελασφόρε: essa fórmula se repete para as Estrelas (7.11) e para a 

Lua (9.3); Mesomedes diz que a Natureza é καὶ νὺξ καὶ φῶς (Hymn. 4.3). πολύτειρε: o 

LSJ lista somente a forma nominativa πολυτειρής, de modo que o vocativo que consta 

nessa passagem dependeria da suposição de uma forma πολύτειρος; em Arato fala-se de: 

πολυτειρέος Ἀργοῦς (604, 686; cf. Σ in Arat. 665.9). De outro modo, a correção de 

Stephanus, πολύπειρε, é razoável, considerando, inclusive, que o mesmo termo aparece 

no v.21 e os hinos da coletânea costumam ser bem flexíveis quanto à repetição de 

elementos para uma mesma divindade (cf. nota a 9.3 e um exemplo deste próprio hino: 

πολύκτιτε, nos vv. 3 e 20). δεινοκάθεκτε: os comentadores divergem a respeito da 

interpretação desse epíteto; dos mais recentes, Ricciardelli (2000, p. 273) comenta que a 

Natureza estaria sendo qualificada com relação à sua exuberância, ao passo que Fayant 

(2014, p. 107), confrontando a passagem com o que se diz da deusa em 3.11 e 26.9, 

aventa a possibilidade que esse composto em -τος tenha um sentido ativo, do que ela 

seria compreendida como aquela que “abarca” em si todas as coisas. Ambas as propostas 

me parecem interessantes, mas, considerando os paralelos aduzidos pelo argumento de 

Fayant, dou preferência à sua sugestão; em favor dessa ideia, cf. v.3 (πανδαµάτωρ), v.4 

(παντοκράτειρα), v.9, v.18, v.20 (παντοτεχνές), v. 26 (πανδαµάτειρα) e v.28; no v.5, a 

Natureza é πρωτογένεια, do que vale lembrar que para o Primogênito diz-se: πάντη 

δινηθεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσµον (6.7). 
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7. ἄψοφον... εἱλίσσουσα: hipálage: diz-se que ἴχνος é ἄψοφον (para a Natureza, 

cf. Mesomed. Hymn. 4.3:	 σιγά) em vez dos ossos (ou “articulações”) dos pés 

(ἀστραγάλοισι ποδῶν). Imagens próximas em Nono (Dion. 3.54, 5.111). Vê-se aqui uma 

transferência da noção de uma movimentação dinâmica dos corpos celestes (4.4, 7.4, 8.5, 

7) para o âmbito da Natureza. 

8. ἁγνή: adjetivo genérico comum nos HO, com 24 ocorrências. κοσµήτειρα 

θεῶν: o mesmo para os Curetes (31.4); temos ainda κοσµοκράτωρ para o Sol (8.11) e Pã 

(11.11). ἀτελής τελευτή: paradoxismo (oximoro); expediente similar nos vv. 3, 9, 10. 

9. κοινὴ... µούνη: paradoxismo; ideia próxima para Hera (16.6) e a Morte (87.6). 

10. αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ: a Natureza é αὐτοφυής no Hymn. mag. 23.14 (epíteto 

esse que nos HO se aplica ao Sol, 8.3, e a Héracles, 12.9); do mesmo modo, Diógenes 

Laércio (7.137) a qualifica como indestrutível e não engendrada; ainda em Sinésio 

(Hymn. 3.146) ela é αὐτοπάτωρ προπάτωρ ἀπάτωρ. Em Nono (Dion. 41.52), a Natureza é  

αὐτογένεθλος. ἀρετή: Quandt adota ἐρατή, de Novossadsky, mas Ricciardelli e Fayant 

concordam em resgatar a lição dos manuscritos ἀρετή. Fazia parte dos preceitos estoicos 

identificar a virtude com uma vida que seguisse a natureza; cf. os testemunhos coligidos 

por Arnim (SVF I, p. 45 ss.), por exemplo, de Diógenes Laércio (7.87) e Cícero (de Fin. 

4.14) a respeito de Zenão. πολύγηθε: problema similar ao caso de πολύτειρε (v.6): para 

obtermos o vocativo dos manuscritos, em vez de um πολυγηθής, seria necessário supor 

uma forma πολύγηθος. Πολυγηθής é um epíteto homérico para as Estações (Il. 21.450; 

faz-se menção a essas divindades nesse mesmo hino, no v.29) e para os frutos em Quinto 

de Esmirna (4.434), designando na recolha a Terra (26.10), Dioniso (44.3, 50.4, 75.1), as 

Ninfas (51.3) e δόµος (68.4). µεγίστη: cf. nota a 6.1. 

11. εὐάνθεια: hapax; composto exocêntrico com o primeiro elemento adverbial. 

πλοκή, φιλία, πολύµικτε, δαῆµον: πλοκή e πολύµικτε claramente dialogam entre si, 

referindo-se à Natureza como locus das relações mais intrincadas entre os seus 

componentes; δαῆµον dá certa continuidade a esse tema, adjetivando a deusa como uma 

entidade que aloca as entidades naturais, assim como os seus encadeamentos, de forma 

sábia e pertinente; φιλία, por sua vez, pode designar justamente essa capacidade da 

Natureza de desenvolver elos amistosos (leia-se: “harmoniosos”) entre os mais diversos 
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elementos, alinhavando-os pela ideia da “amizade”. De outro modo, pode-se ainda fazer 

referência à doutrina estoica de µίξις (cf. Ricciardelli 2000, p. 274). 

12. ἡγεµόνη: cf. Cic. Nat. deor. 2.11.29; todo esse verso se preocupa com a 

apresentação da Natureza em seu aspecto produtivo e regulador, ou seja: dada a sua 

potência miscigenadora e aglutinante exposta no verso anterior, dentro desse âmbito, ela 

arranja os seus elementos de forma eficiente (cf. v.11 δαῆµον, v.16 πάνσοφε). 

κράντειρα: o mesmo para a Mães dos Deuses (27.2) e a Fortuna (72.1); cf. Sinésio 

Hymn. 3.68. φερέσβιε: epíteto já usado para designar o Sol (8.12). παντρόφε κούρη: 

antecipa uma exposição mais desenvolvida ao v.18, qualificando ainda a Terra (26.2; Eur. 

Phoen. 686; Anth. Pal. 7.476.9). 

13. αὐτάρκεια: Demócrito diz o mesmo da Natureza (68b176 D.-K.) Δίκη: 

Crisipo identifica a Natureza com εὐνοµία e δίκη (SVF II, fr. 1076, 8-10); cf. ἀρετή no 

v.10; hino 62, à Justiça; e 64.3-4, à Lei. Πειθώ: reaparece no hino à Afrodite (55.9); Hes. 

Theog. 349 (como uma Oceanina). 

14. αἰθερία... µεδέουσα: cf. nota a 1.2; no Hymn. mag. 14.2, diz-se da Natureza: 

αἰθερία, χθονία; já no Hymn. mag. 22.2, Afrodite é assimilada à Natureza, identificada 

como: αἰθερία, χθονία, Φύσι παµµήτωρ. 

15. πικρὰ µέν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειθοµένοισι: fórmulas paralelas em 8.8, 

62.9, 63.10, 86.12-3; aqui πειθοµένοισι recupera Πειθώ, também no final do v.13. 

16. πάνσοφε: o mesmo para a Lua (9.2). πανδώτειρα: cf. 26.2 (Terra) e 40.3 

(Deméter). παµβασίλεια: esse adjetivo se repete em diversos casos: 11.2, 14.7, 16.2 e 9, 

18.6, 36.11, 44.1, 68.1, 73.3. 

17. αὐξίτροφος... λύτειρα: recupera em parte o tema do v.12; o mesmo para as 

Ninfas (51.13); ideia próxima ainda em 13.3, 26.6, 29.16 e Hymn. mag. 4.4 (em relação 

ao Sol). 

18. A Terra é παντρόφε (26.2), ao passo que a Mãe dos Deuses é τροφὲ πάντων 

(27.1, cf. ainda 27.5); retoma-se a imagem da Natureza como a grande criadora e 

sustentação de todas as coisas (cf. nota a v.6). Ísis é chamada também de τιθήνη (Plut. de 

Is. et Os. 53, Mor. 372e). 
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19. ὠκυλόχεια: cf. nota a 2.4; notar a relação com a Terra em 26.5. πολύσπορος: 

curiosamente, esse epíteto não aparece no vocativo; o mesmo para κυκλοτερής (v.23); 

também para o Primogênito (6.10). ὡριὰς ὁρµή: o primeiro termo é um hapax enquanto 

o segundo designaria a ideia de um impulso voluntário por parte da Natureza para 

engendrar as estações (cf. Cic. Nat. deor. 2.22.58). 

20. παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύκτιτε: παντοτεχνές é um hapax; πλάστειρα  

caracteriza a Natureza também em Anth. Plan. 310. Esses três primeiros epítetos 

qualificam a Natureza em seu aspecto agentivo e agregador, ou seja, em seu aspecto 

produtivo, como nos vv.11-2. Conquanto pareça um oximoro pensar em uma Natureza 

παντοτεχνής, Ricciardelli (2000, p. 276) observa que esse argumento parece ter certa 

inclinação estoica (cf. SVF II, p. 135; Cic. Nat. deor. 2.22.58: natura non artificiosa 

solum sed plane artifex). πóτνια: esse mesmo título para a Natureza em: Hes. Erg. 73; 

Anth. Pal. 10.68.4; Io. Gaz. Anacr. 5.13.  

21. ἀιδία: no v.27 lê-se ἀίδιος também iniciando o hexâmetro; o adjetivo convém 

com αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ do v.10 (cf. também Mesomed. Hymn. 4.15-7) e repete-se ainda 

em 12.3, 26.6, 61.3 e 70.8. κινησιφόρε: hapax cuja sílaba final tem que ser escandida 

longa (cf. Quandt, p. 40*, item 6). A Natureza é personificada como um móbile 

inteligente que instila movimento nos elementos e seres animados, cf. nota a v.12; a ideia 

é de pendor estoico e pode estar identificando a Natureza com o Destino (cf. Ricciardelli 

2000, pp. 276-8). πολύπειρε: também em 12.13, 64.10; com Fayant (2014, p. 109), 

entendo ser possível tratar-se aqui de um composto com o segundo elemento πέρας e não 

πεῖρα, como também seria adequado às duas outras ocorrências desse termo na coletânea: 

a Héracles assimilado ao Tempo (12.13) e à Lei (64.10). 

22. ἀενάωι... δινεύουσα: o verso expande a ideia apresentada sinteticamente com 

κινησιφόρε (v.21); ῥύµα equivale a ῥεῦµα, que retorna em 26.9 para qualificar mais uma 

vez a Natureza. 

23. πάνρυτε: hapax, ecoando ῥύµα do v. anterior. κυκλοτερής: cf. nota a v.19. 

ἀλλοτριοµορφοδίαιτε: hapax; o adjetivo preenche todo o segundo hemistíquio, após a 

cesura pentemímera; para outros compostos em -δίαιτος, cf. 11.5, 32.3, 66.3 e 5. 
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24. εὔθρονε: cf. 27.5, 40.15; epíteto homérico para a Aurora (Il. 8.565, Od. 6.48). 

µόνη τὸ κριθὲν τελέουσα: no hino para a Morte, lê-se: ἐν σοὶ γὰρ µούνωι πάντων τὸ 

κριθὲν τελεοῦται (87.8); em 9.9, a Lua é τελεσφόρος; cf. ainda Hymn. mag. 22.5. 

25. σκηπτούχων: designação homérica para βασιλεύς (Il. 1.279, 2.86), 

frequentemente utilizada para designar diversos deuses (Hymn. hom. 8.6; Nonn. Dion. 

27.253) como é o caso aqui; na coletânea, esse epíteto é aplicado especialmente para 

Zeus (15.6), Plutão (18.3), a Mãe dos Deuses (27.4), Dioniso (52.7) e Afrodite (55.1). 

βαρυβρεµέτειρα: hapax; o mesmo de Zeus em Sófocles (Ant. 1117), do que vale notar 

que os estoicos amiúde identificavam esse deus com a Natureza. 

26. πανδαµάτειρα: cf. v.3. πεπρωµένη αἶσα: novamente a Natureza parece estar 

sendo assimilada ao Destino (cf. nota a v.21). πυρίπνους: o mesmo para o Éter (5.3); cf. 

Hymn. mag. 3.1: Φύσι καὶ πυρὸς ἀρχή. 

27. ἀίδιος ζωὴ ἠδ' ἀθανάτη τε: parece não ter nenhuma função na oração (o 

mesmo em 11.8, 14.9, 44.9; cf. Quandt, p. 43*, item 4c). Πρόνοια: essa divindade 

aparece na coletânea apenas no pr.30; a identificação entre a Natureza e a Providência já 

é esboçada em Cícero (Nat. deor. 2.22.58). 

28. Conforme legado, o texto apresenta a clara dificuldade de um γὰρ na quarta 

posição da oração; não obstante, Ricciardelli aceita a passagem dessa forma. A solução 

de Vian, fundada em uma sugestão de Maas, parece-me a mais adequada. Cada oração 

gnômica, de sentidos complementares, ocupa um hemistíquio do verso. πάντα σοί ἐστιν, 

ἄνασσα: o argumento parece ser tipológico; em Marco Aurélio (4.23.3), temos: ὦ φύσις, 

ἐκ σοῦ πάντα, ἐν σοὶ πάντα, εἰς σὲ πάντα; cf. Hymn. mag. 18.36, Corp. Herm. 5.10. σὺ 

γὰρ µούνη τάδε τεύχεις: cf. notas aos vv. 6, 12 e 20. 

29. Ἀλλά, θεά, λίτοµαί σε: faz-se uso do ἁλλά exortativo para dar início à 

precatio, cf. nota a 6.10; para λίτοµαι, cf. nota a 5.6; a fórmula inteira se repete em 41.9, 

71.10, 72.9. † σὺν ὀλβιοδώτισιν Ὥραις †: em três momentos na coletânea fórmulas 

análogas aparecem no texto transmitido, mas sempre com cruces (cf. 26.11, 32.16). Uma 

emenda é necessária, de modo que adoto a de Fayant por me parecer até o momento a 

mais razoável. Ainda assim, surpreende o fato pressuposto de que o copista teria 

cometido um deslize homogeneamente em três circunstâncias distintas e relativamente 
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apartadas; além disso, pequenas nuanças particulares em cada uma das três passagens faz 

pensar em uma uariatio intencional por parte do poeta, e resolvê-las todas uniformemente 

como propõe Fayant (2014, pp. 109-10) é algo passível de discussão. Desse modo, adoto 

essa solução por entender que ela é um avanço em relação ao manuscrito, mas ainda com 

certa ressalva. 

30. εἰρήνην, ὑγίειαν... αὔξησιν: Ricciardelli e Fayant escrevem Eἰρήνην e 

Ὑγίειαν, como nomes próprios. A coordenação desses substantivos com αὔξησιν faz com 

que me pareça mais simples imaginar substantivos não personificados; de outro modo, a 

enumeratio seria assimétrica (cf. ainda, e.g., 17.10: εἰρήνην, ὑγίειαν ἄγων ἠδ' ὄλβον; 

32.15-6: δὸς δ' εἰρήνην πολύολβον / καὶ κόρον ἠδ' ὑγίειαν). Fala-se ainda de εἰρήνη e 

ὑγίεια juntas em 15.10-1 (com nota), 19.21-3, 23.8, 29.18, 32.15, 36.15, 40.19-20. 

 

11. A Pã 

Pã dá prosseguimento à seção de hinos que contemplam o cosmo criado. O poeta 

não se preocupa em apresentar Pã de acordo com a sua genealogia homérica, enquanto 

filho de Hermes (Hymn. hom. 19.35 ss.), mas antes como a divinização de um princípio 

harmonizador dos quatro elementos (vv. 2-3, 6, 10-1, 13-17). Tal expediente se dá pelo 

jogo de palavras com o nome do próprio deus (Πᾶν) que englobaria todas as coisas (cf. 

nota a v.1). A oferenda de incensos variados ao deus parece emular a multiplicidade a ele 

relacionada (Morand 2001, p. 136; Fayant 2014, p. 111). Apesar dessa abordagem ao 

deus, o laudator faz questão de representá-lo também de forma tradicional: ligado ao 

canto e dança (vv. 4, 6, 9) pastoril (vv. 1, 8) de configuração caprina (v.5) e, de uma 

forma geral, relacionado à natureza. De fato, a ligação de Pã com a Natureza (hino 10) 

parece alinhavar essas duas possibilidade de representação: o deus faz a ponte entre a 

natureza encarada cosmicamente e os seus resultados mais terrenos. Como observam 

Athanassakis e Wolkow (2013, p. 96), o hino parece combinar um “materialismo rústico” 

com alusões ao potencial criador e cósmico do deus. Convém ao interesse epiclético do 

hinário mesclar aquilo que era tido como tradicional com uma invocação de interesse e 

projeto mais específico. Damáscio (fr. 86 B) reporta que a Teogonia de Hierônimo e 

Helânico designava Zeus em seu aspecto criador como Pã; Fayant (2104, p. 114) observa 
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ainda que no fr. 188 K (não coligido por Bernabé), Proclo informa que a Teogonia 

rapsódica identificava Pã com o Sol e Zeus. O poeta parece seguir esse expediente de 

assimilação órfica no v.12 (ἀληθὴς Ζεὺς ὁ κεράστης). 

1. Πᾶνα καλῶ: a coletânea se permite alternar entre a forma contrata (3.12, 11.1, 

50.10, 55.28) e não contrata (pr.24, 6.1, 22.1, 33.1, 42.1, 53.1 e demais ocorrências). 

Notar o verbo epiclético inaugurando a inuocatio. νόµιον: o mesmo epíteto para as 

Ninfas (51.13) e para uma faceta de Dioniso (54.4); cf. ainda Hymn. hom. 19.5; Nonn. 

Dion. 15.416; Anth. Pal. 6.96.6; 9.217.4. κόσµοιο τὸ σύµπαν: com o σύµπαν, o poeta dá 

início ao uso de um jogo sonoro entre o nome de Pã e suas características, como em: 

παµβασίλειαν (v.2), παντοφυής, γενέτωρ πάντων (v.10). Artifício retórico próximo 

aparece com a folk etymology do Hymn. hom. Pan 19.47:	Πᾶνα δέ µιν καλέεσκον ὅτι 

φρένα πᾶσιν ἔτερψε; para outra hipótese etimológica, s.u. Πᾶν Frisk 1960, pp. 470-1 e 

Beekes 2010, p. 1149. O mesmo expediente é usado para a Natureza (cf. nota a 10.1). A 

expressão “todo o conjunto do cosmo” dá ensejo ao conteúdo dos próximos dois versos, 

que em uma enumeratio apresentam quais seriam os quatro membros de Pã, que 

totalizariam o universo; expressões análogas em Hymn. hom. Pan 19.47 e Pl. Crat. 408c. 

2-3. οὐρανὸν... / ...ἀθάνατον: o elemento celeste também encabeça esse tipo de 

enumeratio em pr.32, 4.5, 58.5; é mais raro que haja na coletânea uma menção a todos os 

quatro elementos, havendo uma preferência patente por se elencar duas partes opositivas 

constituintes do universo (e.g. céu e terra) ou mesmo três partes, que triangulariam o 

locus das atividades humanas e divinas (céu, terra e água). 

3. τάδε γὰρ µέλη ἐστὶ τὰ Πανός: denomina-se µελοθεσία a atribuição de partes 

do universo ao corpo de uma divindade. Nessa coletânea, tal expediente imagético repete-

se no hino a Hefesto (66.6-7); fora dela (mas ainda dentro do corpus órfico), temos o 

mesmo recurso no hino órfico a Zeus (fr. 31 B; cf. Bernabé 2009). No Ṛgveda (X.90) 

recorre-se a uma representação próxima, na qual um homem primordial (puruṣa) teria os 

membros do seu corpo sacrificados, de onde viriam as partes do universo. Uma imagem 

similar ainda no Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad I.1, em que as partes de um cavalo sacrificial 

comporiam seções homólogas do universo: a sua cabeça seria a aurora; a sua visão, o sol; 

a sua respiração, o vento; etc. (cf. ainda Olivelle 1998, pp. 24-7). Cf. ainda nota a pr.39. 
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4. Ἐλθέ, µάκαρ, σκιρτητά: o sintagma inteiro se repete em 45.7; σκιρτητής 

também se diz das Nereidas (24.7), dos Curetes (31.1) e de Dioniso (45.7). Ἐλθέ, µάκαρ, 

em geral encontrado nas precationes da coletânea, é deslocado para o início do hino, 

como em uma segunda inuocatio, reforçando a epiclese. περίδροµε: associação entre Pã 

e o Sol (cf. 8.14); o valor cíclico-circular desse epíteto é reforçado pela qualificação que 

o segue. σύνθρονε Ὥραις: no hino às Estações, essas divindades são identificadas como 

περικυκλάς (43.5). 

5. αἰγοµελές: hapax; o aspecto caprino desse deus também é explorado no Hymn. 

hom. Pan 19.2. βακχευτά, φιλένθεε: o sintagma se repete na mesma posição métrica no 

v.21; parece haver aqui uma referência ao culto de Pã (cf. Arist. Lys. 1-3), cuja 

caracterização extática iria de encontro com o culto dionisíaco-órfico (Dioniso é dito 

βακχευτής em 47.6, mesma posição métrica). ἀστροδίαιτε: hapax; a correção de Pierson 

para ἀντροδίαιτε, por mais que convenha à expressão rural de Pã, não é necessária caso 

consideremos que o valor cósmico desse deus esteja em primeira figura. Adicione-se a 

isso que é adequado a Pã assimilado ao Sol (v.4) ser qualificado como um deus 

“residindo entre os astros” (cf. Fayant 2014, p. 112). 

6. ἁρµονίαν κόσµοιο κρέκων: o resultado da µελοθεσία (vv. 2-3) é revisitado 

aqui como uma função, uma prerrogativa de Pã e não mais apenas como um estado do 

seu corpo divino. Fayant (2014, pp. 120-1) propõe se tratar não de um “canto”, mas “l’air 

joué sur sa flûte”; a imagem é cabível, mas não vem acompanhada de sustentação 

suficiente (cf. Hymn. hom. 19.15-21). Este verso encontra um paralelo na atividade de 

Apolo (34.16 e 20), com uma expressão próxima ainda em Anth. Pal. 7.191. 

φιλοπαίγµονι: cf. o hino às Ninfas (51.14), companheiras das danças de Pã. 

7. φαντασιῶν... βροτείων: o verso faz menção ao deus como aquele que pode 

instilar o “terror pânico” nos homens, assim como pode removê-lo (v. 23; cf. nota a 3.14). 

Fayant (2014, p. 121) propõe que os hemistíquios teriam o mesmo sentido, propondo uma 

análise de ἔκπαγλος por meio de ἐκπλήττω, que pode apresentar o sentido de “écarter, 

détourner”; ainda assim, fico com a leitura de Ricciardelli, “terribile”, de modo que os 

dois sintagmas funcionariam como um merisma do potencial benéfico e funesto de Pã, 

expediente recorrente na coletânea (e.g. 39.3-4; 86.12-4). 
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8. αἰγονόµοις... βούταις: o verso desenvolve a descrição de Pã como νόµιον 

(v.1); cf. ainda Hymn. hom. Pan 19.3 ss. Sobre o uso nos HO de χαίρω alinhavando 

divindades e suas respectivas esferas de influência, cf. Ricciardelli 2000, p. 282. 

9. εὔσκοπε, θηρητήρ: o verso organiza as informações em duas partes; o 

primeiro hemistíquio funciona como uma coda do verso precedente, listando 

características próprias dos pastores, cujas atividades funcionam como uma extensão da 

prerrogativa de Pã; cf. Hymn. hom. Pan 19.11, 13-4. Eὔσκοπος é homérico (para Hermes 

em Il. 24.24, Od. 7.137; para Ártemis em Od. 11.198); o deus é σκοπός em Anth. Pal. 

1.233.2. Pã é θηρευτής em Anth. Pal. 6.183.1 e, por outro espectro, é também θήρ em 

Castor. fr. 2 Bergk. Ἠχοῦς φίλε, σύγχορε νυµφῶν: o segundo hemístiquio apresenta os 

elos de afinidade entre o deus invocado e outras divindades, servindo, principalmente no 

primeiro caso, como uma narratio in nuce, uma vez que faz menção ao episódio 

mitológico de Pã e Eco, no qual a sua amada se transforma no fenômeno que lhe dá 

nome, o eco (cf. Hymn. hom. Pan 19.21; para Ovídio, em Met. 3.356-401, a responsável 

pela transformação da ninfa Eco teria sido Juno). A relação de Pã com as Ninfas também 

é tradicional (Hymn. hom. Pan 19.3, 22-4); σύγχορος é um hapax. 

10. παντοφυής, γενέτωρ πάντων: retoma a descrição de Pã como um deus que 

abarca a totalidade do universo (cf. vv. 1-3). πολυώνυµε δαῖµον: cf. nota a 2.1. 

11. κοσµοκράτωρ: esse epíteto também vale para o Sol (8.11). αὐξητά: o mesmo 

para Zeus (15.8); também para o Sol em P. mag. 3.154. φαεσφόρε: o adjetivo é usado 

ainda Sol (8.12) e Apolo (34.5), além de outras ocorrências (pr.24, 9.1, 29.9, 66.3) 

κάρπιµε Παιάν: assim também se descreve o Sol (8.12, com nota). 

12. ἀντροχαρές: hapax; o mesmo para as Ninfas (51.3). βαρύµηνις: cf. 45.5 e 

20.4; esse adjetivo antecipa a assimilação com Zeus, explicitada logo em seguida. 

ἀληθὴς Ζεὺς ὁ κεράστης: explora-se novamente a face caprina de Pã (cf. v.5), agora 

associado a Zeus com chifres, imagem que aparece no corpus órfico (cf. fr. 86, 414 B). 

13-17. A µελοθεσία dos vv. 2-3 é reaproveitada e ampliada aqui, mas o seu 

argumento é desenvolvido de modo similar ao v. 6, ou seja, os quatros elementos do 

cosmo não são assinalados a partes do corpo de Pã, mas, mais uma vez, o deus é 

representado como o arranjador e suporte de tudo que constitui o universo. A ordem dos 
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elementos é diferente de sua disposição nos vv. 2-3, talvez agora atendendo ao critério de 

um crescendo: a elevação dos elementos, do mais grosseiro ao mais sutil. 

15. Ὠκεανός... ἑλίσσων: imagem próxima do Oceano em 83.3 (cf. ainda 22.3); o 

mesmo se diz do Céu (4.3). Cf. ainda Aesch. Prom. 138 ss.; Ov. Fasti 5.79 ss.; Nonn. 

Dion. 23.280 ss. 

16. ἀέριόν... µέρισµα: cf. o hino dedicado ao Éter (5.2). ζωοῖσιν ἔναυσµα: esse 

sintagma aparece na mesma posição novamente no hino ao Éter (5.3). 

17. πυρὸς ὄµµα: associação ao Sol (cf. 8.14). 

18-20. Esse tríptico funciona como uma explicação gnômica final que encerra os 

vv. 13-7; argumentação similar aparece desenvolvida de forma paratática no hino 

anterior, à Natureza (10.20-1). 

18. τάδε θεῖα: cf. v.3; o mesmo sintagma aparece em 15.3. πολύκριτα: hapax. 

19. ἀλλάσσεις... προνοίαις: prerrogativa semelhante é destacada a respeito de 

Proteu (25.2-3). 

20. βόσκων: Ricciardelli (2000, p. 285) e Fayant (2014, p. 122) notam que 

convém o uso desse verbo, próprio do âmbito pastoral, a Pã. κατ' ἀπείρονα κόσµον: a 

expressão se repete em 13.4, também fechando o hexâmetro. 

21. Ἀλλά, µάκαρ... βαῖν': o verso marca a precatio; a fórmula inicial, além de ser 

comum nas demandas finais, revisita µάκαρ, que já havia aparecido no v.4, de modo que 

neste hino o uso repetido de fórmulas semelhantes parece emoldurar a amplificatio 

central à composição. ἐπὶ λοιβαῖς: cf. 19.20, 59.19, 66.10. 

22. ὄπασον: esse mesmo verbo é retomado em 28.11, 67.8 e 73.9. βιότοιο 

τελευτὴν: pode-se pensar em um “termo” à vida assim como um “cumprimento” da vida, 

carregando a expressão com um sentido de realização completa do destino humano; cf. 

13.10, 20.6, 25.11, 28.11, 64.7, 67.8, 73.9; Procl. Hymn. 2.19 ss. 

23. Verso análogo no hino a Melínoe (71.11). Πανικὸν... οἶστρον: o “terror 

pânico”, associado amiúde aos cultos a Pã, é uma referência relativamente comum (cf. 

Eur. Med. 1172, Hipp. 142; Teocr. 5.14-6; Longo, Daphnis et Chloe 2.26.5, 3.23.3; 
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Nonn. Dion. 10.4.13). O οἶστρος também é sublinhado como atuação possível de Atena 

(32.6) e das Eumênides (70.9); cf. notas correspondentes. Fala-se de οἶστρος ainda nas 

Arg. orph. 47 e 103. ἐπὶ τέρµατα γαίης: além de aparecer em 71.11, essa expressão se 

repete também em 14.14, na mesma posição métrica. 

 

12. A Héracles 

O poeta segue a tradição órfica de identificar Héracles com o Tempo (v.10; cf. pr. 

28-9 Αἰῶνος µέγ' ὑπείροχον ἰσχὺν / καὶ Χρόνον ἀέναον). Tal expediente pode ser visto 

na Teogonia de Hierônimo e Helânico (fr. 75-6 B); com efeito, o poeta emula até mesmo 

a representação teriomórfica do deus no v.10, elemento presente nos fragmentos citados e 

que recupera a caracterização de Fanes (cf. introdução ao hino 6). A representação 

monstruosa do Tempo, assimilado a uma serpente ou dragão, é característica do orfismo, 

sem ecos na tradição grega, o que pode indicar ou uma inovação ou uma influência 

externa, como de tradições orientais (cf. Levy 1934; Guthrie 1993, pp. 90-1; Bernabé 

2012, pp. 110-6). Pode-se pensar que é adequado que uma divindade com potencial 

ambivalente, criadora mas aniquiladora (v.6 παµφάγε, παγγενέτωρ; v.13 πολύπειρος, 

ἀπείριτος), seja representada de forma teratológica e, ao mesmo tempo, complexa: suas 

figuras mostram um deus enrolado por cobras, com corpo humano, cabeça de leão e em 

posse de duas chaves, uma em cada mão (Levi 1944, pp. 274-6). Serra (2015, pp. 389-90) 

propõe que as duas serpentes representariam a androginia do Tempo (provavelmente 

herdada de Fanes), que poderia então se autofecundar (v.9), dando prosseguimento a si 

próprio de forma incessante. É possível lembrar ainda do episódio em que Hera envia 

serpentes para matar o infante Héracles, do que se deduz que essa narrativa pode ter sido 

absorvida ou transferida para a sua imagem. Nos vv. 11-2 o poeta insiste em identificar 

Héracles com o Tempo, mas de forma mais discreta, pelo paralelo entre “aurora”/”leste” 

e “noite”/”oeste”; implicada nessa imagem, é possível ver tanto a ciclicidade cronológica 

quanto a degenerescência linear que o tempo traz consigo. Héracles aparece no hino 

também como uma divindade solar (vv. 1, 3, 7, 10-2), o que ajuda a explicar a sua 

associação com o Tempo. Na Teogonia rapsódica (fr. 109-11 B) o Tempo aparece como 

uma divindade primordial, sendo eventualmente acompanhado da Necessidade e ainda 
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engendrando o Éter e o ovo cósmico. É narrado ainda que Héracles (em sua 

caracterização tradicional) teria sido um iniciado em Elêusis quando Museu era então 

sacerdote (Diod. Sic. 4.25.1; cf. Guthrie 1993, p. 61). 

1. Ἥρακλες: a inuocatio tem início com o uso do nome da divindade invocada no 

vocativo. ὀµβριµόθυµε... Τιτάν: passagens muito próximas no hino a Crono (13.2), a 

Ares (65.1) e a Hefesto (66.1); na coletânea, Titãs são os deuses solares (cf. 8.2, 34.3, 

78.3; cf. Rudhardt 1991, 276 ss.). 

2. καρτερόχειρ: o mesmo para Hefesto (66.3) e Ares (Hymn. hom. Ares 8.3); 

fala-se do poder das mãos de Héracles em Teocr. 24.26 ss. ἀδάµαστε: assim também 

para Ares (65.2). βρύων ἄθλοισι κραταιοῖς: introduz en passant o mito das doze tarefas 

de Héracles, que será explicitado no v.12; cf. Hymn. hom. 15.5. 

3. αἰολόµορφε: Héracles é “mutável” uma vez que no imaginário órfico ele é 

associado ao Tempo (fr. 75 I B e 76 I B), que engendra a alternância entre o dia e a noite 

(cf. v.11), assim como entre as estações; para demais ocorrências desse termo, cf. nota a 

4.7. χρόνου πάτερ: o sintagma explica e dá continuidade ao αἰολόµορφε que o precede, 

além de persistir na avaliação de Héracles como uma divindade solar (o mesmo se diz do 

Sol em 8.13); para a associação entre o Sol e o tempo, cf. West 1983, pp. 193-4. ἀίδιέ τε 

<καì> εὔφρων: considero a emenda de Vian (uma reformulação da proposta de 

Hermann) a mais razoável para ser acatada; o τε dos manuscritos, que mantenho, não me 

parece justificável de outra forma. Não obstante as quantidades de ἀίδιέ, a sílaba final 

pode ser considerada um caso de brevis in longo, artifício recorrente nos HO (Quandt, p. 

40*, item 6). 

4. O verso apresenta dois pares de epítetos que se intercalam: a, b / a’, b’, em que 

a e a’ correspondem a uma antítese (o deus é “inefável”, embora “solicitado”), ao passo 

que b e b’ têm um valor acumulativo, sublinhando a potencialidade subjugadora de 

Héracles. ἄρρητ': demais ocorrências em 6.5 e 30.3 (com notas), 32.3, 42.3, 52.5. 

ἀγριόθυµε: diz-se ἄγριος de Dioniso (30.3, seguido justamente por ἄρρητος) e de Apolo 

(34.5). Fayant (2014, p. 128) entende que esse epíteto explicaria o “inefável”, que o 

precede, “car sa sauvagerie inspire la crainte”. Encarado dessa forma, o verso 

possibilitaria outra leitura: “ἄρρητ', ἀγριόθυµε” como um primeiro par, no qual a índole 
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de Héracles, ao inspirar temor, causaria espanto tamanho no laudator a ponto de limitar a 

apreciação humana do deus. O par seguinte, “πολύλλιτε, παντοδυνάστα”, avaliaria essa 

mesma índole, a capacidade dominadora de Héracles, por um viés positivo, passível de 

ser divisado, do que o deus poderia ser “solicitado”. πολύλλιτε: paralelos na coletânea 

em 32.17, 35.2 e 41.9; cf. ainda Call. Hymn. 2.80 e 4.316. παντοδυνάστα: o mesmo para 

Dioniso (45.2); cf. P. mag. 12.266. 

5. παγκρατὲς ἦτορ ἔχων: cf. 28.2, na mesma posição métrica. κάρτος µέγα: 

κράτος para Zeus (5.1, 19.9). τοξότα, µάντι: ambos os epítetos associam Héracles a 

Apolo; diz-se deste último τοξοβέλεµνε (34.6) assim como µάντι (34.4 com nota, 

também fechando o hexâmetro). As duas prerrogativas do deus são elencadas em Hymn. 

hom. 3.131-2. Esse último adjetivo é retomado no pedido feito no v.14, enquanto a sua 

caracterização como arqueiro é revisitada no v.16. Não obstante a assimilação entre os 

deuses, a imagem de Héracles portando arcos é de registro homérico (Il. 5.392 ss.; Od. 

11.607 ss.). Segundo Apolodoro (2.4.11), Apolo teria dado a Héracles o arco e flecha; 

logo em seguida (2.4.12), o mitógrafo relata que Héracles teria recebido esse nome 

justamente no templo de Delfos por parte da sacerdotisa Pítia, uma vez que antes era 

conhecido como Alcides (por ser neto de Alceu). 

6. O verso apresenta espécie de anáfora, com a repetição do elemento παν- no 

início de cada epíteto. Esse expediente alinhava o hino atual com o anterior, dedicado a 

Pã. A representação de Héracles neste verso reforça a sua identificação com o Tempo, já 

indicada no v.3. παµφάγε... πανυπέρτατε: mesma disposição desses dois adjetivos em 

66.5; cf. ainda nota a 4.8. παγγενέτωρ: assim também para o Céu (4.1) e no hino 

seguinte para Cronos (13.5). πᾶσιν ἀρωγέ: o mesmo para o Sol (8.17). 

7. ὃς... διώξας: em um tipo de pars epica condensada, o verso alude aos 

mitologemas tradicionais de Héracles dominando monstros fabulosos (cf. Hes. Theog. 

313 ss., 327 ss., 523 ss.). É possível pensar que, assimilado ao Sol, Héracles espantaria 

também as feras que apareceriam no período noturno. 

8. εἰρήνην ποθέων κουροτρόφον, ἀγλαότιµον: versos bastante próximos em 

19.22 e 65.9, durante as precationes do hino a Zeus Trovão e a Ares; as divindades que 

governam o âmbito do ímpeto colérico são justamente aquelas podem trazer a paz ou 



	 344	

operar a sua manutenção, tanto pela retenção da fúria quanto pelo usufruto da força tendo 

como meta o fim das contendas. 

9. Como nota Ricciardelli (2000, p. 289), os vv. 9-13 enfatizam a classificação de 

Héracles como uma divindade solar. αὐτοφυής, ἀκάµας: assim também para o Sol (8.3, 

na mesma posição métrica). γαίης βλάστηµα: o mesmo para Crono (13.6) e Têmis 

(79.2); o Éter é ainda descrito como ἀγλαὸν βλάστηµα (5.5). No pensamento órfico, o 

lodo, identificado com a terra, é, junto com a água, um dos elementos que teria 

engendrado Héracles-Tempo (fr. 75 I B e 76 I B). 

10. πρωτογόνοις στράψας φολίσιν: a correção de Lennep não é necessária e, 

portanto, conservo φολίσιν dos manuscritos (também o fazem Ricciardelli e Fayant); nas 

teogonias órficas, Héracles-Tempo era retratado como um dragão/serpente, de modo que 

convém falar de suas “escamas” (fr. 75 I B, 76 I B; cf. West 1968 e 1983, pp. 190-2); elas 

seriam “primordiais” por metonímia ao deus, visto que, em algumas versões órficas, 

Héracles seria o primeiro deus a ser de fato gerado (da água e do lodo, cf. v. 9). Vale 

notar que πρωτογόνοις sugere alguma assimilação com outras divindades dentro da 

recolha: o próprio Primogênito (6.1) e Dioniso (30.2 e 52.6, dito também Ericepeu). 

Αἰών: Ricciardelli acata Παιών, de Lennep, mas essa solução não encontra paralelo nos 

HO, havendo apenas Παιάν (8.12, 11.11, 34.1, 52.11), o qual, por sua vez, talvez fosse 

adequado, já que o termo corresponde a divindades solares. A sugestão de Pierson, 

δαῖµον, é tentadora por resolver o metro de forma simples e por encontrar paralelos na 

coletânea (11.10 e 23.3, em ambos os casos também fechando o hexâmetro), no entanto, 

ela apresentaria problemas de ordem paleográfica, como observa Fayant (2014, p. 129). 

Desse modo, sigo, com a própria Fayant, a emenda de West, que, embora apresente um 

hiato (o qual justamente pode ter sido suprimido pelo copista, chegando ao ναίων dos 

manuscritos), convém tanto paleograficamente quanto pelo sentido: Héracles-Tempo é 

associado à Eternidade (à qual convém ἀπείριτος do v. 13), que já havia sido invocada no 

pr.28 mas que, não fosse a atual ocorrência, não teria sido retomada na recolha; inclusive, 

esse mesmo verso (...Αἰῶνος µέγ' ὑπείροχον ἰσχὺν) invoca a Eternidade por meio de sua 

força, característica que é constantemente ressaltada neste hino a Héracles (cf. vv.1-2); 

por fim, vale ainda notar que no próximo hino, dedicado a Crono (assimilado também ao 

Tempo), lê-se a expressão: αἰῶνος Κρόνε παγγενέτωρ (13.5). A continuidade de 
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vocabulários entre um hino e aqueles que o ladeiam é um expediente comum nos HO (cf. 

o estudo introdutório), suturando e dando coerência às diversas divindades da coletânea. 

11. ὃς... µέλαιναν: Héracles é novamente apresentado como uma divindade solar, 

que rege o tempo; cf. notas a 7.3 e 8.4. Zeus aparece representado de forma similar em 

um texto órfico (fr. 243 B, vv. 14-5). Notar que fala-se aqui da noite e da aurora; se 

consideradas como pernsonificações divinizadas, o poeta remete diretamente aos hinos 3 

e 78, que estão nos polos da recolha e poderiam apontar para o momento de performance. 

12. δώδεκ'... διέρπων: há um antecedente clássico dessa narrativa no Hymn. 

hom. 15.6. Ricciardelli (2000, p. 287) nota que ἆθλα aqui não possui a mesma conotação 

de πολυΐστορας ἄθλους (7.12), cujo sentido envereda pela ideia de “tarefas” ou ainda 

“provações” próprias de rituais. Ainda assim, os doze trabalhos poderiam ser 

identificados alegoricamente com os doze signos do zodíaco (West 1983, pp. 192-3, com 

bibliografia), o que poderia emprestar valor simbólico para a menção desses ἆθλα em um 

contexto iniciático.  

13. ἀθάνατος: o mesmo para o Sol (8.13); Héracles é um mortal tornado imortal 

(referência indireta a essa transformação ontológica em Hymn. hom. 15.7-8). 

πολύπειρος: cf. nota a 10.21. ἀπείριτος, ἀστυφέλικτος a mesma sequência, também 

fechando o hexâmetro, aparece em um hino a Zeus do corpus órfico (fr. 243.22 B). 

ἀπείριτος: esse adjetivo convém à conjectura Αἰών (v.10), caso ela esteja correta, além 

de criar um par antitético (interrompido pela cesura) com πολύπειρος, que o precede. 

ἀστυφέλικτος: o mesmo para Apolo (Call. Hymn. 4.26) e o Sol (P. mag. 2.90). 

14. ἐλθέ, µάκαρ: inicia-se a precatio com um verbo de movimento. νούσων 

θελκτήρια πάντα κοµίζων: o poeta revisita a associação entre Héracles e Apolo 

entrevista com µάντις (v.5); θελκτήρια πάντα é uma expressão homérica (Il. 14.215). 

15. κλάδον: a imagem tradicional de Héracles é aqui domesticada para um 

contexto ritualístico e religioso; Fayant (2014, p. 130) comenta que “la traditionnelle 

massue d’Héraclès est remplacée par un rameau apotropaïque, la branche d’olivier tenue 

par les suppliants ou la branche de laurier destinée aux offrandes dans les temples”.  
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16. πτηνοῖς τ' ἰοβόλοις: recupera-se, mais uma vez, a associação de Héracles 

com Apolo (τοξότα, v.5); cf. ainda 19.8. Kῆρας: divindades femininas que podiam trazer 

mortes nefastas aos homens (cf. Hes. Theog. 211, no singular, e 217; Il. 12.326), 

aparecendo neste hinário ainda em 14.14 e 67.4, passagem em que também se faz menção 

às Νούσοι (como aqui, no v.14). Por vezes, no plural, essas divindades se relacionam 

com pragas e doenças (s.v. LSJ II.2), de modo que a sua aproximação nos HO com o 

léxico νόσος pode apontar que o compositor pensa nas duas entidades como uma só, 

deixando implícita a hendíade. Traduzo por “Ruína(s)” e não por “Morte(s)” para evitar 

alguma confusão com Θάνατος. ἀπόπεµπε: o imperativo ἐπίπεµπε dos manuscritos não 

se repete na recolha, embora Quandt o adote; ἔκπεµπε, proposto por Ricciardelli, aparece 

em 11.23 e 71.11, enquanto que	ἀπόπεµπε, que Fayant aproveita, é o texto encontrado em 

Ald, utilizado ainda em 3.14, 37.7, 58.10 e 77.10. Considero provável que o copista tenha 

cometido um deslize, escrevendo ἐπί- em vez de ἀπό-, do que adoto essa última correção. 

 

13. A Crono 

É frequente na antiguidade tardia a assimilação entre o Tempo (Χρόνος) e Crono 

(Κρόνος); cf. fr. 109 B. Assim como na representação de Pã, o poeta incorpora atributos 

de valor tradicional do titã (vv. 2, 6, 7) com outros específicos da sua identificação com o 

Tempo (vv. 1, 3-5, 8; Alderink 1997, p. 192), invocado implicitamente já por meio de sua 

assimilação com Héracles. Assim como na tradição hesiódica, Crono é considerado uma 

divindade primordial em todas as cosmogonias órficas: cf. P. Derveni col. VIII 3; fr. 24 B 

(Teogonia eudemia); fr. 84 B (Teogonia de Hierônimo e Helânico); fr. 190-3 B 

(Teogonia rapsódica). Por outro lado, o Tempo, com quem Crono é identificado, figura 

como deus primevo na Teogonia rapsódica (fr. 109 B, 111 B) e filho da Água no relato 

de Hierônimo (fr. 76 B, 78-9 B); cf. ainda introdução ao hino 12. No fragmento citado da 

Teogonia de Eudemo, Crono é irmão de Reia (ambos filhos de Oceano e Tétis) e, juntos, 

teriam gerado Zeus. Na versão rapsódica, Crono e Reia também são irmãos e ele a 

desposa após castrar o Céu, seu pai, eventualmente gerando Zeus (fr. 194 B, 205 B). Na 

recolha, Crono é filho da Eternidade (v.5), ao mesmo tempo que da Terra e do Céu (v.6), 

ao passo que Reia é filha de Fanes (14.1); ambos formam um casal (v.7, 14.5), ao que a 
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deusa é chamada de mãe de Zeus (14.4), o que justifica a ordem dos hinos nesta altura da 

coletânea. Pausânias (1.18.7) narra a existência de um templo dedicado a Crono, Reia e 

Terra. Morand (2001, p. 126) bem nota que o mesmo incenso é oferecido para Crono em 

um papiro mágico (PGM 13.17). 

1. Ἀιθαλής: cf. nota a 8.13; a inuocatio se dá sem um verbo clético, começando já 

com uma enumeratio de epítetos que culminam no nome do deus invocado aparecendo 

duas vezes apenas no v.5. µακάρων... ἀνδρῶν: essa perífrase vale para Crono enquanto 

deus assimilado ao Tempo (o qual, por sua vez, se identifica com Héracles no hino 

anterior), considerado como o criador de todos os seres (cf. vv. 5, 8), mas também parece 

levar em conta ter ele gerado os deuses olímpios e o próprio Zeus (cf. fr. 10 B). 

2. ποικιλόβουλ': o mesmo para Hermes (28.3) e para Prometeu (Hes. Theog. 

521), que é usado como teônimo para identificar o próprio Crono mais adiante, no v.7. O 

hino parece estabelecer uma linhagem de personagens que fizeram uso de estratagemas 

para enfrentar situações adversas alavancadas por figuras hierarquicamente superiores, no 

caso, a castração de Céu por Crono. ἀµίαντε: também para o Sol (8.13). µεγασθενές, 

ἄλκιµε Τιτάν: cf. nota a 12.1. 

3. Enquanto tido como uma divindade temporal, Crono ostenta a faculdade de 

promoção e extinção de tudo que vive (cf. Cornut. Theol. comp. 6); essa ideia se repete 

em 8.4 e 10.17. 

4. δεσµοὺς ἀρρήκτους: a expressão é homérica (Od. 8.274 ss.) ao passo que a 

imagem das “correntes inabaláveis” relacionada a Crono é aproveitada ainda em Hymn. 

mag. 9.83 e 10.38. κατ' ἀπείρονα κόσµον: cf. nota a 11.20. 

5. Αἰῶνος Κρόνε: Crono, associado ao Tempo, é descrito como progênie da 

Eternidade; cf. notas a 12.3, 10 e Nonn. Dion. 40.370-4. παγγενέτωρ: deve ser 

compreendido sem complemento (cf. 20.5, 73.2); reparar que, com essa leitura, o verso 

passar a ser quiástico. Κρόνε ποικιλόµυθε: notar a repetição do nome do deus; outro 

epíteto compartilhado com o deus Hermes (28.8; cf. v.2). 

6. Γαίης... ἀστερόεντος: segue-se aqui a tradição hesiódica (Theog. 137), 

inclusive com a sequência καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος, que também fecha o hexâmetro em 
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Theog. 106. No corpus órfico, Crono é filho do Sol com a Terra (fr. 9 B) ou, segundo 

outro relato, filho de Tétis com o Oceano (Plat. Tim. 40d-e). Para Γαίης τε βλάστηµα, cf. 

nota a 12.9. O verso ecoa uma passagem repetida em diversas lâminas douradas, em que 

os iniciados deveriam anunciar no post mortem que eram também filhos do Céu e da 

Terra (cf. fr 476, 6 B Γῆς παῖς εἰµι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος). 

7. Os termos do verso são dispostos em um formato ascendens. O primeiro 

hemistíquo reforça a informação do v.3, ao passo que o segundo apresenta Crono por 

intermédio de sua afinidade com outras divindades. Ῥέας πόσι: Reia é tanto irmã quanto 

esposa de Crono; ela é invocada no próximo hino. σεµνὲ Προµηθεῦ: cf. nota a v.2; 

Crono é ainda identificado com Prometeu em Lycophr. 202. Vale frisar que, na 

genealogia mitológica, Prometeu é sobrinho de Crono (Hes. Theog. 528). Para uma 

tentativa de explicação sobre a assimilação entre Prometeu e Crono, cf. Serra 2015, pp. 

393-8. 

8. ὃς... κόσµοιο: retoma o v.4, ecoando ainda o início do hino a Pã (vv. 11.1-3). 

γενάρχα: cf. v.1; o termo reaparece ainda em 82.3. 

9. ἀγκυλοµῆτα: epíteto homérico para Crono (Il. 2.205, 319 e demais 

ocorrências), também usado para designar Prometeu (Hes. Theog. 546). φέριστε: também 

em 12.9 e 64.13. κλύων ἱκετηρίδα φωνὴν: o poeta situa a precatio no segundo 

hemistíquio do verso, expediente que não se repete nos HO; cf. 3.13 e 34.27. 

10. πέµποις: o optativo fazendo as vezes de imperativo aparece ainda em 36.16 e 

57.12. βιότου τέλος: cf. 11.22. 

 

14. A Reia 

Para a relação entre Crono e Reia (que teriam gerado Zeus), assim como a 

genealogia da deusa, cf. introdução ao hino anterior e nota a v.1. No P. Derveni (col. 

XXII, 7-15) Reia é identificada com a Terra, a Mãe dos Deuses, Hera, Deméter e Héstia, 

do que o texto argumenta uma invariabilidade conceitual em todas as deuses: a tendência 

de criação dos seres, geração e nutrimento. Nas passagens que podem ser lidas do texto 

derveniano, o comentador entrevê ainda uma homogeneidade onomástica entre as deusas, 
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cuja variação dependeria do uso corrente ou de pequenos enfoques dados a um ou outro 

teônimo. Na Teogonia rapsódica (fr. 206 B), após se tornar mãe de Zeus, Reia teria 

passado a se chamar Deméter. O poeta da recolha parece ter o mesmo pendor sincrético 

entre essas deusas; com efeito, Fayant (2014, pp. 682-3) apresenta uma tabela elencando 

todos os atributos em comum entre elas no decorrer dos HO: a representação como mães, 

rainhas do cosmo, a ligação a ritos orgiásticos, à prosperidade, à vegetação, a carruagens, 

dentre outros elementos (cf. hinos 16, 26, 27, 40, 41, 84). A identificação com a Mãe dos 

Deuses (Cibele) se sustenta ainda pela caraterização desta última no Hymn. hom. 14; para 

mais sobre a associação entre Reia e a Mãe dos Deuses (e sobre uma possível influência 

semítica na representação de ambas), cf. West 1990, pp. 90-100. O hino dá continuidade 

ao tema das divindades cósmicas, uma vez que Reia é invocada enquanto uma figura 

matriarcal: criadora dos deuses, homens e das partes do universo (vv. 8-11). Diversos 

testemunhos relatam que no orfismo Reia era cultuada por sua função como divindade 

geradora (cf. fr. 196-7 B, 206 IV B). 

1. Πότνα Ῥέα: o nome da divindade aparece em posição tópica inaugurando o 

hino e a inuocatio. Cf. Call. Hymn. 1.28. Πότνια em 27.2, 11 e 36.11. θύγατερ 

πολυµόρφου Πρωτογόνοιο: na tradição hesiódica, ela é filha do Céu e da Terra (Theog. 

135). Não fica claro se a ligação entre o Primogênito e Reia é direta ou indireta, por 

extensão à ideia do Primogênito como criador de tudo que existe, de modo que todos os 

entes e divindades derivariam em última instância de uma causa primeira identificada 

com Fanes (cf. 6.3); sendo direta, não há notícia de uma cosmogonia órfica que apresente 

essa filiação (ainda que, no fr. 149 B, Primogênito gera o Céu e a Terra, a qual, pode 

estar vagamente associada a Reia), de modo que pode-se pensar que o poeta segue uma 

tradição desconhecida ou que ele opta por uma inovação mitológica (cf. Fayant 2014, pp. 

140-1; Ricciardelli 2000, p. 295). Como nota ainda Fayant (2014, p. 144), convém ao 

Primogênito ser denominado “polimorfo” uma vez que ele é assimilado a diversos deuses 

na recolha. Pode-se pensar ainda que Fanes, como causa primordial de todas as coisas, 

geraria a multiplicidade, ao que aqui ele estaria sendo qualificado de acordo com o efeito 

de sua função cósmica. 

2. ἐπὶ ταυροφόνων: referência aos leões, animais associados a Reia-Cibele, nos 

quais a deusa estaria montada (cf. nota a 27.3, à Mãe dos Deuses; Soph. Phil. 400; Hymn. 
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Hom. 14.4). ἱερότροχον ἅρµα τιταίνεις: ἱερότροχον é um hapax; a expressão encontra 

um antecedente homérico em Il. 12.58: ἐΰτροχον ἅρµα τιταίνων. 

3. τυµπανόδουπε: hapax, com um equivalente no hino à Mãe dos Deuses (27.11 

com nota), a quem Reia é assimilada; cf. Hymn. hom. 14.3-4. Instrumentos percursivos 

são relacionados a cultos extáticos (Eur. Bacch. 58-9, 120-34), tema esse que se estende 

pelos próximos dois epítetos (Reia é responsável por ritos de iniciação, inclusive em 

favor de Dioniso; cf. Apollod. 3.5.1). φιλοιστροµανές: hapax, mas cf. 27.13, 32.9, 36.5. 

χαλκόκροτε: também para os Curetes em 38.1 e para Deméter (Pind. Isthm. 7.3); os 

instrumentos de bronze acompanhavam eventos orgiásticos 

4. Ζηνὸς ἄνακτος: o mesmo e 43.1 e 62.2; o título, porém, não é exclusivo a 

Zeus: 6.9, 24.12, 30.2, 34.8 e 24, 38. 21 e 25, 39.5, 54.8, 64.1, 65.3, 79.6 e 9, 85.1, 86.11. 

αἰγιόχοιο: cf. pr.16. 

5. πάντιµ', ἀγλαόµορφε: essa sequência se repete em 79.7, também abrindo o 

metro; cf. ainda, para πάντιµος, 25.4, 63.3, 64.12, 69.1, e, para ἀγλαόµορφος, 29.9, 56.7, 

62.1. Κρόνου σύλλεκτρε µάκαιρα: o compositor sutura explicitamente este hino ao 

anterior; em 16.2, na mesma posição métrica, Hera é: Διὸς σύλλεκτρε µάκαιρα. 

6. οὔρεσιν ἣ χαίρεις: a Mãe dos Deuses também é representada como 

frequentadora das montanhas (Hymn. hom. 14.5; Nonn. Dion. 9.138). θνητῶν τ' 

ὀλολύγµασι φρικτοῖς: pode-se pensar em uma situação de culto (cf. v.3), em que os 

participantes passariam a vociferar enquanto em êxtase; ὀλόλυγµα relacionado a Cibele 

em Anth. Pal. 6.173.3. 

7. παµβασίλεια: o mesmo para Hera (16.2, 9), filha de Reia (Hymn. hom. 12.1); 

cf. nota a 10.16. πολεµόκλονε, ὀµβριµόθυµε: cf. 32.2, também fechando o hexâmetro. 

Ricciardelli (2000, pp. 296-7) sugere que esses dois adjetivos referenciam a coragem que 

Reia deveria ter tido para ocultar Zeus de Crono, mitologema esse aludido no próximo 

verso. Contra, Fayant (2014, p. 141) sugere que se trata de uma alusão a Reia como mãe 

dos Curetes, que receberia atributos desses deuses por extensão (cf. fr. 198 III-IV B). 

8. ψευδοµένη: Crono teria sido enganado por Reia durante o nascimento de Zeus 

(Hes. Theog. 985-91; Paus. 9.41.6; Apollod. 1.1.6); essa narratio in nuce ganha realce 
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com a invocação de Zeus no hino que segue. σώτειρα, λυτηρία: esses dois adjetivos se 

explicam pelo anterior: ao ter enganado Crono, Reia teria salvado e libertado Zeus da 

tirania paterna; cf. 27.12. ἀρχιγένεθλε: ecoa γενάρχα de 13.8; esse epíteto inaugura a 

caracterização de Reia como uma divindade criadora, imagem que continua até o v.11. 

9. µήτηρ... ἀνθρώπων: a prerrogativa de Crono em 13.1 é estendida à sua esposa, 

Reia; cf. ainda 21.1, 26.1, 27.7 e 41.1-2; Hymn. hom. 14.1 e 30.17. O τε é supérfluo (cf. 

11.8, 44.9 e Quandt, p. 43*, item 4c); para µέν τε com o significado geral de “adição”, cf. 

Denniston 1954, p. 528. 

10. De Pã vinham os quatro elementos (11.1-3); aqui são indicados também 

quatro, com enjambement, mas, em vez do fogo, temos as brisas (v.11). Cf. 27.7-8; 

Hymn. hom. 30.3-4, dedicado à Terra, a quem Reia pode estar assimilada (cf. v.1); Ap. 

Rh. 1.1098-9. ἐκ σοῦ γὰρ: esse tipo de sentença gnômica é recorrente nos HO, em geral 

com a fórmula no dativo (ἐν σοὶ γάρ); cf. 2.11, 11.13, 61.6 e 9, 63.11, 68.8, 72.6, 73.6, 

74.5, 87.8. 

11. φιλόδροµε: hapax. ἀερόµορφε: o epíteto é adequado para a descrição de Reia 

como aquela de quem provêm as brisas, nesse mesmo verso (cf. ainda 81.6; Arg. orph. 

361 ss.); os Curetes são ἀεροειδεῖς em 38.22. Como no P. Derveni (col. XXII) Reia é 

equiparada a Hera, é possível que o poeta esteja acompanhando aqui essa identificação, 

com uma paretimologia para o nome de Hera (cf. nota a 16.1). 

12. ἐλθέ, µάκαιρα θεά: precatio com verbo de movimento; cf. 55.27. σωτήριος 

εὔφρονι βουλῆι: o mesmo em 74.9, também fechando o metro; Reia é ligada à arte da 

profecia (Apollod. 3.12.6) e denominada σώτειρα no v.8. 

13. εἰρήνην κατάγουσα: o mesmo em 40.19; κατάγω na precatio se repete ainda 

em 67.3-4. σὺν εὐόλβοις κτεάτεσσι: cf. 72.2, 10. 

14. λύµατα καὶ Kῆρας: cf. nota a 12.16. πέµπουσ' ἐπὶ τέρµατα γαίης: cf. nota a 

11.23. Dado que Reia pode estar relacionada à Terra (vv. 1, 10), a exigência é apropriada, 

feita conforme a zona de influência da deusa. 

 

15. A Zeus 
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Zeus, que é o primeiro deus a ser invocado no proêmio (v.3), recebe um hino 

apenas em um momento mais avançado da recolha. Isso pode indicar abordagens 

diferentes em cada caso. Quanto ao proêmio, é possível fazer uma comparação mais 

direta com um trecho invocatório a Zeus (P. Derveni col. XVII, 12-15) que é reprisado no 

famoso Hino órfico a Zeus (fr. 243 B), em que as partes do cosmo são identificadas com 

o corpo do deus (µελοθεσία). Aqui também o poeta explora a capacidade criadora de 

Zeus (vv. 3-5, 7, 9), mas, como em outros hinos, mescla essa exposição com atributos 

mais tradicionais e menos especulativos (relaciona-se Zeus ao trovão e à sua posição de 

destaque entre os deuses olímpicos nos vv. 1, 6, 8-9). Como comentam West (1983, p. 

102) e Ricciardelli (2000, pp. 298-9), o poeta acompanha a tendência órfica de adaptar a 

fraseologia hesiódica considerada “profana” (Theog. 247 ἐξήµησε, “vomitou”) para uma 

“criação inteligente” (P. Derveni XVII, 12; XXIII, 4), de modo que o hino reprisa a 

imagem da criação de Zeus por meio de sua cabeça (v.3), mesmo termo que aparece em 

outros fragmentos órficos, como em fr. 31 I B; Guthrie (1993, p. 97) cunha o evento de 

“cephalogony”. O comentador do P. Derveni (col. XIX, 2-7) explica a proeminência de 

Zeus entre os deuses e a sua participação em todas as coisas alegando que o deus seria 

uma representação do ar, imagem que de forma bem rarefeita pode estar em jogo aqui nos 

versos que exploram o seu domínio sobre tudo (v.7) e que ainda alinhavam bem com a 

ligação de Zeus à tormenta (v.9; cf. hinos 19-21); sua esposa, Hera, também é 

identificada com o ar (cf. 16.1). Por estar ligado ao clima, o deus é também associado à 

fertilidade, o que se adequa bem à temática da criação (e.g. Il. 14.346-51). Para o bloco 

de hinos inaugurado aqui por Zeus, cf. introdução ao hino 16. Zeus é bastante 

contemplado na Teogonia rapsódica (fr. 226-42 B): ele é chamado de “quinto rei”, por 

ter sido o quinto deus a herdar o poder na cratologia órfica (fr. 227 B); teria sido também 

responsável por engolir o Primogênito-Fanes, tornando-se o demiurgo absoluto (fr. 240 

B); e ainda teria combatido os Titãs, expulsando-os para o Tártaro (fr. 232-5 B). 

1. Ζεῦ † πολυτίµητε †: o verso é amétrico e diversas emendas foram propostas 

para πολύτιµε dos manuscritos, todas, creio, insatisfatórias; πολυτίµητε de l e h tem a 

vantagem de ser um epíteto bem atestado para Zeus (Ar. Av. 667, Equ. 1390 e demais 

ocorrências). Ζεῦ ἄφθιτε: cf. nota a 10.5; a segunda ocorrência do vocativo é anafórica. 



	 353	

τήνδε: indica-se, com a forma deîtica, uma referência não apenas ao hic et nunc como 

ainda à própria composição hínica, que chama atenção para si. 

2. µαρτυρίαν... πρόσευξιν: Ricciardelli (2000, p. 299) acertadamente observa que 

nenhum outro hino na coletânea é descrito com algum desses dois termos; isso pode 

implicar uma especificidade ou uma uariatio. τιθέµεσθα: o uso de uma primeira pessoa 

do plural é incomum nos HO, o que aponta para a possibilidade do laudator estar 

simplesmente fazendo uso de um plural majestático ou talvez de ele se identificar com 

um grupo de pessoas as quais estariam o acompanhando de alguma forma na execução 

(ou como audiência) da epiclese; em relação à toda a recolha, a fórmula da inuocatio aqui 

em questão é relativamente sui generis. λυτήριον: o adjetivo pressupõe algo do qual 

tenha-se que se libertar, isto é, uma falta de que de outro modo não se faz menção mas 

cujo valor deve ser genérico, extratextual ou de um conhecimento implícito pelos 

participantes do possível ritual. Seja como for, essa passagem pode indicar que o hino 

estaria impregnado com um valor expiatório, de modo que Keydell (1942) sugere haver 

um vestígio de religiões da Ásia Menor (Lídia e Frígia), apoiadas na ideia da necessidade 

de confissão dos erros (contra, Fayant 2014, p. 154). 

3. Ὦ βασιλεῦ: cf. pr.3, fr. 243.5 B. διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη: cf. Ael. Aristide, 

Iou. 43.7; faz-se referência ao episódio em que Zeus teria ingerido o Primogênito 

(também denominado Fanes, teônimo aludido em  ἐφάνη; cf. nota a 6.8) e, em seguida, 

recriado o mundo, ato esse cujo modus operandi seria de um desenho inteligente, mental 

dos elementos recriados (Ricciardelli 2000, pp. 298-9). O poeta parece ainda recuperar o 

jogo etimológico de Platão (Crat. 396a-b) acerca do nome de Zeus (διά); cf. 59.14, 73.2. 

τάδε θεῖα: cf. 11.8; são elencados os elementos do universo redispostos por Zeus nos 

próximos dois versos, os quais podem ser uma versão resumida de uma passagem órfica 

reportada por Proclo a respeito da recriação do mundo por Zeus (fr. 241 B). A mesma 

ideia aparece no P. Derveni (fr. 12-3 B), em que, após engolir o falo do Céu, Zeus 

absorveria a capacidade gerativa de todas as coisas. É possível que os hinos seguintes se 

justifiquem como criação por Zeus do mundo tal qual os seres humanos o conheceriam. 

4. O verso ecoa fr. 243.27 B: γαῖά τε παµµήτωρ ὀρέων τ' αἰπεινὰ κάρηνα. γαῖα 

θεὰ µήτηρ: esse sintagma se repete na mesma posição métrica em 26.1 e 63.16. ὀρέων θ' 
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ὑψηχέες ὄχθοι: cf. 32.4; ὑψηχής é usado para cavalos na tradição homérica (Il. 5.772, 

23.27).  

5. καὶ... ἔταξε: expressão análoga em 55.5-6. 

6. As informações estão agrupada em conformidade com os hemistíquios: o 

primeiro, antes da cesura heptamímera, apresenta Zeus em seu aspecto soberano, 

notando-lhe a linhagem e a honraria; o segundo hemistíquio preludia a face iracunda e 

tempestuosa do deus, que será pormenorizada mais adiante nos vv. 8-9 e que será 

retomada ainda nos hinos 19 e 20. Ζεῦ Κρόνιε: cf. 44.5, 71.3. σκηπτοῦχε: cf. nota a 

10.25. Καταιβάτα, ὀµβριµόθυµε: os títulos se repetem em outro hino a Zeus (19.12 e 7, 

cada qual na mesma posição métrica). Καταιβάτης diz-se tanto do próprio Zeus (Licophr. 

1370; Paus. 5.4.10) quanto do seu raio (Aesch. Prom. 358; Licophr. 382). Zeus é 

“Cadente” por vir à terra por meio de seus raios. 

7. παντογένεθλ': hapax que se repete no próximo hino (16.4) e se deixa costurar 

com ἀρχιγένεθλε de 14.8 e γενάρχα de 13.8; Crono, Reia, Zeus e Hera são apresentados 

em sequência como criadores do mundo. Outro epíteto de Zeus é Γενέθλιος (Pind. Ol. 

8.16, Pyth. 4.167). Em um hino das Rapsódias dedicado a Zeus, ele é ἀρχιγένεθλος (fr. 

243.5 B). ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή: cf. nota a 4.2. Esse trecho retoma Zeus 

como recriador do universo tal qual é retratado nos vv. 3-5; a tradição órfica apresenta 

um verso semelhante: Ζεὺς πρῶτος γένετο, Ζεὺς ὕστατος ἀργικέραυνος (fr. 243.1 B) 

8. σεισίχθων: em geral aplicado a Posídon (Pind. Isth. 1.52 e outra ocorrências), o 

termo designa o efeito do choque causado pelo encontro dos raios de Zeus com a terra. 

αὐξητά: o mesmo para Pã (11.11). καθάρσιε: retoma a ideia de expiação e libertação (cf. 

v.2); esse adjetivo quebra o fluxo dos outros três no verso, que são relativamente 

homogêneos entre si. Trata-se de um epíteto recorrente para Zeus (Hdt. 1.44; [Arist.] De 

mundo 7.401b23; Ap. Rh. 4.708; Plut. Mor. 997a; Paus. 5.14.8). Proclo (fr. 347 B) 

comenta que entre os órficos havia uma narrativa na qual Zeus teria vindo de Creta 

trazendo instrumentos de purificação (τὰ καθάρσια). παντοτινάκτα: hapax. 

9. Esses mesmos adjetivos são usados para descrever Zeus no tratado De mundo 

(7.401a16), atribuído a Aristóteles; nele, porém, em vez de φυτάλιος, encontramos o 

equivalente ὑέτιος; cf. ainda Hes. Theog. 140 ss., em que Zeus recebe o trovão e o 
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relâmpago dos Ciclopes. ἀστραπαῖε: cf. em outro hino a Zeus e na mesma posição 

métrica: 20.3 e 5. βρονταῖε: na mesma posição em 19.9 (também a Zeus). κεραύνιε: no 

hino 19, Zeus atende já no título pelo epíteto de Κεραυνός, ao que esse vocábulo invade 

boa parte da composição (19.5, 15 e 17). φυτάλιε Ζεῦ: o adjetivo quebra a uniformidade 

das três qualidades listadas no mesmo verso, referindo-se à capacidade criadora de Zeus 

(vv. 3-5, 7); o vocativo final emoldura a primeira seção do hino, como que em uma 

Ringkomposition, remetendo ao Ζεῦ que abre o v.1. 

10. κλῦθί µου: precatio com verbo de audição. αἰολόµορφε: como no caso do 

Primogênito em 14.1, convém denominar Zeus de metamorfo, uma vez que ele é 

associado a diversas outras divindades. δίδου: são elencados três itens, cada qual 

acompanhado de um adjetivo laudatório, com enjambement. Vale notar que não há aqui 

um valor soteriológico próprio do post mortem, o que seria de se esperar em uma 

iniciação. A enumeração de duas ou mais demandas genéricas e favoráveis às vidas dos 

iniciados é frequente na recolha: 10.30, 17.10, 19.20-24, 23.8, 29.18-19, 32.15-6, 36.13-

6, 40.18-20, 84.8. 

11. ἄµεµπτον: notar a epístrofe (repetição da mesma palavra ao final dos versos) 

com poliptoto: ἀµεµφῆ / ἄµεµπτον. Seja como adjetivo ou como advérbio essa raiz é 

recorrente nos HO, especialmente nas precationes: 13.10, 17.10, 28.7, 30.8, 43.11, 66.4, 

67.7, 76.4, 81.5. 

 

16. A Hera 

As teogonias órficas seguem, em geral, a versão clássica de que Hera seria irmã e 

esposa de Zeus, ambos filhos de Crono e Reia (Theog. 453; Hymn. hom. 12.3; fr. 202 B); 

isso se reflete na coletânea até mesmo pela disposição dos hinos (13-16) e neste hino 

ainda no v.2. O poeta segue a tradição de identificar Hera com o ar, devido a um jogo de 

proximidades fonéticas (cf. nota ao v.1). Ainda assim, pode ser feita outra leitura, como a 

de Empédocles (B 6 D.-K.), a partir da qual Hera seria identificada com a terra (cf. 

Kingsley 1994); de fato, segundo uma vertente da tradição órfica, Hera é assimilada à 

Reia, Deméter, Terra e à Mãe dos Deuses (P. Derveni, col. XXII, 7-15), o que, também 

parece estar em jogo na coletânea (cf. Fayant 2014, pp. 682-3 e introdução ao hino 14). 



	 356	

Desse modo, o poeta parece propor uma combinação entre as diferentes versões que 

relacionam a deusa com um ou outro elemento. Ao mesmo tempo que, por uma 

paretimologia, postula o ar como prerrogativa da deusa, a assimilação latente de Hera a 

divindades ligadas à terra lhe verifica dupla distinção. É possível pensar ainda que o 

poeta esteja elencando as principais divindades olímpicas nesse bloco de hinos (15-18) de 

forma paralela ao expediente adotado por Empédocles no fragmento supracitado: Zeus 

corresponderia ao fogo (por sua assimilação ao trovão em 15.9 e no hino 19); Hera, de 

fato, ao ar; Posídon, à água; e, por fim, Plutão, à terra. Sendo esse o caso e considerando 

que Zeus teria criado o cosmo conhecido (15.3-5), é dada proeminência hierárquica ao 

fogo como principal elemento do cosmo. Desse modo, a enumeração dos elementos na 

recolha, terminando com Héstia (84), também associada ao fogo, propõe uma construção 

em anel, com o fogo como elemento primeiro (o cosmo) e último (a casa e, portanto, o 

ser humano). O poeta é bastante insistente em visitar o topos dos quatro elementos no 

decorrer da recolha; cf. introdução ao proêmio e aos hinos 11 e 84. 

1. Κυανέοις κόλποισιν: κυάνεος é um epíteto homérico para as nuvens (Il. 5.345, 

20.418; Od. 12.75), podendo significar “negro” ou “azul escuro” (s.v. LSJ); cf. 

justamente o hino às Nuvens (21.4), além de demais ocorrências desse radical e 

derivados: pr.5, 3.3, 4.7, 17.1, 18.10, 22.2, 23.1, 24.8, 35.1, 55.2, 70.6. ἐνηµένη: a 

inuocatio com uma oração participial adia o nome da divindade em questão para o 

segundo verso. ἀερόµορφε: o hino celebra Hera identificando-a com o ar, recorrendo a 

uma folk etymology, dado que o nome da deusa seria talvez de origem pré-grega (s.u. 

Ἥρα Frisk 1960, p. 642; Beekes 2010, p. 525, mas cf. García Ramón 2011, p. 234); cf. 

ainda Morand 2010. Esse motivo é recorrente no hino (vv. 3-8) e encontramos sua matriz 

em Empédocles (B 6 D.-K.), Platão (Crat. 404c) e mesmo na filosofia estoica (Cornut. 

Theol. comp. 2 ἡ Ἥρα ἥτις ἐστὶν ὁ ἀήρ) e que pode ter influenciado a visão órfica na 

teogonia de Hierônimo em que essa identificação é reforçada (fr. 202 IV B). Tal 

caracterização funciona como uma sequência apropriada para a descrição de Zeus no hino 

anterior (15.8-9). Cf. ainda nota a 14.11. 

2. Ἥρα παµβασίλεια: παµβασίλεια repete-se no v.9 e é usado para Hera também 

em Ap. Rh. 4.382; o título é aplicado na recolha para diversas outras divindades, cf. nota 
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a 10.16. Διὸς σύλλεκτρε µάκαιρα: cf. 14.5; Hymn. hom. 12.3; Apollod. 1.3.1. Em 77.1, a 

Memória é também Ζηνὸς σύλλεκτρον. 

3. ψυχοτρόφους αὔρας: ideia análoga para os Curetes em 38.22; não obstante 

Ricciardelli (2000, p. 303, que Fayant parece seguir em sua tradução: “les brises 

nourrices de vie”), pode-se pensar na ideia órfica reportada por Aristóteles (De an. 

410b27) de que os ventos gerariam as almas e as insuflariam nos seres humanos (cf. 

também fr. 422 B e ainda Ioann. Philopon. in Arist. de An. 186.24, 202.3 Hayd. = fr. 421 

B). θνητοῖς παρέχουσα προσηνεῖς: cf. ainda 2.5 e 27.6, com προσηνής sempre fechando 

o hexâmetro. 

4. ὄµβρων... τροφέ: a caracterização de Hera como o ar é estendida para as 

“procelas” e os “ventos”, fenômenos atmosféricos afins à prerrogativa da deusa; os 

ventos personificados são mencionados no pr.38 e invocadas ao término da recolha, hinos 

80-2. Para ὄµβρος e derivados, cf. 15.9 e 19.9 (a Zeus), 21.2 (às Nuvens), 82.3 e 5 (ao 

vento Noto); para ἄνεµος, cf. pr. 38, 34.25 (a Apolo). παντογένεθλε: cf. nota a 15.7; a 

motivação desse epíteto é desenvolvida no v.6. 

5. χωρὶς... ἔγνω: para construções similares na recolha, 68.8-10, 69.11-13; cf. 

ainda Arifron 813.10 Page: σέθεν δὲ χωρὶς οὔτις εὐδαίµων ἔφυ. Nos vv. 5-7, veem-se três 

orações de valor gnômico com Du-Stil, todas com γάρ na segunda posição. 

6. κοινωνεῖς... σεµνῶι: identificada com o ar, Hera não apenas governa os 

eventos atmosféricos (vv. 1, 3, 4, 8), mas, enquanto um dos quatro elementos 

fundamentais, pervade tudo que constitui o universo (cf. v.4 παντογένεθλε; de outro 

modo, cf. nota ao v.3). Kοινωνεῖς γὰρ ἅπασι se repete para a Natureza (10.9) e para a 

Morte (87.6), contudo, vale notar que para essas duas divindades, tal expressão é 

compensada por uma antítese, o que não se verifica aqui. 

7. Verso bastante próximo em 68.11 e parcialmente idêntico em 33.6 (com nota) e 

85.3; cf. ainda Il. 1.288; Procl. Hymn. 1.17; Hymn. mag. 18.35. 

8. ἠερίοις ῥοίζοισι τινασσοµένη: cf. nota a 6.5, contudo aqui o sentido de ῥοῖζος 

é provavelmente lato, uma vez que o verso parece estar mais preocupado em expressar 
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uma imagem do poder da natureza; essa passagem se costura mais adiante com 17.6: 

εἰναλίοις ῥοίζοισι τινάσσων. 

9. Ἀλλά, µάκαιρα θεά: início da precatio, com ἀλλά exortativo (cf. nota a 6.10); 

esse primeiro hemistíquio se repete em 26.10 e 77.9. πολυώνυµε: Hera pode estar sendo 

assimilada a diversas outras deusas no hinário; cf. introdução a este hino e ao hino 14. 

10. Todo o verso é quase idêntico a 75.4. ἔλθοις εὐµενέουσα: cf. 3.14 e 42.11. 

γήθοντι προσώπωι: expressões semelhantes também durante as precationes em 49.7, 

53.9, 55.16, sempre fechando o verso. 

 

17. A Posídon 

O hino a Posídon dá continuidade ao bloco de principais divindades olímpicas 

assimiladas aos quatro elementos (hinos 15-18). Além dessa relação, o poeta faz menção 

em dois momentos à divisão tripartite do universo entre os três filhos de Crono: Zeus, 

Posídon e Hades, o que também pode motivar a sequência dos hinos (com Hera invocada 

tão somente como cônjuge de Zeus); cf. vv. 2, 7 e ainda Il. 15.184-93; Hes. Theog. 881-5. 

Tal distribuição dos lotes do cosmo aos deuses é reprisada na Teogonia rapsódica (fr. 

235-6 B). Há poucos traços de fato órficos no hino, que parece se fiar antes na tradição 

homérica. O poeta apresenta uma imagem antitética do deus: por um lado, ele sustenta a 

terra (função positiva), mas, por outro, ele pode justamente causar tremores e ser ameaça 

à sua estabilidade (potencial negativo); cf. vv. 1 e 4. Desse modo, o hino segue a 

caracterização corrente de Posídon como um deus ligado aos fenômenos geológicos e 

marítimos, incorporando os aspectos mais coléricos da natureza (Larson 2007, pp. 57-9). 

1. Todo o verso é idêntico a Od. 9.528. Κλῦθι: inuocatio com verbo de audição. 

Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα: essa passagem encontra ainda um antecedente no 

Hymn. hom. 22.6 e, na própria recolha, pr.5, em ambos os casos também fechando o 

hexâmetro. Debate-se o sentido do segundo elemento no epíteto γαιήοχος: pode-se pensar 

em ἔχω, com apofonia da vogal, ou mesmo em ὀχέω; a forma lacônica, γαιάϜοχος (IG V 

1.213) indica a presença de um digama (s.u. γαιήοχος Frisk 1960, p 282; Beekes 2010, p. 

255; γῆ Chantraine 1984, p. 219), do que é possível pensar no PIE *weǵʰ- ‘transportar, 
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dirigir’ (lt. vehō, sânscr. vahati; Beekes 2010, p. 491). Como Beekes nota a respeito de 

ὀχέω (2010, pp. 1136-7), pode ter havido em alguns contextos certa influência de ἔχω 

(PIE *seǵʰ-) sobre ἔχω (PIE *weǵʰ-). Sendo essa uma possibilidade, torna-se incerto saber 

como o poeta da coletânea entendia esse epíteto homérico. Um argumento hiper-

etimologizante pode ficar além do horizonte de consicência do compositor, corrigindo-o 

por metanálise; por outro lado, um raciocínio que não compute a hipótese de como 

deveria ser entendido originalmente esse epíteto ficaria aquém da nossa capacidade de 

exegese. Por esse viés, a tradução tende a uma parcialidade inescapável: Ricciardelli 

traduz por “signore della terra”, Athanassakis e Wolkow por “holder of the earth”, Fayant 

por “maître de la terre” e Serra, por fim, como “que a terra cinges”. Parto do pressuposto 

que a preocupação do laudator não fosse etimológica, mas meramente predicatória e o 

sentido original de alguns epítetos poderiam ter se desbotado para ele. O DGE propõe 

“que posee a la Tierra”, “esposo de Gea”, referindo-se ao Hymn. hom. 22.6 e, inclusive, à 

atual passagem. Essa leitura evoca a etimologia mais comum para Ποσειδῶν (< *Ποτει, *	

Δᾶς; cf. πόσις e Δήµητηρ; s.u. Chantraine 1984, p. 931), o que pode ser o caso aqui: 

Ποσειδῶν seria um teônimo equivalente ao epíteto γαιήοχος, com os elementos dos 

compostos invertidos. Nota-se, entretanto, que no v.9 diz-se ἕδρανα γῆς σώζοις, o que 

convém com Hymn. hom. 22.1 e 3; a imagem em comum é de que as águas serviriam de 

suporte para a terra: o agito das águas, sobre as quais a terra fluturia, provocaria os 

terremotos (Il. 20.57), do que aqui lemos: ἐννοσίγαιε (v.4). Opto por “sustentáculo da 

terra” (junto com Edvanda B. Rosa para o Hymn. hom. 22.6; cf. Ribeiro Junior 2010, p. 

508) na hipótese de que fosse esse o imaginário que o poeta tinha como referência. 

Kυανοχαῖτα ecoa κυανέοις em 16.1 (cf. nota correspondente), além de ser um epíteto 

épico para Posídon (Od. 5.536; Hes. Theog. 278). 

2. ἵππιε: epíteto para Posídon já em Ésquilo (Theb. 130) e Aristófanes (Equ. 551); 

ἵππων δµητῆρ' no Hymn. hom. 22.5. O deus teria sido responsável por ensinar os 

humanos a domarem e montarem em cavalos, além de ter criado os animais (Il. 23.307, 

584; Pind. Pyth. 6.50; Soph. Oed. Col. 712). χαλκοτόρευτον: hapax; em Píndaro (Pyth. 

4.147), temos χαλκοτόροις. ἔχων χείρεσσι τρίαιναν: antecedente homérico (Il. 12.27), 

também fechando o metro. A história da obtenção do tridente é narrada por Apolodoro 
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(1.2.1), em uma alusão à tripartição do universo entre Zeus, Plutão e Posídon, evento 

referido também neste hino (v.7 e nota). 

3. πόντοιο βαθυστέρνοιο: o mesmo para Leucoteia (74.3); cf. ainda 75.2. O 

adjetivo também é usado para descrever a Terra (26.6; Pind. Nem. 9.25) e a sua raiz é 

reaproveitada ainda no v.7. θέµεθλα: cf. Hes. Theog. 816. 

4. ποντοµέδων: epíteto recorrente de Posídon (Pind. Ol. 6.103; Eur. Hipp. 743; e 

demais ocorrências). ἁλίδουπε: cf. 58.7. βαρύκτυπε, ἐννοσίγαιε: o mesmo em Hes. 

Theog. 818;  para ἐννοσίγαιος, cf. nota a v.1 e Il. 13.43; Mosch. 2.149; Nonn. Dion. 

36.126. 

5. κυµοθαλής: hapax. χαριτωπέ: emenda de Fayant que adoto; χαριδῶτα é a 

correção de um único manuscrito, p, que pode ser comparada com χαριδῶτι de 9.9 e 55.9, 

mas cujo sentido não convém à passagem e ao próprio deus; a conjectura do vocativo 

para χαριτωπός, conquanto seja um hapax (mas s.v. χαριτώπης no LSJ), equivaleria a 

χαροπός, adjetivo usado para o mar (Anacreont. 53.30; Anth. Pal. 12.53; Nonn. Dion. 

4.187); a terminação em -ωπός aparece mais de uma vez nos HO (6.9, 8.6, 30.4), do que é 

possível imaginar que, para o poeta da coletânea, esse fosse um recurso produtivo para a 

formação de compostos. τετράορον ἅρµα διώκων: essa expressão aparece também para 

o Sol em 8.19, na mesma posição métrica; cf. Pind. Pyth. 10.65. 

6. εἰναλίοις ῥοίζοισι τινάσσων: cf. nota a 16.8. ἁλµυρὸν ὕδωρ: cf. Od. 4.511, 

Eur. Hipp. 1273; Ap. Rh. 1.1007. 

7. Essa narrativa aparece já em Il.15.187-93 (e ainda Hymn. hom. 2.86), sendo 

recuperada na atual coletânea ainda no próximo hino (18.6-7); cf. também nota a v.2. 

8. κύµασι τερπόµενος: cf. 74.4, também abrindo o hexâmetro. θηρσίν: cf. 24.2, 

em relação às Nereidas, e 55.21 πόντιε δαῖµον: cf. 63.16; Hymn. hom. 22.3. 

9. ἕδρανα γῆς σώζοις: precatio com optativo substituindo o imperativo; cf. nota a 

v.1; 75.5. νηῶν εὔδροµον ὁρµήν: cf. 58.2, 74.5 e ainda Hymn. hom. 22.5: σωτῆρά τε 

νηῶν. 

10. εἰρήνην... ὄλβον: cf. nota a 15.10. ἀµεµφῆ: cf. nota a 15.11. 
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18. A Plutão 

O título dos manuscritos oferece	Εἰς Τυφῶνα, do que Stephanus corrige para Εἰς 

Πλούτωνα, o que é aceito por todos os editores posteriores. Tífon é filho de Tártaro com 

a Terra em Hesíodo (Theog. 820); descrito com cem cabeças, ele seria de caráter indócil, 

tendo sido responsável por algumas disputas com outros deuses, com frequência 

subjugado por Zeus (Hes. Theog. 821 ss.; Pind. Pyth. 1.29 ss; Ov. Fast. 4.491). Com 

efeito, fala-se de um prado no Tártaro logo no v.2, mas se trata do único paralelo com 

Tífon, cujos atributos não são apresentados no decorrer do hino, de modo que tal 

referência do título não se sustenta. É o caso provavelmente de um equívoco do copista. 

O nome de Plutão é postergado para o v.4 e deve ser tido como o deus invocado no 

decorrer de todo o hino, o que, inclusive, alinhava bem a ordem dos hinos 15-18, 

dedicados a divindades olímpicas que podem ser identificadas ou com a divisão do 

cosmo ou com os quatro elementos (cf. introdução aos hinos 16 e 17). Na recolha o poeta 

trata Plutão e Hades como deuses intercambiáveis. O laudator amalgama atributos 

originais de Plutão (e.g. a riqueza no v.5) com os de Hades (e.g. o domínio sobre a vida 

dos mortais no v. 11). Novamente, portanto, o texto recorre à exposição tanto do 

potencial benéfico quanto nefasto da divindade. Deuses “ctônicos” poderiam ser 

associados na tradição grega uma vez que o adjetivo contemplava tanto deuses com o 

controle sobre as almas quanto aqueles com um papel divino na agricultura (contra, 

Fairbanks 1900, pp. 246-8). Plutão não recebe uma oferenda no hino, o que pode se dar 

justamente em decorrência de ser uma divindade infernal, como é o caso de Perséfone no 

hino 29 (cf. Morand 2001, pp. 111-5; Fairbanks 1900, pp. 253-9). Curiosamente, no v.3 o 

laudator pede que o deus aceite τάδ' ἱερά; Fayant (2014, p. 169) sugere que tais oferendas 

se trata dos próprios hinos. Na hipótese de que o copista tenha de fato cometido um erro 

no título deste hino, não se pode descartar que houvesse uma oferenda incensária ou 

vegetal que não foi devidamente transmitida nos manuscritos. Tal suposição, na 

realidade, poderia dar conta de uma explicação geral para a ausência de oferendas a 

deuses pouco relacionados na recolha. Vale notar também que o poeta envereda por uma 

breve narrativa mitológica, o rapto da filha de Deméter (vv. 12-5), que é retomado depois 

no hinário (hinos 29 e 40). A tradição órfica absorve esse relato em certa altura da 

Teogonia rapsódica (fr. 290-5 B). Além disso, é atribuída a Orfeu uma obra intitulada A 
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descida da Jovem (Κάθοδος τῆς Κόρης), da qual restam apenas alguns testemunhos (fr. 

386-97 B).  

1. Ὦ τὸν ὑποχθόνιον ναίων δόµον: associação próxima para Perséfone (29.6); cf. 

ainda pr.33, em que se faz referência à tripartição do universo já aludida em 17.7 e 

recuperada aqui também nos vv. 6-7. A inuocatio se inicia com um ὦ interjeitivo 

introduzindo uma oração participial; aqui ναίων ecoa ὃς ναίεις do hino anterior (17.3).  

ὀµβριµόθυµε: epíteto recorrente na recolha: pr.10, 12.1, 14.7, 15.6, 19.7, 32.2,  65.1, 

66.1. 

2. Ταρτάριον λειµῶνα: aposto ao ὑποχθόνιον δόµον do verso anterior; o Tártaro, 

nos HO, serve como equivalente ao Hades (56.10, 57.10, 58.7), mas Fayant (2014, p. 

174) nota que talvez não seja esse o caso no hino ao Titãs (37.3). βαθύσκιον: adjetivo 

também para grutas (Hymn. hom. 4.229) e bosques (Bábrio 92.2; Anth. Pal. 210.1). 

λιπαυγῆ: aqui com um valor endocêntrico (“desalumiado”), esse mesmo epíteto aparece 

na Anth. Pal. 9.13.1 com um significado exocêntrico (“cego”); assim como λιπόπνοον do 

v.9, o elemento λιπ(ο)- aqui apresenta simplesmente um valor privativo. 

3. Ζεῦ χθόνιε, σκηπτοῦχε: esse hemistíquio ecoa antiteticamente Ζεῦ Κρόνιε, 

σκηπτοῦχε (15.6); Ζεῦ χθόνιε enquanto paráfrase para Plutão reaparece em 41.7 e 70.2, 

mas a expressão já pode ser vista em Hesíodo (Theog. 767 e Op. 465; cf. ainda Aesch. 

Ag. 1386-7; Soph. Oed. Col. 1606; Paus. 2.2.8). Como nota Ricciardelli (2000, p. 309), 

χθόνιος é intercambiável por ὑποχθόνιος (v.1; cf. nota a 29.6); a comentadora ainda 

observa que Hades originariamente poderia ser “l’aspetto oscuro di un dio luminoso” (p. 

308), de modo que apenas mais tarde ele teria sido encaixado no panteão grego como 

irmão de Zeus (mas cf. Fairbanks 1900). Tal paráfrase também transmite a ideia de que 

Plutão seria o principal deus que habitaria as regiões inferiores do cosmo, tanto o Hades 

quanto o âmbito humano (cf. 71.3; Guthrie 1993, pp. 112-3). τάδ' ἱερὰ δέξο προθύµως: 

esse mesmo hemistíquio em 84.7, com variantes em 29.2 e 46.8; vale frisar o uso do 

dêitico em τάδ' ἱερὰ (cf. nota a 15.1). As ἱερά são retomadas ainda em 51.17 e 82.6. 

Morand (2001, p. 138) pensa que esse termo não designa necessariamente as oferendas 

mencionadas nos títulos dos hinos (o que pode ser ratificado pela ausência de qualquer 

fumigação neste hino a Plutão), mas o seu valor específico não é passível de uma 
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compreensão específica, ao que a autora indica significados como “sacrifice”, “culte” e 

“offrande sacrificielle”, não implicando necessariamente a mutilação animal e se 

estendendo até mesmo à ideia do próprio hino como oferenda ou a todo o evento de culto. 

Fraseologicamente, pode-se pensar em um antecedente homérico:	ἀλλ' ὅ γε δέκτο µὲν ἱρά 

(Il. 2.420). 

4. Πλούτων: o nome do deus aparece na mesma posição que o vocativo Ζεῦ 

χθόνιε do verso anterior; essa sobreposição entre título e teônimo com um mesmo 

referencial forma uma espécie de dístico anafórico-semântico. Notar que a identificação 

do deus é progressiva. Caso os hinos tenham sido executados de fato, podemos imaginar 

que eles deveriam ser entoados de forma justaposta, sem que a audiência tivesse o 

referencial do título para orientá-la em sua recepção. Nesse sentido, o efeito causado pela 

composição do hino ganha mais relevância: de início, uma oração participial que alude a 

Plutão sem citá-lo nominalmente, referindo-se à sua morada (vv. 1-2); em seguida, Ζεῦ 

χθόνιε especifica ainda mais o deus em questão, ainda sem nomeá-lo (v.3); por fim, após 

tal adiamento, o poeta concretiza a invocação com uma menção explícita ao deus, como 

consequência de um crescendo epiclético. Por outro lado, é possível imaginar que essa 

preterição do nome de Plutão indique algum tipo de antífrase, na tentativa de se esquivar 

da interpelação a um deus considerado tabu e com potenciais nefastos (ele não é invocado 

nominalmente no pr.12; cf. ainda Il.9.158, 312; Pl. Crat. 403a); ele é, inclusive, associado 

à Morte (cf. v. 11 e hino 87). ὃς... ἁπάσης: esse verso funciona como contrapeso para 

duas passagens do hino anterior: 17.3 e 7 (cf. ainda 1.7, referente a Hécate); enquanto 

Posídon detém o tridente, Plutão guarda “as chaves de toda terra”, o que remete 

diretamente ao lote que lhe coube na tripartição cósmica, que figurará mais adiante, nos 

vv. 6-7. Aproxima-se aqui Plutão de Deméter, enquanto deuses da colheita (Hes. Op. 

465-9; Hymn. hom. 2.489); tal caracterização do deus pode se dar por extensão ao seu 

papel no rapto de Perséfone (cf. 29.3-4 e 20; Apollod. 1.5.1-3; mas: Arg. orph. 1371 ss. e, 

dentro dos HO 25.1, 58.4, 73.6, em que a imagem de uma divindade detentora de chaves 

aparente ter mero valor laudatório de reconhecimento dos seus poderes). 

5. πλουτοδοτῶν: hapax; expediente comum neste hinário, explica-se o nome da 

divindade a partir de uma prerrogativa já latente em seu teônimo (cf. Hymn. hom. 2.489; 
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Plat. Crat. 403a); variantes do mesmo epíteto se aplicam a Deméter (40.3) e à Divindade 

(73.4). γενεὴν βροτέην: cf. 11.20. 

6. ὃς τριτάτης µοίρης ἔλαχες: cf. notas a 17.2, 7; 18.1, 4. χθόνα παµβασίλειαν: 

cf. notas a 10.16, 11.2 (em que essa mesma expressão aparece, também fechando o verso) 

e 16.2; a ideia causa alguma estranheza se comparada ao que é narrado na Ilíada (15.193) 

a respeito desse episódio: com efeito, nessa versão a terra e o Olimpo seriam divididos 

igualmente entre Posídon, Plutão e Zeus; pode-se pensar, no entanto, que aqui χθόνα 

esteja se referindo ao subterrâneo (cf. Ζεῦ χθόνιε, v.3 e nota), do que o poeta dos HO não 

estaria necessariamente destoando do relato homérico. 

7. O verso comporta duas orações apositivas em relação ao χθόνα παµβασίλειαν 

do verso anterior; trata-se aqui de um quiasmo: os dois hemistíquios são antitéticos e 

complementares. ἕδρανον ἀθανάτων: expressão análoga em 19.3; em 84.5: [ο]ἶκε θεῶν 

µακάρων. θνητῶν στήριγµα κραταιόν: o mesmo em 84.5, também fechando o verso e 

em um contexto similar. 

8. ὃς θρόνον ἐστήριξας: revisita στήριγµα do verso anterior; sobre isso, com 

algum humor, Ricciardelli (2000, p. 311) observa que “gli scrittori greci non temevano le 

ripetizioni”. ζοφοειδέα χῶρον: o adjetivo também é usado para a noite (7.10, 71.9; 

ζοφερήν em 78.4 e, ainda no corpus órfico, fr. 107 B). 

9. τηλέπορον τ': enjambement; o adjetivo se refere a χῶρον do verso anterior. 

ἀκάµαντα, λιπόπνοον, ἄκριτον Ἅιδην: Ricciardelli (2000, p. 311) atenta que, não 

obstante o significado dado pelo LSJ para λιπόπνοον (“without wind”, “deadly still”), em 

Hesíodo a região do Tártaro é representada com diversas tormentas (Theog. 742); como 

com λιπαυγῆ (cf. nota a v.2), a primeira parte do composto tem valor privativo, o que se 

evidencia ainda mais pelo fato de que esse epíteto está ladeado por outros dois adjetivos 

que apresentam o elemento ἀ-. O Hades (pensa-se aqui no lugar e não no deus; cf. 3.10-1) 

é descrito de forma negativa, enumerando-se as suas ausências. Para ἀκάµαντα, cf. nota a 

8.3. Já ἄκριτον aceita duas explicações: pode se tratar de uma caracterização de Hades 

como um local obscuro, em que tudo permanece indistinto (Hes. Theog. 729, 742), ou 

ainda o que pode estar em jogo é a ideia de que essa região permaneceria invisível aos 

humanos que estivessem vivos (Pl. Crat. 403a). 
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10. κυάνεόν τ' Ἀχέρονθ': o adjetivo aqui ecoa vocabulário já usado nos hinos 

anteriores ([κ]υανέοις de 16.1, κυανοχαῖτα de 17.1); essa passagem está coordenada com 

Ἅιδην do verso precedente, ambas em aposição a χῶρον do v.8. ὃς ἔχεις ῥιζώµατα 

γαίης: imagem similar no hino a Posídon (cf. nota a 17.1); ἔχεις é a correção de Vian 

com a qual concordo devido ao paralelismo formal com o verso seguinte (ὃς κρατέεις, 

Du-Stil) e demais passagens do mesmo hino (ὃς κατέχεις, v.4; ὃς τριτάτης µοίρης ἔλαχες, 

v.6); que detém as raízes da terra seria o próprio Plutão e não χῶρον, como o texto do 

manuscrito deixaria entender (cf. a justificativa de Fayant 2014, p. 175). Por fim, 

ῥιζώµατα γαίης é uma fórmula hesiódica recorrente (Theog. 728, 736-9, 807-10; Op. 19). 

11. ὃς κρατέεις θνητῶν θανάτου χάριν: ecoa a faculdade da própria Morte 

personificada (ὃς πάντων θνητῶν οἴηκα κρατύνεις, 87.1). πολυδέγµων: epíteto homérico 

para o Hades; cf. Hymn. hom. 2.9, 17, 31, 404, 430; fr. 389 II B. Para uma defesa dessa 

lição para a passagem, cf. Magnani 2009. 

12. Εὔβουλ': nome eufemístico para Plutão (Cornut. De nat. deorum 74), 

retomado ainda 41.8; a narrativa por trás do nome Êubulo/Eubuleu permite uma 

associação entre Plutão-Hades e Dioniso, cf. nota 30.6; e ainda 29.8, 42.2, 52.4 (mas cf. 

41.8). ἁγνοπόλου: a única outra ocorrência desse adjetivo aparece nas Arg. orph. 38; 

alusão provável aos mistérios de Elêusis, o que é reforçado mais adiante, no v.15 (δήµου 

Ἐλευσῖνος). Δηµήτερος ὅς ποτε παῖδα: ποτε marca a transição para a narratio do rapto 

de Perséfone (mesmo expediente em 41.3 e 46.4). O mitologema se estende até o v.15 e é 

reprisado ainda em outros momentos do hinário (29.14, 41.3-8, 43.7-9; cf. Hes. Theog. 

913 ss.; Apoll. 1.5.1-3). 

13. νύµφευσας: cf. 29.14. λειµῶνος: cf. Hymn. hom. 2.7. ἀποσπάδα καὶ: 

correção de West para ἀποσπαδάην dos manuscritos; a emenda convém por restituir uma 

forma atestada (em vez de ἀποσπαδίην de Sanctamandus) e ainda por sua explicação 

paleográfica (HN e KAI poderiam ser facilmente confundidos pelo copista). διὰ πόντου: 

mesma imagem em Arg. orph. 1196. 

14. τετρώροις ἵπποισιν: cf. Od. 13.81; Hymn. hom. 2.18-9, 32. O mesmo adjetivo 

é retomado na coletânea em 8.9 e 17.5. 

15. πύλαι... Ἀίδαο: cf. Il. 5.646 e 29.4; cf. ainda 44.4-5. 
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16. ἀφανῶν ἔργων φανερῶν τε: o expediente antinômico da visibilidade 

reaparece em 51.7 e 55.10. βραβευτής: mesma ideia em 61.8 e 63.4. 

17. ἔνθεε: Fayant (2014, p. 176) considera os epítetos deste tetracolon como 

“purement protocolaires” e pensa, portanto, que esse título funcionaria aqui simplesmente 

como um superlativo para θεῖος. Ricciardelli, por sua vez, pensa se tratar de uma 

assimilação com Dioniso (fr. 543 B) ou Hécate (1.3) ou ainda as Erínias (69.1). Dentro da 

recolha, corrobora-se a primeira hipótese de identidade se pensarmos em outras 

passagens que se descreve Dioniso como um deus possuído, ainda que com vocabulário 

diverso (45.4-6; 49.2-3; 52.1, 3, 7-8, 54.8) παντοκράτωρ: cf. 10.4, 29.10. ἀγλαότιµε: 

adjetivo de valor meramente laudatório, reccorente na coletânea (cf. 12.8, 19.22, 32.11, 

34.2, 40.10, 60.1, 67.6, em praticamente todos os casos fechando o hexâmetro). 

18. µυστιπόλοις: como nota Fayant (2014, p. 176) pode-se pensar aqui nos 

ministrantes dos mistérios (25.10, 48.6, 68.12), nos próprios mistérios (79.12) ou na 

divindade invocada (49.2). Dado o contexto, parece haver uma distinção clara entre a 

figura do µυστιπόλος e do µύστης (v.19): enquanto o primeiro seria aquele que propicia o 

deus por meio do hino acompanhado de uma oferenda (adotando um postura ativa na 

dinâmica iniciática; Morand 2001, p. 242: “Le µυστιπόλος, comme titre religieux, se 

réfère probablement à une personne qui était active dans les initiations”); o segundo seria 

tão somente favorecido pelo ritual em questão, enquanto audiência (postura passiva) ou 

ainda seria o equivalente a todos os envolvidos no processo, oficiantes e espectadores (cf. 

Morand 2001, p. 236). σεβασµοῖς: cf. 28.10 e 79.7. 

19. ἀγκαλέω: única ocorrência desse verbo nos HO; notar a variação entre a 

autorreferencialidade na primeira pessoa do plural (verso anterior) e agora no singular. 

κεχαρηότα: cf. 1.10, 31.7, 51.17. µύσταις: a partir daqui, as referências aos µύσται se 

tornam mais frequentes, em geral nas precationes (23.7, 24.9, 34.27, 44.11, 50.10, 52.13, 

56.12, 57.12, 58.9, 59.20, 60.7, 61.10, 71.12, 74.10, 75.5, 76.11, 77.9, 78.13, 83.8, 84.3, 

85.10); nos primeiros hinos, há uma única referência a essa mesma figura em 8.20, caso o 

µύστης νεοφάντης (4.9) seja considerado uma personagem de outra ordem dentro dessa 

hierarquia iniciática. 
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19. Ao Zeus Trovão 

O primeiro de dois hinos dedicados a Zeus ligando-o estritamente aos fenômenos 

metereológicos. A invocação a Zeus relacionado à tormenta culmina com o hino às 

Nuvens (21), que, por sua vez, abre uma sequência dedicada a divindades marítimas (21-

25), formando uma sequência pautada pelo trajeto da água, dos céus aos mares, que 

depois será seguida de dois hinos dedicados a divindades terrenas (26-7). Aqui, porém, o 

poeta se preocupa antes em evocar outros dois elementos em associação recíproca: o éter 

e o fogo dos quais seriam compostos os raios divinos (vv. 1, 2, 4, 6, 12), instrumentos 

esses que sintetizam o poder de Zeus (v.19). Sendo assim, novamente os elementos 

parecem pautar a sequência da coletânea: o fogo e o éter aparecem representados nestes 

dois hinos a Zeus; o ar aparece também nestes hinos sob a forma dos furacões mas de 

forma mais explícita identificado com as Nuvens; em seguida, o supracitado bloco de 

hinos a divindades pelágicas (Mar, Nereu, Nereidas, Proteu); por fim, alude-se à terra 

com os hinos à própria Terra e à Mãe dos Deuses. A imagem de Zeus ligada ao trovão é 

tradicional (e.g Il. 17.593; Hes. Theog. 678 ss.; Heracl. 22 B 30, 64 D.-K), porém, em 

decorrência da alusão ao ataque do deus contra os Titãs (v.6), é possível pensar que se 

trate da reação de Zeus após descobrir que o grupo de deuses teria desmembrado Dioniso 

conforme o mito órfico. Na Teogonia rapsódica (fr. 318-26 B) Zeus justamente fulmina 

os Titãs com um raio, fazendo com que eles se transformem em cinzas (dos quais viriam 

os humanos). Além disso, Zeus também fulmina Sêmele durante o ato sexual, matando-a 

e tomando para si Dioniso, de quem Sêmele estava grávida de seis meses (cf. introdução 

ao hino 44); cf. ainda P. Derveni, col. XIX, 10-2 e introdução ao hino 20 para um 

possível valor iniciático na referência aos raios de Zeus. Evidentemente há a narrativa 

hesiódica em que Zeus pune os Titãs de forma similar (Theog. 139-46, 501-6). Não 

obstante Ricciardelli (2000, p. 315), o título Κεραυνοῦ que consta do arquétipo pode ser 

aceito; a lição Κεραυνίου de	 φ parece ignorar a existência de epítetos substantivais. 

Ainda assim, o texto de 15.9 (ἀστραπαῖε... κεραύνιε) pode deixar dúvidas. Para esses 

adjetivos usados como epicleses, cf. Ps.-Arist. de Mundo 7.401a ἀστραπαῖός τε καὶ 

βρονταῖος καὶ αἴθριος καὶ αἰθέριος κεραύνιός τε καὶ ὑέτιος; cf. ainda fr. 691 B. No pr.38 

são invocados os Trovões, que aparecem de forma não personificada neste hino (vv. 3, 9). 

Para a representação de Zeus Keraunos, como uma espada afiada dos dois lados, cf. 
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Usener 1905. A representação do trovão de Zeus se presta também a leituras tradicionais 

(o poder divino) e estoicas (a lei e ordem divina), cf. Asmis 2007, pp. 413-23, 428. 

1. Ζεῦ πάτερ: invocação recorrente para Zeus; cf. Theog. 1.731; Ap. Rh. 4.1673. 

ὑψίδροµον: a lição de Pierson não é necessária, tendo sido proposta unicamente com 

base em um manuscrito que, mais adiante no verso, trocaria κόσµον por δρόµον, de modo 

que a repetição talvez tivesse que ser evitada; esse qualificativo também designa Zeus no 

hino seguinte (20.2).  πυραυγέα κόσµον ἐλαύνων: expressão próxima em Hymn. hom. 

8.6 (a Ares). O primeira sílaba de πυραυγέα tem que ser escandida como longa (cf. 

Quandt, p. 40*, item 3.9). 

2. Verso bastante aliterativo, com a persistência de oclusivas surdas, talvez 

emulando o efeito do trovão de Zeus. Algo próximo é dito das Eumênides (70.6-7). 

πανυπέρτατον: o adjetivo pode ser entendido como uma hipálage em relação a Zeus, 

uma vez que ele também se aplica ao próprio deus enquanto epíteto (Call. Hymn. 1.91); 

para demais ocorrências, cf. 4.8. 

3. παµµακάρων ἕδρανον: expressão próxima é usada para a terra (18.7); há dois 

assentos justapostos paralelamente, aquele próprio dos humanos e aquele dos deuses, o 

céu (cf. 4.4); παµµάκαρ é um hapax. βρονταῖσι: personificados e invocados no pr.39 

(Βροντάς). 

4. νάµασι παννεφέλοις: West (1968, p. 292) propõe πνεύµασι, imaginando que o 

poeta estaria se referindo a ideia de um sopro que ocasionaria os estrondos dentro das 

nuvens, mas a correção é desnecessária; νᾶµα, como aponta Ricciardelli (2000, p. 316, 

com referências), pode referir-se não só a uma corrente de água, mas a diversos outros 

elementos que compartilham da característica de “fluir”, de modo que ela entende que 

essa expressão “indica lo scorrere delle nuvole nel cielo”; παννέφελος, que se repete 

somente mais uma vez em 80.3, é um hapax. στεροπὴν φλεγέθουσαν: cf. Hes. Theog. 

845-6: βροντῆς τε στεροπῆς τε πυρός ... / κεραυνοῦ τε φλεγέθοντος. 

5. πρηστῆρας κρατερούς τε κεραυνούς: assim como o verso anterior e os 

seguintes, observa-se aqui inspiração na mesma passagem supracitada (Theog. 846); 

πρηστῆρα também no v.11 e ainda em 47.5. 
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6. A passagem faz alusão à narrativa hesiódica de Zeus expulsando os Titãs do 

céu (Theog. 687-712), o que também convém ao mitologema órfico-dionisíaco do 

dilaceramento de Orfeu por parte dos Titãs, que posteriormente são punidos por Zeus. 

Χθονíους: acompanho a lição proposta por West e ratificada por Fayant com base nas 

seguintes justificativas: i) os Titãs são tratados como “ctônios” nos próprios HO (37.8); 

ii) essa única correção desembaraça toda compreensão dos vv. 5-7 sem que seja 

necessário inverter a ordem dos versos, como propuseram Ricciardelli e Hermann 

(sublinho em especial o malabarismo sintático em que Ricciardelli cai ao tentar explicar a 

passagem, cf. 2000, pp. 316-7); iii) a narrativa mitológica en passant convém ao estilo 

dos HO; iv) por fim, West conjectura ainda que o poeta estaria propondo um paralelo 

entre mito e fenômeno natural: “The Titanomachy represents the thunderstorm, and 

conversely thunderstorms are Titanomachies” (1968, p. 292). Contra, além das notas de 

Ricciardelli, paleograficamente me parece debatível um equívoco dessa ordem por parte 

do copista (ΧΘΟΝΙΟΥΣ por ΡΟΘΙΟΥΣ). φλογερούς, βελέεσσι καλύπτων: cf. Hes. 

Theog. 696, 716. 

7. παµφλέκτους... ὀµβριµοθύµους: enquanto os comentadores pressupõe uma 

lacuna ou um problema sintático nessa passagem (Fayant 2014, p. 187) entendo que esse 

verso pode ser facilmente entendido como uma enumeração de adjetivos que pressupõe 

um substantivo implícito como objeto direto (cf. minha tradução: “cobrindo-os [sc. os 

Titãs] com dardos, / Figuras coruscantes, poderosas, espantosas, possantes”). Desse 

modo, os vv. 5 e 7 emoldurariam com dois pequenos catálogos (primeiro uma lista de 

elementos que Zeus atira contra os Titãs e, em seguida, uma lista de caracteres que 

tipificam os próprios Titãs) enquanto o v. 6 teria uma função pivotal de explanar 

brevemente a narrativa implicada e servir como ponto de convergência que une a ação de 

Zeus (v.5) e a representação dos Titãs (v.7). Para φρικώδεας, cf. 20.4 e 21.4 (Zeus e as 

Nuvens, em um contexto meteorológico), e ainda 32.7; ὀµβριµόθυµος é vulgar nos HO. 

8. Daqui até o v.19 elencam-se as qualidades do raio de Zeus, em clara 

amplificação de seu poder destrutivo e aterrador. πτηνὸν ὅπλον δεινόν: cf. 28.10, na 

mesma posição métrica. κλονοκάρδιον, ὀρθοέθειρον: ambos são hapaxes. 
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9. βρονταῖον: cf. v. 3, pr.39, 15.9, 21.3. ἀνίκητον βέλος ἁγνόν: sutura com o 

hino seguinte, 20.4. 

10. ῥοίζου ἀπειρεσίου δινεύµασι: expressão próxima no hino ao Sol (8.7, 

também iniciando o verso); o vocabulário próprio dos movimentos dos astros é adotado 

também para deuses e seus atributos assimilados a eventos celestes. παµφάγον ὁρµῆι: cf. 

58.2; Héracles identificado com o Tempo leva o epíteto de παµφάγος (12.6); ὁρµή 

costuma fechar os hexâmetros nos HO (10.19, 17.9, 33.2, 58.2, 61.7, 74.5, 81.3). 

11. ἄρρηκτον: o mesmo para Ares (65.1; cf. ainda 13.4). βαρύθυµον: cf. 9.6 e 

20.4; o segundo elemento desse composto se repete mais quatro vezes em todo hino (vv. 

7, 18, 21, 23), frisando o temperamento iracundo de Zeus identificado com as procelas. 

ἀµαιµάκετον: cf. 1.5, a Hécate, na mesma posição métrica. πρηστῆρα: não obstante 

Fayant (2014, p. 187), mantenho o acusativo: a sintaxe é aceitável e há certa 

maleabilidade terminológica e fenomenológica entre o trovão, o relâmpago e, por 

extensão, o “furacão”, que se aplica bem ao contexto. Tal qual Fayant sugere, um 

genitivo com valor temporal me parece descabido: “irrésistible par temps d’ouragan”. 

12. Καταιβάτου: epíteto de Zeus; cf. nota 15.6. αἰθαλόεντος: epíteto do trovão 

em Hesíodo (Theog. 72, 707). 

13. παµφανόωντα: epíteto homérico (para o Sol em Od. 13.29), em geral 

fechando os hexâmetros (e.g. Il. 6.473, 8.320, 8.435, 9.596, 13.261, 15.120, 18.144; 

Apoll. Rh. 1.788, 3.1280). 

14. καὶ θῆρες πτήσσουσιν: cf. 38.10. κτύπος: termo próprio para o estrondo de 

trovões já na épica (Il. 15.379: Διὸς κτύπον) e na tragédia (Soph. Oed. Col. 1450; Aesch. 

Ag. 1533, Prom. 909). 

15-7. Notar os dois enjambements, entre os vv. 15 e 16 e, em seguida, entre os vv. 

16 e 17; trata-se de um recurso relativamente incomum nas amplificationes dessa 

coletânea, guardados preferencialmente para a demanda final. 

15. σµαραγεῖ δὲ κεραυνὸς: o mesmo de Zeus identificado com o trovão em Il. 

21.199. 
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16. διαρρήξας δὲ χιτῶνα: fala-se das túnicas da Terra e de Ino em Nono (2.637 e 

9.254: διαρρήξασα χιτῶνα, em ambos os casos fechando o hexâmetro); Ricciardelli 

observar se tratar de um “segno di dolore” (2000, p. 318). A ideia de um manto ou túnica 

que cobriria o céu já é preludiada, com outra terminologia, em 7.10. 

17. οὐράνιον προκάλυµµ’ ἀφíης: sugestão de Slothhouwer, adotada por Fayant e 

que acompanho (cf. Il. 8.133 ἀφῆκ᾽ ἀργῆτα κεραυνόν); προκάλυµµα βάλλεις dos 

manuscritos é amétrico e βαλὼν de Ricciardelli dependeria de outra correção no v.16 

(διέρρηξας), o que não se impõe. 

18. Ἀλλά, µάκαρ: início formulaico da precatio. θυµὸν βαρὺν ἔµβαλε κύµασι: 

verso corrupto. Com base nos manuscritos θ, A e B, Quandt (p. 27*) anota a passagem 

como spatium vacuum: [uu–uu]; ele próprio observa que no manuscrito φ lê-se ὄβριµον 

ἔµβαλε, mas, em seguida, descarta essa lição (p. 31*). Com base nisso, Slothower propôs 

βαρὺν ἔµβαλε, o que convém à demanda final do hino (cf. vv. 11 e 23, com notas; cf. 

ainda Teócrito 1.96). Ricciardelli (2000, p. 318) defende ἔµβαλε atentando ao fato de 

que, em um contexto próximo, essa forma é empregada em Ésquilo (Supp. 529), mas em 

outro momento sugere θυµὸν πέµποις ἐπὶ (p. 319), ainda que não adote essa solução em 

seu texto. A sua lição visa a evitar a repetição de duas formas de βάλλω seguidas, 

assumindo βαλὼν do v.17; caso se opte por ἀφíης no v. anterior (como é o caso aqui), a 

argumentação estilística da reincidência da mesma raiz em dois versos seguidos não se 

verifica. Adicione-se a isso que a repetição nos HO é um expediente comum e, por vezes, 

procurado pelo laudator, graças ao seu valor reiterativo e acumulativo, além de ter o 

efeito de criar certa coerência em um mesmo hino, alinhavando-o internamente, de modo 

que evitar repetições como um a priori editorial sem considerar o estilo próprio desta 

coletânea me parece arriscado (e.g. 21.4-5). 

19. ὀρέων κορυφαῖσι: fraseologia propriamente épica, cf. Il. 2.456, Apoll. Rh. 

4.1150, Quint. Sm. 2.1. 

20. Ἀλλὰ χαρεὶς λοιβαῖσι...: o poeta faz uso de um segundo ἀλλά exortativo (cf. 

nota a 6.10). Em um primeiro momento, no v.18, interpelava-se à agitação de Zeus que se 

direcionasse para regiões remotas, não afetando os humanos; aqui, tenta-se persuadir o 

deus a aparecer aos humanos em sua faceta benfazeja. Para χαρεὶς λοιβαῖσι, cf. 82.6; 
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quanto ao pedido de moderação, cf. 65.6. αἴσιµα πάντα: o mesmo em Od. 7.310, 15.71, 

em ambos casos também fechando o hexâmetro. 

21. ζωήν τ' ὀλβιόθυµον: pedido próximo em 4.9; ὀλβιόθυµον é um hapax. 

22. κουροτρόφον, ἀγλαότιµον: esse mesmo hemistíquio aparece em 12.8. 

23. θάλλοντα: o mesmo verbo, com um valor mais imagético, é usado em 29.18 

para Perséfone (o contexto dado por 29.17 evidencia uma acepção mais próxima da ideia 

literal de “florescer”). εὐθύµοισιν... λογισµοῖς: o adjetivo aqui é significativo, uma vez 

que revisita a raiz que antes indicava o potencial colérico de Zeus Trovão (cf. nota a v.11) 

e a reformula com o primeiro elemento εὐ-, o que sinaliza uma inversão do caractere 

negativo que foi insistentemente aludido como potencial divino, realinhando-o 

positivamente com os interesses humanos na interpelação final. 

 

20. Ao Zeus dos Relâmpagos 

Este hino a Zeus continua a explorar a ligação do deus com os seus instrumentos 

por excelência, o raio e o relâmpago, demonstrações ao mesmo tempo de seu poder e que 

ainda indicariam a ligação de Zeus com o fogo e o éter; cf. introdução ao hino 19. Assim 

como no hino precedente, o epíteto Ἀστραπαῖος recupera a caracterização de Zeus em 

15.9. O v.3 faz referência às Nuvens que são invocadas no hino seguinte. Athanassakis e 

Wolkow (2013, pp. 112-3) veem na caracterização de Zeus como ἁγνός (v.1) a imagem 

do fogo dos raios como um agente de purificação, em consonância com algumas 

passagens das Lâminas douradas de Turi, nas quais alude-se à imagem metafórica da 

morte dos iniciados ora pelo destino ora por relâmpagos e trovões (cf. fr. 488, 4 B 

ἀλ<λ>ά µε Μο<ῖ>ρ' <α> ἐδάµασ<σ>ε καὶ ἀσ{σ}τεροβλῆτα κεραυνῶι; fr. 489, 5 B, 490, 

5 B εἴτε µε Μο<ῖ>ρα ἐδάµασ<σ>' εἴτε ἀστεροπῆτα κ<ε>ραυνῶν). Tal imagem parece 

ecoar a morte dos Titãs por Zeus (cf. 19.6). Em um contexto ritual e simbólico, os raios 

seriam uma forma de se pagar pelos erros e pela conduta em vida, de modo a purgá-los; 

pode-se pensar em faltas particulares, mas, devido à homologia com o episódio dos Titãs, 

é flagrante a moldura que estaria sendo proposta pela qual antropogênese e escatologia 

coincidiriam: em ambos os casos por meio do raio de Zeus (cf. Graf e Johnston 2007, pp. 
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125-7). Portanto, caso seja aceita essa referência, tanto este hino como o anterior 

comportariam uma ideia bastante discreta e complementar do imaginário órfico: o 

primeiro aludindo à criação do homem, o segundo à sua morte encaixada em um contexto 

iniciático, o que é corroborado pelas precationes dos dois hinos: no primeiro pede-se por 

uma vida próspera (19.20-24); no segundo, por um “doce termo” (v.6). 

1. Κικλήσκω µέγαν, ἁγνόν: mesmo hemistíquio em 58.1; os dois adjetivos são 

genéricos e recorrentes na coletânea, ainda assim diz-se ἁγνός de Zeus em Ésquilo 

(Suppl. 653). ἐρισµάραγον: cf. 19.15; Hes. Theog. 815; esse epíteto, assim como o que 

segue, especificam as prerrogativas próprias da faceta aqui invocada de Zeus em sua 

manifestação física. 

2. Verso quiástico (a, b, b’, a’): o primeiro e o último termo designam Zeus em 

seu aspecto aéreo (o que é reforçado pelo uso do mesmo radical em ambos os casos) 

enquanto os adjetivos do meio se concentram no elemento fogo, com o qual os raios e 

relâmpagos estariam associados. ἀέριον: epíteto de Zeus em Nono (Dion. 7.312) e em 

uma inscrição da Lídia (cf. Ricciardelli 2000, p. 320). Em Hesíquio, lê-se: Ἐργαῖος· 

ἀέριος Ζεύς. O título também é significativo por contratastar diretamente com o vocativo 

Ζεῦ χθόνιε com o qual Plutão é identificado (18.3). φλογόεντα: ecoa dois momentos do 

hino anterior também dedicado a Zeus: φλεγέθουσαν (19.4) e φλογερούς (19.6). 

πυρίδροµον: cf. nota a 7.9. ἀεροφεγγῆ: hapax. 

3. ἀστράπτοντα σέλας: cf. Aesch. Prom. 356. παταγοδρόµωι: hapax; o radical 

da primeira parte do composto será revisitado duas vezes no hino seguinte (21.4-5). 

4. φρικώδη: reflete o uso desse mesmo termo no hino anterior a Zeus (19.7), 

aparecendo ainda no hino seguinte (21.4); cf. ainda 32.7. βαρύµηνιν: cf. 11.12, 45.5. 

ἀνίκητον θεὸν ἁγνόν: expressão próxima em 19.9; repete-se ἁγνόν do v.1. 

5. ἀστραπαῖον Δία, παγγενέτην: hemistíquio muito próximo em 73.2; 

ἀστραπαῖον remete ao partícipio ἀστράπτοντα (v.3) e ao primeiro hino dedicado a Zeus 

(15.9). βασιλῆα µέγιστον: no v.1 o deus já havia sido designado como µέγαν.  

6. φέρειν: o infinitivo depende de κικλήσκω do v.1 (accusativus cum infinitivo). 

γλυκερὴν βιότοιο τελευτήν: cf. nota a 11.22. 
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21. Às Nuvens 

A invocação às Nuvens faz uma transição bastante adequada entre os hinos a Zeus 

voltados para a sua identificação com os raios e a sequência de deuses ligados ao mar. O 

poeta, inclusive, faz questão de apresentar as Nuvens como ponto de convergência de 

todos quatro elementos: o ar, por residirem nos céus e estarem ligadas às brisas (vv. 1, 2 

4-6), a água, por enviarem as chuvas (vv. 2, 7); o fogo, por estarem relacionadas aos 

trovões (v.3); e a terra, por garantirem que o solo se frutifique com as chuvas (v.7; cf. 

26.8). Há uma referência a uma nuvem primordial na Teogonia rapsódica, que teria sido 

dissipada com o nascimento de Fanes (fr. 121 B). Contudo, não parece haver aqui essa 

preocupação por parte do hino, que se interessa antes por invocar as Nuvens enquanto 

divindades metereológicas e provedoras, conectadas à coléra e à benesse da natureza 

(notar a transição entre os vv. 3-5 e 6-7). Fayant (2014, p. 194) destaca a semelhança 

vocabular entre partes desta composição e o hino socrático às Nuvens descrito por 

Aristófanes (Nub. 265 ss.), observando ainda a possibilidade de que tanto as preces 

órficas pudessem ter sido influenciadas de algum modo pelo faux hymne aristofânico 

quanto, pelo contrário, que a comédia estivesse emulando outros hinos de registro órfico 

que adotariam tal terminologia; cf. ainda Serra 2015, pp. 435-6. 

1. Ἀέριοι Νεφέλαι: mesmo título para descrever Zeus no hino precedente (22.2, 

duas ocorrências), com o radical sendo retomado no v.4. Digno de nota que este hino 

suspende o verbo da oração principal para o v.6, invocando as Nuvens por um vocativo 

em posição tópica e, como de praxe, elencando epítetos e atributos, o que alonga a 

sintaxe até a demanda final. καρποτρόφοι: o adjetivo reaparece no v.7; além disso, cf. 

51.4, 82.7. οὐρανόπλαγκτοι: Maneth. 4.623. 

2. ὀµβροτόκοι: o mesmo para as nuvens em 82.5; a primeira parte desse 

composto é retomada no v.7. Notar o jogo de assonâncias entre ὀµβροτόκοι,   βρονταῖαι 

(v.3), ἐρίβροµοι (v.3) e ὄµβρους (v.7). κατὰ κόσµον: cf. nota a 6.7. 

3. βρονταῖαι, πυρόεσσαι, ἐρίβροµοι: remete aos vv. 20.2-3, referindo-se, 

evidentemente, à ação dos raios e evocando os dois hinos precedentes; para ἐρίβροµοι, cf. 

Pind. Pyth. 6.11. ὑγροκέλευθοι: cf. 22.6, 24.2, 51.14, 80.3 e 83.7; Arist. Nub. 335. 
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4. Explicação próxima para a criação dos trovões a partir da colisão das nuvens 

em Arist. Nub. 374 ss. πάταγον: essa raiz de origem provavelmente onomatopaica (s.v. 

Beekes 2010, p. 1156) se repete no verso seguinte e em 20.3. Na passagem citada de 

Aristófanes, essa raiz se repete três vezes (vv. 378, 382, 384); o efeito cômico da 

passagem culmina com as onomatopeias παππὰξ παππάξ  (v. 390) e παπαπαππάξ (v. 390-

1), o que convém às três ocorrências da raiz πάταγ-, cujo uso vocabular próprio dos 

fenômenos naturais é progressivamente desconstruído em uma caricatura fonética. 

φρικώδη: cf. nota a 20.4. 

5. ἐπιδροµάδην: cf. Arg. orph. 561, também logo após a cesura heptemímera, 

seguido por um particípio (ἀγορεύων). 

6. ὑµᾶς νῦν λίτοµαι: como observado na nota ao v.1, sintaticamente a inuocatio 

encavala sem intervalo na precatio. δροσοείµονες: hapax; repete-se ainda para as Ninfas 

51.6. εὔπνοοι αὔραις: a expressão se repete em 51.11, também fechando o hexâmetro. 

7. Todo o verso é idêntico a 82.7. ἐπὶ µητέρα γαῖαν: cf. nota a 15.4. 

 

22. Ao Mar 

Assim como na abertura deste hino, Tétis aparece como par do Oceano em alguns 

fragmentos da Teogonia eudemia: ambos seriam irmãos, filhos do Céu e da Terra, o que 

condiz com a cosmogonia proposta em Hesíodo (cf. fr. 21-2 B; Hes. Theog. 132 ss.; 

Bernabé 2012, pp. 61-9). Aparentemente, o poeta não segue aqui essa versão, uma vez 

que ela descreve Oceano e Tétis como pais de Crono, Reia e Forcis (fr. 24 B), o que 

definitivamente não é contemplada neste hino, tampoucou na sequência da recolha. O 

poeta parece aqui se filiar antes a uma tradição mais corrente: se Tétis (identificada com 

o Mar) é mãe por extensão de Afrodite (v.7), mais claramente fica apresentado no hino ao 

Oceano que eles juntos tiveram grande prole, que seriam os rios que atravessam a terra 

(83.2-5); cf. Hes. Theog. 133; Aesch. Sept. 304; Diod. Sic. 4.69.1; Nonn. Dion. 23.280. 

1. Ὠκεανοῦ καλέω: em 83.1, também abrindo o hino, lê-se Ὠκεανὸν καλέω; o 

casal emoldura a porção central da coletânea. Para esse expediente invocativo, cf. nota a 

6.1. νύµφην, γλαυκώπιδα Τηθύν: o Mar é identificado com Tétis (o mesmo nas Arg. 



	 376	

orph. 335, 1104), que, por sua vez, figura como uma das principais filhas de Nereu (cf. 

hinos 23 e 24); diz-se “esposa” do Oceano também em Nono (Dion. 38.140).  Γλαυκῶπις 

surpreende por ser fartamente associado a Atena (Il. 1.206 e inúmeras outras ocorrências; 

neste hinário, cf. 32.17), porém γλαυκός designaria antes a cor “blueish-green or grey” 

(s.v. Beekes 2010, pp. 274-5), emprego esse que, inclusive, aparece em Homero para o 

próprio mar (Il. 16.34); o uso aqui de γλαυκῶπις parece funcionar como uma apropriação 

de um epíteto corrente que tem o seu sentido convencional recontextualizado por 

conveniência métrica para descrever o mar. 

2. κυανόπεπλον: o epíteto dá continuidade à tônica crômática do fim verso 

anterior; o mesmo de Tétis em pr.26 e Il.24.93 (cf. ainda 35.1). κυµαίνουσαν: a raiz 

desse verbo se repete no v.4; cf. também 23.2. 

3. αὔραις ἡδυπνόοισι: cf. 81.1-2; Eur. Med. 840. O hino dá preferência para 

observar a natureza em seu aspecto sereno, contrastando com a sua representação nos 

hinos 19-21; notar ainda ἐύτροχα (v.2) e εὐδεινοῖς ἁπαλοῖσι (v.5). πατασσοµένην: 

mesma raiz empregada para designar o estrépito dos trovões, aqui aplicada para o choque 

das ondas contra o litoral (cf. nota a 21.4). 

4. κύµατα µακρά: antecedente homérico em Od. 5.109, também fechando o 

hexâmetro. 

5. εὐδεινοῖς ἁπαλοῖσι γαληνιόωσα δρόµοισι: cf. nota a v.3; Γαλήνη é o mar 

calmo em Hesíodo (Theog. 244), identificado com uma das Nereidas. Em Opiano, lê-se: 

γαληνιόωσα πανηµατίοισι δρόµοισιν (Cyn. 1.115); cf. ainda Anth. Pal. 5.35.7. 

6. ναυσὶν ἀγαλλοµένη: o comentário de Fayant resume bem a passagem: “le mer 

s'enorgueillit des navires qui la sillonnent” (2014, p. 206). O poeta é persistente no 

imaginário das divindades se satisfazendo ao contemplar os humanos ou outros deuses e 

até mesmo a conviver com eles; essa satisfação, em geral, condiz com as prerrogativas e 

a esfera de atuação de cada deus. Esse verbo se repete ainda em 1.4, 6.2, 23.2, 24.4 e 

49.2. Outros verbos que exprimem essa mesma ideia são χαίρω (3.4, 9.8, 11.8, 14.6, 

18.18, 26.7, 28.5, 29.12, 40.4 e 11, 45.3, 55.21, 56.7, 61.3, 63.2, 9 e 10, 65.4, 66.11, 

78.7), τέρπω (17.8, 42.5 e 7, 32.5, 49.6, 55.2 e 8, 74.4) e γήθω (16.10, 49.7, 55.16, 75.4, 

78.10). A pedido de Hera, Tétis teria guiado o navio dos argonautas até a terra dos 
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feácios com a ajuda das Nereidas (Apollod. 1.9.25). θηροτρόφε: refere-se, 

evidentemente, aos animais marinhos (cf. 17.8 e 24.5). ὑγροκέλευθε: cf. nota a 21.3. 

7. Elenca-se nesse verso e no seguinte a genealogia divina e natural do mar; cf Il. 

14.201, 302: µητέρα Τηθύν. µήτηρ µὲν Κύπριδος: Afrodite é filha de Tétis por extensão, 

visto que teria sido fecundada no mar (Hes. Theog. 188 ss.; em 55.2 Afrodite é 

ποντογενής). Cf. ainda fr. 189 B. νεφέων ἐρεβεννῶν: cf. Il. 22.309, na mesma posição 

métrica. 

8. νυµφῶν: notar o posicionamento no verso, idêntico à disposição de νύµφην, no 

v.1, ambos abrindo o segundo hemístiquio e centralizados nos versos. 

9. κλῦθί µου, ὦ πολύσεµνε: essa fórmula que aqui abre a precatio se repete em 

54.1, só que na inuocatio. εὐµενέουσ' ἐπαρήγοις: em Quinto de Esmirna, lê-se: ἀρήγετε 

εὐµενέοντες (3.190). 

10. εὐθυδρόµοις... πέµπουσα: esse tipo de pedido para as divindades marinhas é 

comum na coletânea; cf. 17.7, 74.9-10. Fayant (2014, p. 206) observa que εὐθυδρόµοις 

aqui tem preferencialmente o significado de “pour une course droite”. µάκαιρα: rara 

posição desse epíteto na coletânea, repetindo-se apenas em 14.5, 16.2 e 29.1 e sempre no 

feminino; em praticamente todas as outras ocorrências, tal identificação divina aparece na 

segunda posição do verso (mas cf. 4.8, 46.8, 55.26, 73.7, 82.6 e 86.1). 

 

23. A Nereu 

Assim como Tétis no hino anterior, Nereu também personificaria o mar, sendo, 

inclusive, filho de Πόντος na narrativa hesiódica: pai e filho corresponderiam a uma 

interpretação masculina do mesmo âmbito aquático, ao que Nereu seria tido como γέρων, 

o “ancião do mar”, representação que ainda se confunde com a de Proteu, invocado no 

hino 25 (cf. Il. 1.538, 556, al.; Hes. Theog. 233-6; Paus. 3.21.9). O deus marítimo 

compartilha prerrogativas com Posídon e Oceano: tal qual o primeiro deus, é responsável 

pelos terremotos (vv. 5, 7; 17.4); e, em comum com ambos, delimita os confins da terra 

por meio do trajeto das águas (vv. 1, 4; 17.1, 9; 83.2, 7). Uma versão órfica de sua 
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genealogia o retrata como filho de Tétis e do Mar (Πόντος), o que justificaria a posição 

de seu hino após o de Tétis (cf. fr. 195 IV B = Procl. in Pl. Tim. 40e). 

1. Ὦ κατέχων πόντου ῥίζας: a mesma imagem para Posídon (17.3); cf. ainda 

Hes. Theog. 728: γῆς ῥίζαι πεφύασι καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης. Ὦ abrindo o hino se 

repete em 5.1, 10.1, 15.3, 18.1, 61.1 e 63.1. Para κατέχων cf. nota a 2.6. κυαναυγέτιν: 

hapax; cf. 3.3, 22.2, 24.8 e Qu. Sm. 7.354: κυανοχαίτης; cf. Hymn. hom 22.6, em relação 

a Posídon. 

2. πεντήκοντα κόραισιν: cf. nota a 24.3, também abrindo o hexâmetro. 

ἀγαλλόµενος: cf. nota a 23.6. 

3. καλλιτέκνοισι χοροῖς: cf. 43.8 e 49.3. Νηρεῦ: o nome do deus invocado é 

postergado para o terceiro verso, disposto de forma centralizada. 

4. πυθµὴν µὲν πόντου: cf. Hes. Theog. 931 ss.; Sólon 1.19 ss; Pl. Phd. 109c; Arg. 

orph. 92 (a base da terra). γαίης πέρας, ἀρχὴ ἁπάντων: essa oposição entre πέρας e 

ἀρχή já havia sido antecipada no pr.42; nas Arg. orph. (336) Nereu é πρέσβιστος 

ἁπάντων. 

5. ὃς κλονέεις Δηοῦς ἱερὸν βάθρον: Deméter é aqui assimilada à própria terra 

(cf. 40.5, 10); a deusa é invocada pela forma sintética Δήω também em 29.5, 39.7, 40.1, 

51.16, 65.5; como Δηµήτηρ em pr.6, 18.12, 40.2. Para uma tentativa de interpretação 

histórica dessa passagem, cf. Morand 2001, pp. 195, 201. ἡνίκα πνοιὰς: notar a oração 

temporal com enjambement na amplificatio, algo relativamente incomum nos HO. 

6. ἐν νυχίοις: correção de Ricciardelli que aceito junto com Fayant; µυχίοις de π 

seria compreensível paleograficamente e também com relação ao contexto, possuindo 

ainda uma ocorrência em 69.3; mesmo assim, a solução de Ricciardelli é discreta, eficaz 

e convém a κυαναυγέτιν do v.1. κευθµῶσιν: cf. 79.4. ἀποκλείηις: faz pensar no topos da 

“chave” (κλείς) que se observa em alguns hinos da coletânea; cf. nota a 1.7. 

7. ἀλλά, µάκαρ: início da precatio com a fórmula corriqueira dos HO. σεισµοὺς 

µὲν ἀπότρεπε: é adequado pedir ao deus que reivindica para si as “raízes do pélago” (vv. 

1, 4 e 5) que ele detenha os terremotos; o mesmo para Posídon, cf. 17.9 e Hymn. hom 

22.2, 4. µύσταις: cf. nota a 18.19. 
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8. ἠπιόχειρον ὑγείην: ὀλβιóχειρον dos manuscritos provavelmente se deve a uma 

contaminação de ὄλβον no começo do mesmo verso por parte do copista; ἠπιόχειρον de 

Ruhnken se sustenta com facilidade se for levado em conta 29.18 (ἠπιοχείρωι ὑγείαι) e 

84.8 (ἠπιόχειρον ὑγείαν), em ambos casos também fechando o hexâmetro. 

 

24. Às Nereidas 

O poeta naturalmente faz seguir a invocação às Nereidas ao hino dedicado a 

Nereu. Ao falar de cinquenta filhas, o hino se vincula diretamente à tradição hesíodica 

(Theog. 243-62; cf. ainda Eur. Iph. Taur. 427 ss.; Pind. Isth. 6.6). Propõe-se uma relação 

inédita entre o grupo de deusas e os ritos de Baco e Perséfone (vv. 10-2), o que causa 

surpresa; cf. nota ad locum. É possível pensar que, enquanto um grupo de divindades, as 

Nereidas, que são chamadas de νύµφαι logo no v.1, estariam sendo justamente 

assimiladas às Ninfas (Oceânides): ambos os grupos estariam ligados à água (cf. 51.1-4, 

6, 18) e as Ninfas estariam diretamente relacionadas aos ritos báquicos (cf. 51.8-9, 15-6). 

Os dois coletivos de deusas são associados em Paus. 2.1.8-9. Para a tendência na recolha 

de assimilar grupos de divindades enquanto participantes do séquito de Dioniso, cf. ainda 

notas a 30.9, 54.5-6, 69.1. 

1. Νηρέος εἰναλίου νύµφαι: a sutura com o hino anterior é evidente; νύµφαι 

centralizado no verso, como em 22.2, 8; cf. Arist. Thesm. 325-6: Νηρέος ἐναλίου τε 

κόραι / Νύµφαι τ᾽ ὀρείπλαγκτοι. καλυκώπιδες: cf. 60.6 (às Graças), 79.2 (a Têmis); 

Hymn. hom. 5.284 (a Afrodite) e 2.8 (a Deméter). 

2. σφαράγιαι: σφράγιαι dos manuscritos seria amétrico; dentro das diversas 

soluções propostas, a mais econômica é a de Fayant, com o significado de “bruissantes” 

(cf. σφαραγέοµαι, -ίζω), referindo-se ao murmúrio contínuo produzido pelo vento ou as 

ondas do mar; de Posídon diz-se ἐρισφάραγος (Hymn. hom. 4.187). O fato de ser um 

hapax se justificaria por derivações internas similares a βρόµιος (36.2, 40.10, 50.8) de 

βροµέω e ἐρίβροµος. χοροπαίγµονες, ὑγροκέλευθοι: imagem próxima para as Ninfas 

(51.14), as quais as Nereidas estariam assimiladas (cf. Ricciardelli 2000, p. 328: “Le 

figlie di Nereo sono ‘Ninfe del mare’ e con le Ninfe hanno alcuni epiteti in comune”; cf. 

σκιρτηταί v.7 e 51.8); χοροπαίγµονες é hapax. 
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3. πεντήκοντα κόραι: cf. 23.2; o seu número varia conforme as lendas e fontes: 

Hesíodo fala também em cinquenta (Theog. 264), do que se verifica a provável tradição 

da qual o laudator estaria aqui se apropriando; Apolodoro elenca-as em 1.2.7, mas chega 

ao total de quarenta e cinco; Homero fala em trinta e quatro (Il. 18.39-49). περὶ κύµασι: 

essa imagem se repete no hino: οἶδµα (v.6), κῦµα (v.7). βακχεύουσαι: Ricciardelli (2000, 

p. 328) titubeia entre o sentido técnico desse termo, identificado com o êxtase dos 

seguidores de Baco, e uma acepção mais lasseada, que indicaria tão somente a agitação 

das Nereidas pelo mar, que corresponderiam às ondas. Em defesa do primeiro argumento, 

cf. vv. 10-1, no quais as Nereidas teriam sido as primeiras a instruir os humanos a 

respeito da iniciação de Baco e Perséfone, e ainda 51.15-6, referindo-se às Ninfas, que 

seriam “delirantes” e também estariam associadas a Baco. 

4. Τριτώνων: era comum a representação das Nereidas nadando com outros 

seres, como os tritões e golfinhos (com os quais elas são assimiladas no v.8); cf. Mosco, 

Eur. 36, 119; para uma representação clássica dos Tritões, cf. Paus. 9.21.1. 

συναγαλλóµεναι: cf. nota a 22.6. 

5. Esse verso inteiro parece fazer referência a θηροτρόφε de 22.6: os seres 

marítimos (primeiro hemistíquio) são nutridos pelo mar (segundo hemistíquio). 

θηροτύποις µορφαῖς: o sintagma liga-se a Τριτώνων do verso anterior; diz-se o mesmo 

do Coribante (39.8). Θηροτύποις é hapax, ocorrendo mais uma vez em 54.8. βόσκει: da 

mesma forma, Eros também “provê” (βόσκει) aos mortais (cf. 58.6). 

6. ἄλλοις θ' οἳ ναίουσι βυθόν: cf. nota a v.4 e 75.2. Τριτώνιον οἶδµα: adjetivo 

raro e equivalente a πόντιον/ἁλὸς οἶδµα de 55.20 e 75.8 (sempre fechando o hexâmetro). 

A esfera de atuação dos Tritões é o mar; tomados aqui como qualificadores da onda, eles 

se tornam uma metonímia para o seu próprio meio: “vaga tritônia” vale por “vaga 

marítima”. 

7. ὑγροδρόµοι: aceito o hapax sugerido por Vian com base em West; esse e os 

demais epítetos nos vv. 7-8 referem-se às deusas assimiladas aos golfinhos. σκιρτηταί: 

cf. nota a v.2. 

8. ποντοπλάνοι: hapax; reaparece apenas em 75.6. δελφῖνες: cf. nota a v.4. 

ἁλιρρόθιοι: epíteto para o mar (Arg. orph. 1289); como nome próprio, trata-se de um 
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filho de Posídon ora com a ninfa Eurite ora com Baticleia (Σ Arist. Nub. 1005; Σ Pind. 

Ol. 10.83c). κυαναυγεῖς: epítetos cromáticos são recorrentes para divindades marítimas; 

cf. 22.2, 23.1. 

9. Ὑµᾶς κικλήσκω: o mesmo início de precatio em 37.7; no verso seguinte, 

abrindo com ὑµεῖς, notar a anáfora com poliptoto. µύσταις: cf. nota a 18.19. 

10-1. As Nereidas recebem uma distinção iniciática aqui que não é atestada em 

outras fontes. Pode-se pensar em um culto local na Ásia Menor do qual não haveria outro 

vestígio. Uma alternativa possível seria pensar em Tétis, tomada como epítome das 

Nereidas. Na Ilíada (6.130-7), a deusa acolhe Dioniso que era então perseguido por 

Licurgo (cf. Apollod. 3.5.1; Nonn. Dion. 20.352-69, 21.170-84). De outro modo, para 

Tétis enquanto um elemento primevo dentro do imaginário órfico (ao qual ὑµεῖς... πρῶται 

poderia estar aludindo), cf. o par Oceano e Tétis em West 1983, pp. 118-21 (reconstrução 

para a teogonia de Eudemo, reproduzida ainda em Bernabé 2012, pp. 28 e 69) e 184 ss. 

(hipótese para a teogonia de Hierônimo), ainda que essas possibilidades me pareçam aqui 

remotas. No contexto da coletânea, as Nereidas compartilham da mesma prerrogativa que 

os Curetes (38.6), o Sátiro Sileno (54.10), as Musas (76.7) e Têmis (79.8); cf. introdução 

a este hino. A escolha vocabular πρῶται (v.10) antecipa o hino seguinte, dedicado a 

Proteu. ἀνεδείξατε: trata-se de um verbo técnico com o sentido de “enseigner, révéler un 

mystère”; cf. 76.7 e 84.3; Arist. Nub. 304; Fayant 2014, p. 219. Cf. em especial nota a 

54.10. 

12. Καλλιόπηι σὺν µητρὶ: o mesmo em 76.10, também abrindo o hexâmetro; 

Calíope é dita “mãe” devido ao seu vínculo com Orfeu. Há aqui uma pequena abertura 

para a interpretação de que a persona loquens do hinário seria o próprio Orfeu (Serra 

traduz a passagem por “Calíope, minha mãe”), porém, não o fazem Ricciardelli, 

Athanassakis e Wolkow, nem Fayant. A ausência do possessivo no original grego, apesar 

de não ser uma argumento definitivo, aponta uma diferenciação entre as personae de 

Orfeu e do laudator. Nas Arg. orph. (vv. 103-5) lê-se explicitamente a voz de Orfeu, que 

falaria da µήτηρ ἡµετέρη para referir-se a Calíope. Ἀπόλλωνι ἄνακτι: cf. 34.8, 24; 79.6. 

 

25. A Proteu 
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Conforme a tradição mais corrente, Proteu era filho de Posídon (Apoll. 2.105) e 

por vezes era identificado com Nereu (hino 23): ambos aparecem na tradição como 

“anciãos do mar”, ainda que Proteu fosse o único a cuidar dos animais marítimos de 

Posídon e ter a capacidade de se transformar (cf. Od. 4.365, 384, 455 ss.; Ov. Met. 2.9, 8 

730-5). O poeta se apropria desses atributos frequentes expandindo o seu escopo de modo 

a evidenciar uma caracterização mais elementar e cósmica do deus (vv. 2-5, 9). O poeta 

ressignifica a tradição em busca de uma caracterização mais universal de Proteu. Com 

efeito, o hino envereda por uma tentativa etimológica no v.2, ligado o nome do deus às 

causas primeiras; sendo Proteu o possuidor das causas, é esperado que ele conserve a 

habilidade de modificar a natureza de tudo, inclusive de si próprio (vv. 6-7), prerrogativa 

que lhe teria sido outorgada pela própria Natureza (v.9), que compartilha de tal potencial 

(cf. 10.20-6; nesse mesmo hino ela é chamada de “primogênita” ao v.5). Pã, outra 

divindade cósmica, também compartilha dessa possibilidade de alteração da forma das 

coisas (11.18-9). Para mais semelhanças entre esses deuses (e ainda entre Proteu e 

Fanes), cf. nota ao v.2. Convém a identificação hiperbólica de Proteu com as causas 

primeiras se for considerada a inclinação da Teogonia de Hierônimo e Helânico em 

identificar a água como a origem de todas as coisas (fr. 75 I-II B; cf. Bernabé 2012, pp. 

108-9). De fato, este testemunho propõe que a água teria sido responsável pela criação da 

lama (ou lodo), o que claramente designaria um elemento material, terrestre. 

Coincidentemente ou não, é essa transição que se vê aqui na sequência, com a passagem 

do bloco de hinos dedicados a divindades marítimas (culminando em Proteu) para a 

invocação à Terra. Segundo Athanassakis e Wolkow (2013, p. 116), “[w]ater, being an 

element that is easily observed to possess no firm structure, is an obvious choice for those 

seeking a single origin for the concrete pluralities in the empirical world”. 

1. Πρωτέα κικλήσκω: esse verbo abre outras inuocationes em 20.1, 30.1, 39.1, 

44.1, 46.1, 47.1, 49.1, 52.1, 58.1, 73.1 e 86.1. πόντου κληῖδας ἔχοντα: a associação com 

o mar alinhava esse hino com os precedentes; Proteu se conecta a Nereu (e, por extensão, 

às Nereidas) por também ser representado como uma divindade marítima ancestral (Od. 

4.365, 384). Ainda conforme a tradição homérica, Proteu seria encarregado de cuidar dos 

animais marinhos de Posídon (Od. 4.349 ss.). Para o topos das chaves, cf. nota a 1.7. 
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2. πρωτογενῆ: jogo etimológico (Πρωτεύς é o πρωτογενής), que se repete ainda 

no v.9; expediente ocasional na coletânea, cf. 6.8, 11.1, 15.3, 18.4-5, 28.6, 29.16, 30.6, 

58.1. Vale frisar que a repetição dessa raiz convém ao fim do hino anterior, quando é dito 

das Nereidas que elas teriam sido as “primeiras” (πρῶται) a ensinar a iniciação aludida 

nos HO (24.10). Cf. ainda 10.4, 12.10, 30.2, 52.6; como nome próprio designando o 

Primogênito, cf. 6.1, 14.1. πάσης... ἔφηνεν: o restante do verso persiste na ideia de 

Proteu como uma força elementar. Como bem observa Fayant (2014, pp. 222-3), ἔφηνεν 

parece ecoar o nome de Fanes/Primogênito (cf. 6.8), identificação essa propícia, visto 

ambas divindades figurarem aqui como fundamentos cosmogônicos primeiros (logo 

antes, πρωτογενῆ). Outra assimilação entrevista é do deus com a Natureza (neste verso 

temos φύσεως, assim como Φύσις no v.9) e mesmo com Pã (insistência na ideia de πᾶς 

aqui e nos vv. 6 e 9); vale comparar ainda προνοίαις do v.10 com as ocorrências desse 

termo nos hinos à Natureza (10.27) e a Pã (11.19). Todas essas divindades compartilham 

de um mesmo vocabulário de valor totalizante, previdente e basilar. 

3. ὕλην ἀλλάσσων: outra associação com Pã (cf. 11.19). Trata-se da única 

ocorrência de ὕλη no hinário, que dá preferência por ἀρχή ou mesmo φύσις para indicar 

os fenômenos e atributos divinos em seu aspecto basilar. Proteu, como divindade 

primeva, é causa dos entes e, portanto, apresenta a capacidade de manipular a sua 

constituição (Heracl. Quaest. hom. 64 ss.). Os vv. 6 e 9 dialogam com este: uma vez que 

a Natureza outorgou todas as coisas a Proteu, ele é capaz de manipulá-las enquanto 

móbile causal. Enquanto termo técnico filosófico, designa a matéria em Aristóteles 

(Metaph. 1032a17, 1035a2), além de ser recorrente entre os estoicos, como Zenão e 

Crisipo (SVF I, fr. 87; II, fr. 305, 316, 324). ἱερὴν ἰδέαις πολυµόρφοις: o polimorfismo 

de Proteu na mitologia é notório (Od. 4.455 ss.; Virg. Georg. 4.392 ss.; Ov. Met. 2.9, 

8.730-5); para a construção, cf. 71.7. Assim como com ὕλην, Ricciardelli (2000, pp. 331-

2) vê em ἰδέαις um valor filosófico: as “formas” seriam as responsáveis pela capacidade 

de “conversão da matéria”, ou seja, elas seriam a causa dos elementos físicos (cf. Arist. 

Metaph. 1.3.990a-b; Pl. Resp. 507b). 

4-5. πάντιµος: cf. nota a 14.5. πολύβουλος: esse epíteto, em geral, atribuído a 

Atena (Il. 5.260), é na atual recolha se relaciona a Dioniso (30.6); uma vez que o próprio 

Dioniso é associado ao Primogênito (30.2), por extensão, nota-se aqui uma tênue 
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assimilação entre ele e Proteu. ἐπιστάµενος... / ...αὖτις: fala-se da onisciência do deus 

(cf. Od. 4.379, 468; προνοίαις no v.10 e a designação da Natureza como Πρόνοια em 

10.27); a fraseologia aqui faz pensar em algumas estruturas épicas: ὃς ᾔδη τά τ᾽ ἐόντα τά 

τ᾽ ἐσσόµενα πρό τ᾽ ἐόντα (Il. 1.70, sobre Calcas); εἰρεῦσαι τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόµενα 

πρό τ᾽ ἐόντα (Hes. Theog. 38, sobre as Musas). Essas expressões polares de totalidade 

temporal aparecem ainda em algumas construções no avesta: yā zī vāuuərəzōi pairī ciϑīt̰ 

daeēuuāišcā yācā varəšaitē aipī ciϑīt̰ “coisas que foram realizadas no passado pelos 

Daevas e pelos mortais e coisas que podem ser feitas no futuro” (Gāthās 29.4); tācīt̰... yā 

nōit̰ vā aŋhat̰ aŋhaitī vā “aquelas coisas que não serão ou serão” (31.5); vīspås tå 

hujītaiiō yå zī åŋharē yåscā °həṇtī yåscā... +buuaiṇtī “todas aquelas boas vidas que foram 

e aquelas que são e aquelas que hão de existir” (33.10); para outros exemplos, cf. West 

2011, pp. 59, 137-8. 

6-7. πάντα... µεταβάλλεται: cf. nota a v.2; πάντα γὰρ se repete no v. 9. οὐδέ τις 

ἄλλος / ἀθανάτων: esses dois dáctilos finais com enjambement espelham uma 

formulação homérica: οὐδέ τις ἄλλος / ...θεῶν µακάρων (Od. 9.520). ἕδος νιφόεντος 

Ὀλύµπου: o sintagma exato aparece em Hymn. hom. 15.7; cf. ainda Il. 18.616; Hes. 

Theog. 42, 62, 118, 794; Pap. Derv. col. 8, 2; cf. ainda 59.12; para ἕδος, cf. Il. 5.360. 

8. καὶ... ποτῶνται: enumeração próxima em pr.32-3 e no Hymn. hom. 30.3-4. 

9. Verso corrupto; a conjectura de Gesner convém pelo uso dos dativos na recolha 

(locativo em geral acompanhado de preposição; instrumental sem preposição) e pela 

regência de ἐγκατέθηκε, com repetição do ἐν; a solução ainda introduz a sílaba longa 

necessária para completar o metro. Cf. nota a v. 2. 

10. ἀλλά, πάτερ: notar o tratamento especial dado a Proteu, único deus a ser 

interpelado dessa forma na precatio; o vocativo condiz com a sua atuação, visto que ele 

abarcaria todos os constituintes formais da Natureza, moldando a matéria conforme a sua 

vontade (vv. 2, 6, 9). µυστιπόλοις: cf. nota a 18.18 e ainda 68.12, 76.11. ὁσίαισι 

προνοίαις: cf. 10.27 e 11.19. 

11. πέµπων... ἔργοις: pedido próximo em 57.12.   
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26. À Terra 

O hinário dá sequência ao último bloco de invocações voltadas para um dos 

quatro elementos, evidentemente, a terra (cf. introdução ao hino 19). A oferenda à deusa 

aqui é bastante adequada no que compete à sua representação como provedora de frutos 

(cf. vv. 1-3, 5-6, 10); ainda assim, a exceção feita às favas e ervas aromáticas levou a 

algumas hipóteses dos comentadores, vendo aqui uma influência pitagórica, que 

consideraria as favas um tabu (cf. West 1983, pp. 14 ss.; Morand 2001, pp. 129-33; Serra 

2015, pp. 453-4). É possível, contudo, pensar que tais itens excluídos em geral deveriam 

ser queimados (à diferença das sementes), tornando-se, assim, estéreis, imagem que não 

conviria à representação da Terra (Fayant 2014, p. 227). Como já mencionado na 

introdução dos hinos 14 e 16, no P. Derveni (col. XXII) são identificadas diversas deusas 

femininas, como Reia, Hera, Deméter, a Mãe dos Deuses, a Terra e Héstia, todas 

caracterizadas pelo comentador órfico como provedoras ou criadoras (divindades 

matriarcais; cf. aqui v.5). Isso já permite detectar o motivo pelo qual a Mãe dos Deuses é 

invocada no hino seguinte (o que harmoniza com o v.1 Γαῖα θεά, µῆτερ). A composição 

lembra muito os atributos elencados no Hymn. hom. 30 (à Terra), porém o poeta ainda 

verifica à deusa uma posição cósmica (vv. 4, 8-9; cf. Larson 2007, pp. 157-8). No 

primeiro hino a Zeus, ele é indicado como origem do nascimento da Terra (15.4), o que 

difere da narrativa hesiódica, que relata que a deusa teria vindo após Caos (Theog. 116). 

Nas Teogonia de Hierônimo e Helânico, a Terra faz par com o Céu como divindades que 

seriam criadas pela divisão do ovo de Fanes em duas partes (fr. 80 B); cf. fr. 20 B (em 

que não há menção ao ovo, mas se fala de uma Noite primordial) e fr. 147-9 (em que 

Fanes se juntaria a uma das três Noites e assim criariam o Céu e a Terra). 

1. A qualificação da deusa ecoa a da Mãe dos Deuses no Hymn. Hom. 14.1 

Mητέρα µοι πάντων τε θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων. Γαῖα θεά, µῆτερ: mesma fórmula 

abrindo o hexâmetro em 15.6 e 63.16; a inuocatio se dá aqui com o nome da divindade 

no vocativo e em posição tópica; cf. ainda Hymn. hom. 30.1: Γαῖαν παµµήτειραν. 

µακάρων θνητῶν τ' ἀνθρώπων: expressão formular; cf. 6.3, 10.1, 13.1, 14.9, 41.2, 64.1, 

83.2, 84.5, 85.1. 
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2. Fayant (2014, p. 232) oferece uma leitura interessante do verso: cada palavra 

representaria um tipo de atividade por parte da Terra com referência às estações do ano 

(as quais são mencionadas nos vv. 3 e 11). Assim, sob a sua égide, todas as coisas vem a 

ser e, do mesmo modo, perecem. O mesmo é dito de outras divindades: Natureza (10.17), 

Perséfone (29.16), Sol (Hymn. mag. 4.4). Ainda sobre a Terra, cf. Hymn. hom. 30.6-7; 

vale notar que se destaca aqui também o aspecto abrangente da deusa, abarcando todas as 

coisas, o que fica marcada pela repetição do prefixo παν-. παντρόφε: seguindo a leitura 

de Fayant, o epíteto pode se referir à primavera, época que desabrocham as flores (cf. 

10.12); a Terra como nutriz é uma imagem recorrente, cf. Eur. Phoen. 686; Anth. Pal. 

7.476.9 πανδώτειρα: sinalizaria o verão, período da colheita (cf. 10.16, 40.13); cf. Opp., 

Cyn. 2.593 e Hymn. mag. 9.38 (para a Lua). τελεσφόρε: o termo indicaria o outono; a 

Terra efetivaria os seus frutos tornando-os maduros (cf. Hymn. hom. 30.5: ἐκ σέο δ᾽ 

εὔπαιδές τε καὶ εὔκαρποι τελέθουσι); outros deuses recebem esse epíteto, como a Lua 

(9.9), Zeus (Hymn. hom. 23.2), as Moiras (Aesch. Prom. 511) e a Justiça (Soph. Ai. 

1390). παντολέτειρα: hapax; sugeriria o inverno, época em que as flores fenecem; esse 

epíteto contrasta diretamete com os três anteriores; atribui-se à Terra a capacidade de 

outorgar e retirar a vida dos mortais, cf. Hymn. hom. 30.6-7 σεῦ δ᾽ ἔχεται δοῦναι βίον ἠδ᾽ 

ἀφελέσθαι / θνητοῖς ἀνθρώποισιν. 

3. αὐξιθαλής, φερέκαρπε: o primeiro hemistíquio reforça a imagem da Terra 

como uma divindade fecundadora. Αὐξιθαλής é hapax, repetindo-se apenas na recolha 

em 40.10, 56.6, 67.5 (cf. ainda 10.17, 51.13); para φερέκαρπε, cf. 9.5; Anth. Pal. 9.778.1. 

καλαῖς Ὥραισι βρύουσα: ideia próxima para a Lua (9.7): a Lua e a Terra são 

aproximadas nesse hino devido à sua atividade natural, sazonal e frutificativa em comum; 

cf. ainda v.11. 

4. ἕδρανον ἀθανάτου κόσµου: expressões análogas em 18.7 e 19.3.; cf. Hes. 

Theog. 117-8; Nonn. Dion. 13.40. πολυποίκιλε: cf. 6.11, 61.4, 76.11; a terra é variegada 

pelo que ela produz, pela sua vegetação e frutos. Ricciardelli (2000, p. 335) lembra que 

Ferécides de Siro narra a história de Zas, que teria entregue um manto “variegado” 

(πεποικιλµένον, mesmo adjetivo usado para flores em Pl. Resp. 557c5) para Χθονίη, que 

então assumiria o nome de Γῆ (7 B 2 D.-K.). 
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5. ἣ λοχίαις ὠδῖσι κύεις: a produção de frutos é comparada à gestação, emulando 

o vocabulário próprio da natividade adotado no hino à Protetora das Portas (2.2, 3, 4, 8, 

10, 13); antes falava-se em nascimento iniciático, agora no nascimento das coisas 

naturais. πολυειδῆ: cf. v. 4 e 8. 

6. ἀιδία, πολύσεπτε: cf. 61.3. βαθύστερν': esse mesmo epíteto para a Terra em 

Pind. Nem. 9.25, Isth. 3.20; Hes. Theog. 117 (εὐρύστερνος); para o mar, cf. 17.3, 74.3. 

ὀλβιόµοιρε: hapax que se repete apenas dentro do hinário (9.8, 34.12, 36.9, 39.2, 63.3, 

67.5). 

7. ἡδυπνόοις: em 22.3 (e 81.2) o adjetivo teria o sentido de “au souffle favorable” 

ao passo que aqui pode-se pensar simplesmente em “parfumé” (cf. Fayant 2014, p. 206). 

χαίρουσα: cf. nota a 22.6. πολυάνθεµε δαῖµον: justifica-se πολυάνθεµε, lição de Pierson, 

uma vez que nos HO δαῖµον vem sempre precedido de um epíteto (Ricciardelli 2000, p. 

335, mas cf. 10.12); o mesmo qualificativo reaparece em 40.17 (Deméter) e 43.3 

(Estações). 

8. ὀµβροχαρής: hapax. κόσµος πολυδαίδαλος ἄστρων: remete a πολυποίκιλε e 

πολυειδῆ dos vv. 4-5. O céu, identificado como o cosmo (cf. 4.3), é ornado de astros 

como a terra seria com sua flora; esse jogo de espelhos não é gratuito, visto que a deusa 

seria esposa do Céu (Hymn. hom. 30.17). 

9. εἱλεῖται φύσει ἀενάωι: cf. [Pythag.] Carm. aur. 48	ἀενάου Φύσεως; na própria 

recolha, cf. 10.22. ῥεύµασι: pode-se pensar que estaria cifrada aqui a etimologia 

tradicional da deusa Reia (filha de Terra e Urano), cujo nome estaria ligado a ῥέω “fluir, 

correr”, do que temos a leitura de Crisipo (Stoic. 2.318) que alegava que a deusa tinha 

esse nome aludindo ao rios que “fluem” da Terra; mas cf. Beekes 2010, 1281: ῥέω 

metaforicamente pode ter o sentido de “to stream off, to fall off” com referência a frutas 

que estariam maduras, o que reforçaria τελεσφόρε do v.2. Cf. P. Derv. col. XXII, 14.5: 

Ῥέα̣ δ' ὅτι πόλλὰ καὶ̣ [...] ζῶι̣α ἔφυ [...] ἐ̣ξ αὐτῆς; Morand 2010. Reia é assimilada à Mãe 

dos Deuses, divindade invocada no próximo hino. 

10. ἀλλά, µάκαιρα θεά: cf. nota a 16.9. καρποὺς αὔξοις πολυγηθεῖς: mesmo 

pedido em 50.4; a demanda convém aos caracteres elencados para a deusa. Πολυγηθεῖς 

aparece ainda em 10.10, 44.3, 51.3, 68.4, 75.1. 
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11. † σὺν ὀλβιοδώτισιν Ὥραις †: cf. nota a 10.29. 

 

27. À Mãe dos Deuses 

Diretamente ligada à Terra (vv. 1, 4-7), a Mãe dos Deuses também aparece como 

uma divindade cósmica e criadora (Hymn. hom. 14.1), mas já evoca uma caracterização 

mais ritualística, relacionada a cultos extáticos e soteriológicos (vv. 11, 13; Gasparro 

1985). A oferenda de incensos variados convém a uma deusa provedora e aproximada da 

geração da multiplicidade, i.e. uma divindade de feitio cosmogônico, de modo que Pã 

recebe a mesma oferenda no hino 11 (cf. v.1 τροφὲ πάντων; Morand 2001, p. 136). Trata-

se da deusa frígia Cibele assimilada progressivamente ao panteão grego mais tradicional 

a partir do séc. VI a.C. e rapidamente sincretizada com outras divindades maternas, como 

Deméter, Reia e mesmo Héstia no v.9 (cf. introdução ao hino anterior; P. Derveni, col. 

XXII; Larson 2007, pp. 170-1). Com alguma conveniência o poeta se apropria da imagem 

de uma deusa ligada a mistérios para veicular um culto órfico-dionisíaco que, na 

superfície, compartilharia de características similares. Ela é vinculada diretamente aos 

Coribantes e os Curetes (cf. 31.5). Uma versão mitológica considera Orfeu o fundador do 

culto frígio da Mãe dos Deuses (Fayant 2014, p. 237) e, além disso, o Suda lhe atribui um 

poema intitulado Θρονισµοὶ Μητρῶιοι (fr. 605 B); cf. ainda fr. 567-8 B; West 1983, p. 

27; Guthrie 1993, p. 111. 

1. O verso parece revisitar a caracterização da Natureza em 10.28. Ἀθανάτων 

θεότιµε: única ocorrência nos HO; termo raro, cf. Pind. Isth. 6.13. θεῶν µῆτερ: além de 

Μητρὸς θεῶν, essa deusa por vezes ainda era chamada apenas de Μήτηρ (cf. Hymn. 

Hom. 14). 

2. τῆιδε µόλοις: trata-se aqui de um dos poucos casos em que na própria 

inuocatio vemos um verbo que exige a presença da divindade interpelada, referindo-se 

ainda ao hic et nunc da situação de performance pelo uso do locativo dêitico τῆιδε; esse 

verbo no imperativo aoristo aparece em geral na precatio, cf. 18.19, 25.10, 50.10, 59.16, 

62.10, 68.12, 72.9, 76.11 (mas cf. 67.3, 74.8). κράντειρα: cf. 10.12 (Natureza), 72.1 

(Fortuna). πότνι': cf. v.11; Ap. Rh. 1.1151; Cal. Hymn. 1.28; Anth. pal. 6.281.3; o mesmo 

epíteto pra Natureza (10.20), Reia (14.1) e Ártemis (36.11). ἐπ' εὐχαῖς: cf. 72.1. 
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3. ταυροφόνων... λεόντων: mesma alusão em 14.2 (com nota); cf. ainda Anth. 

Pal. 6.94.6; Nonn. Dion. 1.20 ss., 29.365, 40.261. Reia-Cibele era venerada em um culto 

orgiástico-soteriológico; a representação da deusa acompanhada de leões era própria de 

sua cerimônia (cf. Crowfoot 1900; Graillot 1912; Gasparro 1985; Lane 1996; Alvar & 

Gordon 2008). Na Ásia Menor, possível região da composição desses hinos, havia cultos 

rurais (e mesmo urbanos) à deusa, mais frequentemente com um papel secundário em 

templos dedicados a outras divindades, como Zeus (Roller 1999, pp. 327-42). Vale 

lembrar que, após ter enlouquecido por intervenção de Hera, Dioniso teria se refugiado 

no Egito (sendo recebido por Proteu, identificado como um rei egípcio; cf. hino 25) e, 

logo em seguida, na Frígia, onde teria sido purificado e participado de uma iniciação 

junto a Reia (Apoll. 3.5.1). Não obstante esse episódio, devido à ausência de testemunhos 

acerca de um papel decisivo dessa divindade no imaginário órfico, é possível imaginar 

aqui certo sincretismo e apropriação por parte do contexto ritualístico dos HO de modo a 

ampliar a abrangência e eficácia soteriológica das epicleses (mas cf. nota a 30.2 e fr. 568 

B; há ainda notícias de que Orfeu teria fundado um culto à deusa na Frígia, cf. Fayant 

2014, p. 237). 

4. σκηπτοῦχε: cf. nota a 10.25. πόλου: o termo pode designar o eixo do 

firmamento (Pl. Tim. 40c; Arist. Cael. 285b9) ou, por extensão, a própria abóboda celeste 

(Aesch. Prom. 429; Eur. Or. 1685); a primeira ideia concorda melhor com o que é dito no 

verso seguinte. Há vestígios iconográficos que apresentam uma deusa com um polos, em 

um caso, acompanhada de duas figuras masculinas tocando instrumentos musicais ao seu 

lado, embora as representações sejam inconclusivas para determinar se trata-se de fato de 

Cibele (cf. Gasparro 1985, pp. 3-4). Cf. ainda 34.16, 19; 83.7. πολυώνυµε: como nota 

Fayant (2014, p. 240), para além do uso recorrente desse epíteto, ele convém à deusa 

também por ser ela identificada com diversas outras divindades, assumindo ora o nome 

de Reia, de Cibele, de Deméter, da Mãe dos Deuses e ainda de Héstia; cf. ainda a 

cosmogonia órfica aludida pelo comentador do P. Derv. col. 22, 7-13 Γῆ̣ δὲ καὶ Μήτηρ 

καὶ Ῥέα καὶ Ἥρ̣η ἡ αὐτή. ἐκλήθη δὲ / Γῆ µὲν νόµωι, Μή̣τηρ δ' ὅτι ἐκ ταύτης πάντα 

γ[ίν]εται. / Γῆ καὶ Γαῖα κατὰ [γ]λῶσσαν ἑκάστοις. Δηµήτη[ρ δὲ] / ὠνοµάσθη ὥσπε[ρ] ἡ 

Γῆ Μήτηρ, ἐξ ἀµφοτέρων ἓ[ν] ὄ̣νοµα. 
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5. ἣ κατέχεις κόσµοιο µέσον θρόνον: a expressão é formular e recorrente, mas 

ela se harmoniza com o que foi dito no hino precedente à Terra (cf. 26.4); a associação 

das duas divindades tem prosseguimento nos versos seguintes. Reia é θυγάτηρ Γαίης nas 

Arg. orph. 554. A expressão κόσµοιο µέσον (e πόλου no verso anterior) parece aludir a 

ideia de um axis mundi que desponta em Héstia (cf. Hymn. hom. 29.3), a quem a Mãe dos 

Deuses é assimilada no v.9: assim como Lar na casa do seres humanos, Héstia haveria de 

ser o centro do Olimpo, permanecendo imóvel, enquanto signo de assiduidade e 

permanência, festas e iniciações (cf. 84.2 e 5; Hymn. hom. 29.4-6). 

6. γαῖαν ἔχεις: o domínio da deusa alinhava esse hino ao anterior, dedicado à 

Terra. θνητοῖσι τροφὰς παρέχουσα προσηνεῖς: Cibele era associada à natureza e à 

vegetação, e, por extensão, à Terra (cf. 26.2, 3, 5); cf. ainda v.1 e 16.3. 

7. ἐκ σέο δ' ἀθανάτων τε γένος θνητῶν τ': mesma ideia para a Terra (26.1), já 

antecipada nesse mesmo hino e no hino dedicado a Reia (v.1, 14.9). ἐλοχεύθη: o verbo 

ecoa λοχίαις de 26.5, em relação aos frutos gerados pela Terra; aqui o vocabulário da 

natividade ligado à Reia-Cibele é amplificado para os humanos. A progressão 

consubstancial é evidente: da Terra nascem os frutos e a vegetação; da Mãe dos Deuses 

nascem os homens, de certo modo também produto da terra. 

8. σοὶ: anáfora com poliptoto. ποταµοὶ κρατέονται ἀεὶ καὶ πᾶσα θάλασσα: ecoa 

mais uma vez o hino a Reia (14.10-1); cf. ainda Hymn. Epidaur. 3.15 ss, em que a deusa 

recebe parte desses domínios de Zeus. 

9. Ἑστία αὐδαχθεῖσα: Héstia é filha de Reia e Crono (84.1; Apoll. 1.1.5), de 

modo que a assimilação seria por filiação, genealógica, o que já acontece em Sófocles (fr. 

615 Radt) e Eurípides (fr. 944 Nauck); cf. nota a v.5. A identificação pode ter uma matiz 

órfica no P. Derveni, cf. introdução aos hinos 14 e 16. Outra forma de entender essa 

associação é pela analogia funcional das deusas: Héstia habitaria o centro da casa como a 

Mãe dos Deuses (nivelada à Terra) habitaria o centro do universo (cf. v.5, 26.4, 84.2), em 

um expediente de analogia entre o micro e o macro. σὲ... καλέουσι: mesma fórmula em 

2.10. 

10. δῶρα χαρίζηι: cf. Od. 24.283: δῶρα δ᾽ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο. 
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11. ἔρχεο πρὸς τελετήν: o início da precatio, sem o ἀλλά exortativo, é 

relativamente atípico (cf. 6.10 e 49.7), porém condiz com o desenho geral dessa 

passagem, preocupado com a atração da divindade para o hic et nunc; o mesmo 

imperativo reforça a tentativa de aproximação no v.14. τυµπανοτερπής: hapax (cf. 14.3); 

em seu culto, o cortejo de Reia-Cibele era composto pelos Curetes e Coribantes, os quais 

tradicionalmente portam instrumentos percussivos (cf. notas a 31.1, 2 e 5; Hymn. hom. 

14.3). Dioniso de Halicarnasso oferece um testemunho de procissões que ocorreriam em 

homenagem à deusa, durante as quais se ouvia o tímpano (2.19.3-5). Roller (1999, pp. 

295-6) nota que esse instrumento só passou a ser associado à deusa após a sua 

assimilação pelos gregos e não é coetâneo à sua origem anatólica. Gasparro (1985, p. 3) 

observa que as tendências orgiásticas associadas ao culto de Cibele seriam de todo 

inverossímeis no âmbito da religião hitita. Trata-se aqui de um ponto em comum com os 

rituais órfico-dionisíacos, o que permitiria a incorporação de uma referência a esse culto 

dentro dos HO, pois, como nota Luciano, “não é possível encontrar sequer um mistério 

antigo sem a dança” (τελετὴν οὐδεµίαν ἀρχαίαν ἔστιν εὑρεῖν ἄνευ ὀρχήσεως, De salt. 

15); cf. nota a 31.1. 

12. πανδαµάτωρ: cf. 5.3, 10.3 e 26, 66.5; Nonn. Dion. 25.322. Φρυγίης 

σώτειρα: referência à região de onde se originaria a deusa (cf. nota a v.3 e 42.6, 48.5, 

49.5); Cibele seria um impréstimo anatólico, a deusa Kubaba, processo que pode ter 

acontecido entre os séculos 12 a.C. e 6 a.C. (Gasparro 1985, p. 3; ainda assim, essa 

associação pode ser relativizada, cf. Roller 1999, pp. 27-40). 

13. Οὐρανόπαι: o mesmo título para Têmis (79.1), também abrindo o hexâmetro. 

πρέσβειρα: o mesmo para a Natureza (10.2). βιοθρέπτειρα: hapax. φίλοιστρε: cf. 14.3, 

32.5, 36.5. 

14. γηθόσυνος: ecoa πολυγηθεῖς de 26.10. 

 

28. A Hermes 

Este é o primeiro de duas invocações ao deus; o segundo (hino 57) se preocupa 

com a apresentação ctônica de Hermes psicopompo, que melhor se adequa aos interesses 
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escatológicos do orfismo. Aqui o poeta adere à representação mais tradicional e 

abrangente do deus: Hermes, filho de Zeus e Maia (v.1; cf. Hes. Theog. 938), seria 

mensageiro dos deuses (vv. 1, 4) e, portanto, ligado à habilidade de fala e de 

interpretação (vv. 3-4, 6, 10, 11); cf. fr. 413, 1 B Ἑρµῆς δ' ἐρµηνεὺς τῶν πάντων ἄγγελός 

ἐστί e ainda Pl. Crat. 407 ss. É interessante ao laudator propiciar Hermes principalmente 

por meio de sua ligação à palavra uma vez que o próprio compositor recorre a ela tanto 

parar buscar o favor do próprio deus quanto para invocar as demais divindades centrais 

para a recolha (a partir do hino seguinte, dedicado a Perséfone); cf. v.11 κλῦθί µου 

εὐχοµένου, sendo que o imperativo, acompanhado do pronome autorreferencial, aparece 

também no v.1 (o que denota certa insistência, talvez intencional, com a ideia de audição 

e discurso como prerrogativas do deus). O hino também alude a alguns episódios mais 

específicos do deus, como a morte de Argo (v.3), a sua notoriedade como divindade 

dolosa (v.5; Hymn. hom. 4) e outros atributos, como a sua ligação à disputas e esportes 

(vv. 2, 5, 7), ao comércio (v.6), além de uma menção perifrástica ao caduceu, o seu 

instrumento por excelência (v.7). A partir de todas essas funções, é possível imaginar que 

Hermes personifique principalmente a capacidade de interface e mediação, de fazer ponte 

entre duas instâncias (Athanassakis e Wolkow 2013, p.120), o que alinhava bem não só 

os seus atributos como ainda o interesse epiclético do poeta em invocá-lo. Neste hino, a 

habilidade de travessia é contemplada em um escopo maior e mais genérico, ao passo 

que no hino 57 essa prerrogativa irá se particularizar enquanto cruzamento entre a vida e 

a morte. 

1. Κλῦθί µου: o verbo de audição acompanhado do pronome no genitivo, 

referindo-se ao laudator, aparece na inuocatio ainda em 36.1, 54.1, 56.1, 70.1, 87.1. Διὸς 

ἄγγελε: cf. Il. 2.26; Hymn. hom. 4.3, 572; Apollod. 3.10.2; fr. 413 B, citado no v. 6. 

Μαιάδος υἱέ: Hermes é filho de Zeus e Maia (Od. 5.28 ss.; Hes. Theog. 938 ss.; Hymn. 

hom. 1.408, 4.1-16). É comum o uso do matronímico para identificar Hermes (Od. 

14.435; Hymn. hom. 4.1, 73, 235; P. Derv. col. 26, 4; al., na maioria dos casos fechando 

o hexâmetro). Em seu Hino homérico, o deus seria definido pelo patronímico quando 

prestes a criar a lira e o fogo, ao passo que a sua filiação com Maia seria ressaltada 

durante momentos em que o deus protagoniza ações subversivas (matronímico 

depreciativo); cf. Greene 2005, pp. 343-5. Mais adiante, a autora nota que, devido às 
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circunstâncias de nascimento de Hermes, com Maia solitária em uma gruta, esse epíteto 

também realçaria a condição do deus como bastardo, cujo progressivo reconhecimento 

por parte de Zeus o torna aceito no Olimpo, ainda que nunca em termos iguais aos de 

Apolo, o qual, ao final do hino, faz uso do matronímico para se referir a Hermes como 

uma forma de depreciação (cf. pp. 348-9). De importância também é a sua descrição 

como “filho”, uma vez que boa parte dos mitologemas no qual esse deus figura o 

representam ainda como criança (Apoll. 3.10.2). 

2. παγκρατὲς ἦτορ ἔχων: o mesmo para Héracles (12.5). ἐναγώνιε: cf. Pind. 

Pyth. 2.10, Nem. 6.13; é ressaltado em Ateneu o interesseu de Hermes pelos jogos 

(13.561d). κοίρανε θνητῶν: a sua ligação com os humanos é constantemente aludida no 

hino, cf. vv. 4, 9, 10; Hymn. hom. 4.576 πᾶσι δ᾽ ὅ γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ὁµιλεῖ; cf. 

fr 779 I B ὁ Ζεύς εἰς Ἑρµῆν φίλους µεγάλων ἀνδρῶν ποιεῖ. 

3. ποικιλόβουλε: asism também para Crono em 13.2. Apesar da constante ênfase 

com relação a Hermes no campo da fala e enquanto intérprete nesse hino, Ricciardelli vê 

nesse epíteto e em ποικιλόµυθε (v.8) o indício de “un modo di pensare o di parlare non 

lineare, ambiguo” (2000, p. 341), fazendo notar ainda a disposição do deus para com o 

logro (com v.5, com nota; Hymn. hom. 4.155, 514: ποικιλοµῆτα). διάκτορε ἀργειφόντα: 

expressão de fundo homérico (Il. 2.103; Od. 5.43; P. Derv. col. 26, 4; al.). Hera teria 

incumbido Argo de vigiar Io, transformada em vaca, em uma floresta na região de 

Micenas; Zeus, por sua vez, ordena Hermes que liberte a jovem e, para tanto, ele mata o 

guardião (Apoll. 2.1.7). 

4. πτηνοπέδιλε: o deus é tradicionalmente representado calçando sandálias aladas 

(Od. 5.44-6; Hymn. mag. 8.3; P. mag. 5.403; Anth. Plan. 215.6: πτηνὰ πέδιλ' Ἑρµοῦ); 

Maia, sua mãe, também era representada com sandálias (Hymn. hom. 4.57: Μαιάδα 

καλλιπέδιλον). φίλανδρε: o mesmo para Afrodite (55.2). λόγου θνητοῖσι προφῆτα: cf. 

vv. 6 e 10. 

5. γυµνάσιν... ἀπάταις: Hermes se interessa pelos exercícios assim como pelos 

jogos (cf. v.2). Em 71.4 (a Melínoe) δολίαις ἀπάταισι; cf. ainda Hymn. hom. 4.577-8. 

τροπαιοῦχε: τροφιοῦχε dos manuscritos está corrompido; a solução de Chuvin é 

paleograficamente plausível, propõe um adjetivo bem atestado (inclusive na coletânea: cf. 
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33.4) e também convém ao deus: τροπαιοῦχος é um epíteto de Hermes Coriciano (cf. 

v.8), na Sicília, e faz referência à ajuda que ele ofereceu a Zeus contra Tifeu (Fayant 

2014, p. 248). 

6. ἑρµηνεῦ πάντων: folk etymology em relação ao nome de Hermes, cuja origem 

talvez seja pré-grega (s.v. Ἑρµῆς Chantraine 1984, pp. 373-4; Beekes 2010, p. 462). O 

seu papel como intérprete se estende também à intermediação entre os desígnios divinos 

e humanos, como é o caso com os episódios de Deucalião e Néfele (Apollod. 1.7.2, 

1.9.1); ele é ao mesmo tempo ἄγγελος de Zeus (v.1) e κοίρανος dos homens (v.2). 

Hermes seria o intérprete por excelência (cf. Pl. Crat. 407e-408a); em Zósimo de 

Panópolis, o deus, identificado com Thoth, teria sido o responsável por traduzir toda a 

obra hebraica para o grego e egípcio (Sobre a letra ômega 8, com o mesmo jogo de 

palavras); cf. ainda Fílon, Leg. ad Gaium 99 τὸν ἐρµηνέα καὶ προφήτην τῶν θείων, ἀφ' 

οὗ καὶ Ἑρµῆς ὠνόµασται; cf. fr. 413 B Ἑρµῆς δ' ἑρµηνεὺς τῶν πάντων ἄγγελός ἐστί. 

κερδέµπορε: hapax; cf. fr 779 I B: Ἑρµῆς ἐξ ἐµπορίας κέρδη διδούς. Para esse mesmo 

topos na coletânea, cf. 9.2, 38.23. λυσιµέριµνε: cf. 3.6, 36.5, 85.5. 

7. Referência ao caduceu (κηρύκειον), objeto convencionalmente atribuído a 

Hermes (cf. Hymn. hom. 29.8, 13; é digno de nota que nesse hino homérico, Héstia e 

Hermes são invocados conjuntamente e a atual sequência dos HO apresenta a Mãe dos 

Deus, identificada com Héstia, e logo depois um hino a Hermes). εἰρήνης ὅπλον: 

aparente oximoro; ὅπλον é retomado no v.10, mas com outro sentido (antanaclase), 

correspondendo não mais ao caduceu, mas à habilidade de fala que o deus teria outorgado 

aos homens. 

8. Κωρυκιῶτα: hapax; Ricciardelli (2000, p. 343) vê aqui um jogo de palavras 

com κώρυκος, um saco de couro que era pendurado para receber socos dos atletas, com 

referência ao deus como patrono dos esportes (cf. vv. 2, 5); um eco de κηρύκειον, 

artefato subentendido no verso anterior, também não parece impossível. ἐριούνιε: epíteto 

homérico próprio de Hermes (σῶκος ἐριούνιος Ἑρµῆς Il. 20.72; Ἑρµείας ἐριούνιος 

24.457, 679; ἐριούνης Ἑρµείας 20.34, Od. 8.322; Hymn. hom. 4.3; Ar. Ra. 1144). Reece 

(1997, 1999) sustenta as leituras de “most beneficent” ou ainda “good runner”; para o 

autor, a ideia de ἐρι- (“muito”) e οὔνιος (“corrida”) seria a acepção mais antiga, mas, 

logo em seguida, o segundo elemento do composto teria sido reinterpretado como um 
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derivado de ὀνίνηµι (“beneficiar”), de modo que esse segundo sentido teria sido mais 

frequente para a recepção. Frisk (1960, p. 559), Chantraine (1984, p. 372) e Beekes 

(2010, p. 459) são inconclusivos, mas apresentam explicações similares. Mais 

recentemente, Langella (2013 [2015]) entreviu a possibilidade de uma raiz *h2eu̯h1- com 

o sentido primeiro de “correr”, do que adviria o sentido de “ajudar”, devido à fraseologia 

indoeuropeia “correr em ajuda de”; desenvolvimentos subsequentes não atestados como 

*οὖνος e *οὐνά ensejariam os compostos ἐριούνιος/ἐριούνης, sendo o primeiro elemento 

com o seu valor locativo original; desse modo, sua sugestão não contraria as leituras mais 

comuns desse epíteto, mas justamente as reafirmam. ποικιλόµυθε: o mesmo para Crono 

(13.5); cf. nota a v.3. 

9. ἐργασίαις ἐπαρωγέ: ἐργασίαις se repete no v.12; para ἐπαρωγέ, cf. nota a 2.2. 

φίλε θνητοῖς ἐν ἀνάγκαις: cf. nota a v. 2. 

10. γλώσσης δεινὸν ὅπλον: cf. notas a vv. 4, 6, 7 e 10; δεινὸν ὅπλον para o 

trovão de Zeus em 19.8. 

11. κλῦθί µου εὐχοµένου: a precatio tem início com uma composição em anel 

(cf. v.1); para a autorreferencialidade hínica, cf. nota a 8.20; cf. ainda. 32.15, 34.10, 49.4, 

56.1, 59.2.  

12. A menção desses três itens convém à esfera de influência de Hermes; cf. 

Hymn. hom. 4.46, 120, 531. No P. Derv. col. 26, 4, Hermes é δῶτορ ἐά̣ων. Os “labores” 

são já mencionados no v. 9, as “alegrias da palavra” permeiam todo o hino (vv. 4, 6, 7, 

10) e as “memórias” concordam com a representação do deus enquanto inventor da fala 

(v. 10), que permite a transmissão das experiências vividas, das genealogias e dos relatos 

míticos entre os homens (cf. ainda a sua caracterização como cantor em Hymn. hom. 

4.430). 

 

29. Hino a Perséfone 

O hino dedicado à Perséfone abre a sequência central de invocações de valor 

cultual e iniciático, ligadas, de uma forma ou outra, à figura de Dioniso. A deusa aparece 

em diversos momentos da coletânea, amiúde ligada ao subterrâneo e ao post mortem; cf. 
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pr.6, 18.12-5, 24.11, 30.6, 41.5, 44.6, 43.7, 46.6, 53.3, 56.9, 57.9-11, 70.3 e 71.3. De 

pronto, o título já apresenta certa particularidade por sua sintaxe e por não haver 

referência de oferendas (cf. nota ao v.2; hinos 31, 45, 61, 64). O hino alude em diversos 

momentos ao seu rapto, que possui pontos de contato e divergência com a narrativa 

homérica (cf. Hymn. hom. 2; fr. 291-2 B; Larson 2007, pp. 73-6). Como no caso de 

Plutão (cf. introdução ao hino 18), o poeta liga a imagem de uma divindade ctônica tanto 

às regiões infernais quanto à fertilidade (vv. 4, 6, 8, 10, 12-3, 17), o que culmina com a 

paretimologia proposta para o seu nome no v.16, que pretende ver nele um composto 

φέρβω e φονεύω. Nas Lâminas douradas (fr. 488-90 B), Perséfone é frequentemente 

representada como a rainha do mundo subterrâneo (cf. v.6, 30.6), que avaliaria a chegada 

dos iniciados permitindo que eles bebessem ou não da fonte da Memória no Hades 

(Bernabé 2012, pp. 322, 331-7); a deusa seria responsável pela expiação da culpa titânica 

dos homens, liberados pelo próprio Baco (cf. nota ao v.8; fr. 485-6 B εἰπεῖν Φερσεφόναι 

σ' ὅτι Β<άκ>χιος αὐτὸς ἔλυσε; cf. ainda Bernabé e Cristóbal 2008, pp. 99-132). Além 

desse papel, tal qual no v.8, Perséfone, após se unir a Zeus, aparece como a primeira mãe 

de Dioniso-Eubuleu na Teogonia rapsódica (fr. 280-5 B), do que o hino seguinte da 

recolha é dedicado ao próprio Dioniso. Ademais, junto com Plutão a deusa também é 

considerada mãe das Eumênides (cf. 70.2). 

1. Φερσεφόνη: nome da deusa em posição tópica no início do hino. Notar a grafia 

com Φ e não Π: tal flexibilidade fonética permite o jogo etimológico apresentado no v.16. 

Essa variação aparece no decorrer de toda a coletânea: cf. 57.5 57.5 Περσεφόνης e 50.10 

Φερσεφόνεια. θύγατερ µεγάλου Διός: Perséfone é filha de Deméter e Zeus (cf. v.5). 

ἐλθέ, µάκαιρα: uariatio na estrutura formular dos HO; essa fórmula em geral aparece na 

precatio e, além disso, sempre no primeiro hemistíquio. 

2. µουνογένεια θεά: a deusa é a única filha da união entre Deméter e Zeus. O 

mesmo epíteto se aplica a Atena (32.1), à própria Deméter (40.6) e a Hécate (Hes. Theog. 

426, 448). O título aparece ainda na Teogonia rapsódica (fr. 294 B), referindo-se talvez à 

deusa como causa única de todos os entes que lhe sejam inferiores (Bernabé 2012, p. 

218). κεχαρισµένα δ' ἱερὰ δέξαι: o poeta faz referência direta às oferendas (ἱερὰ) feitas 

pelo grupo (cf. nota a 18.3). Perséfone é curiosamente uma das poucas divindades 

invocadas cujo título não apresenta uma fumigação como acompanhamento, de modo que 
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a passagem causa algum estranhamento; pode-se pensar, evidentemente, que alude-se 

aqui aos demais itens dedicados no decorrer da cerimônia dos HO. Como Plutão (hino 

18) também não recebe ofertas vegetativas, é possível imaginar que divindades infernais 

(encaradas como tabu) não receberiam incensos, mas cf. hino 57 (a Hermes Ctônio) e 

Morand 2001, pp. 111-5, para quem não haveria uma “explication globale” que desse 

conta de outros hinos que também não indicam oferendas: os Curetes (31), Dioniso 

Vulpino Bienal (45), Libertador Lagariço (50), Afrodite (55), Nêmesis (61) e a Lei (64). 

3. Πλούτωνος πολύτιµε δάµαρ: depois de ser raptada por Plutão, ela se torna sua 

esposa, passando sempre a terça parte do ano com ele e o tempo restante com a sua mãe, 

Deméter, e os demais deuses (cf. v.14; Hymn. hom. 2.398-400; Apoll. 1.5.1-3). Πολύτιµε 

para Zeus (15.1). κεδνή: Ricciardelli (2000, p. 346) nota que se trata de um qualificativo 

homérico recorrente para esposas “solícitas” (Od. 1.432, 22.223; Il. 24.730; al.). βιοδῶτι: 

o título está de acordo com o jogo etimológico com φέρβεις do v.16 (cf. nota) e com a 

caracterização da deusa no v. 15; cf. ainda 55.12, 73.2. 

4. ἣ κατέχεις Ἀίδαο πύλας: referência aos portões do Hades, que ficariam na 

região de Elêusis, também em 18.15. A fraseologia adotada é uma maneira recorrente 

escolhida pelo poeta para se referir ao domínio e esfera de influência das divindades na 

recolha (cf. 2.6, 18.4, 27.5, 29.4, 36.10); por vezes, é usado apenas o verbo κατέχω, sem 

o pronome relativo (cf. 23.1, 49.5, 55.19). A representação da deusa como guardiã da 

entrada infernal faz lembrar o seu papel nas instruções escatológicas órficas (cf. notas a 

vv. 6 e 8). ὑπὸ κεύθεα γαίης: o mesmo sintagma fechando o hexâmetro no Hymn. hom. 

2.340; cf. ainda 51.2, 69.3; Il. 22.482; Hes. Theog. 300. 

5. Πραξιδίκη: referência a uma deusa que executava penalidades e vinganças, 

identificada com diversas divindades, a quem as cabeças de vítimas poderiam ser 

ofertadas; cf. Orph. Arg. 31 (= fr. 277 B) ὄργια Πραξιδίκης (como epíteto da própria 

Perséfone). Pausânias (9.33.3) faz menção a um grupo de deusas denominadas 

Πραξιδίκαι cultuadas na região de Haliarto. Como nota Fayant (2014, p. 258), essa 

epiclese é apropriada a uma deusa tida como mãe das Eumênides (v.6). ἐρατοπλόκαµε: 

cf. 44.2, 55.10, 56.9. Δηοῦς θάλος ἁγνόν: no v.1 foi destacada a filiação paterna da 



	 398	

deusa; agora, a materna (cf. nota a 32.10). Para θάλος ἁγνόν, cf. 50.3; esse nome de 

Deméter aparece em outros momentos da recolha (23.5, 39.7, 40.1, 51.16, 65.8). 

6. Εὐµενίδων γενέτειρα: o laudator vai progressivamente associando Perséfone a 

Dioniso (cf. nota a v.8); conforme essa genealogia, as Eumênides seriam filhas de 

Perséfone e Plutão (70.2). ὑποχθονίων βασίλεια: nas lâminas douradas de Turi, datadas 

respectivamente dos séculos IV-III a.C. e II d.C., a deusa é invocada como χθονίων 

βασίλεια (B.1.1, 2, 3; A.8 = fr. 488 B e ss.). 

7. ἀρρήτοισι γοναῖς τεκνώσατο: cf. 30.7, com nota. κούρην: variante métrica de 

κόρη (cf. v.10); enquanto teônimo, Kόρη era propriamente aplicado para Perséfone, no 

entanto, ele é usado de forma não específica como título de diversas deusas na recolha 

(cf. pr.7, 38; 1.9; 8.10; 9.3, 10, 12; 10.12; 14.3; 26.4; 34.5; 36.1; 40.13; 44.1, 10; 49.1; 

51.10, 14; 52.9; 53.2; 56.4; 57.4; 70.3, 10; 79.2, 12). 

8. µῆτερ... Εὐβουλῆος: antecipa o hino seguinte, dedicado a Dioniso (30.6-7); o 

deus também é descrito como ἐρίβροµος (30.1, com nota), πυριβρεµέταο (49.3) e Adônis, 

assimilado a Dioniso, recebe os títulos de πολυµόρφος e Εὐβουλεύς (56.3); cf. também 

52.3. Nas já mencionadas lâminas douradas de Turi e Roma, fala-se de Eubuleu e Eucleu 

(Dioniso e Plutão; mas cf. 41.8), que são invocados ao lado de Perséfone (B.1.1, 2, 3; 

A.8); do mesmo modo, nas lâminas de Pelina (séc. IV a.C.) os iniciados são instruídos a 

se dirigirem a Perséfone no post mortem para que alegassem terem sido libertados por 

Baco (B.2.1, 2 = fr. 485-6 B). Implicado nesse cenário estaria o mito órfico do 

desmembramento de Dioniso: os humanos seriam obrigados a expiar a sua culpa titânica 

diante de Perséfone, que aguardaria por suas almas no Hades (cf. notas a v.4; 30.3, 5; Pl. 

Men. 81b7-c4, Crat. 400c; Guthrie 1993, pp. 164-5, 179-80). Cf. também nota a 57.11. 

9. Ὡρῶν συµπαίκτειρα: complementarmente, é dito mais adiante que as 

Estações são Περσεφόνης συµπαίκτορες (43.7). φαεσφόρε: Perséfone ilumina o mundo 

enquanto é assimilada à Lua (9.1); cf. v.11. 

10. παντοκράτειρα: cf. 10.4, 18.17. κόρη καρποῖσι βρύουσα: para κόρη, cf. 

nota a v.7; o hemistíquio faz referência à atuação de Perséfone quando, junto com as 

estações frutíferas (vv. 9, 12-13), a deusa abandona o Hades e caminha pela terra (cf. v. 

17; Hymn. hom. 2.398-403). Expressões análogas em 9.7, 22.8, 26.3, 40.18, 53.10. 
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11. εὐφεγγής: epíteto comum para a Lua (cf. v.9), assim como para o Sol e as 

estrelas (Bacchyl. 9.29; Maxim. Katarch. 8.357). κερόεσσα: mesma imagem para a Lua 

(9.2; cf. ainda Maxim. Katarch. 6.151; Nonn. Dion. 5.72; al.); a assimilação entre a Lua e 

Perséfone na tradição órfica já era ressaltada por Proclo (fr. 258 B). Eusébio vai na 

mesma direção, afirmando que ambas as divindades compartilhavam de chifres (Prep. ev. 

3.11.10). Atenágoras sustenta que Perséfone por vezes era representada com chifres 

porque seria uma forma de explicitar a sua monstruosidade, uma vez que teria nascido de 

uma relação incestuosa (fr. 88 B). θνητοῖσι ποθεινή: cf. 3.12, 33.1, 60.5, 64.12. 

12. Todo o verso, assim como o seguinte, explora a perspectiva de Perséfone 

deslocando-se do Hades para a superfície (cf. v. 10). εἰαρινή, λειµωνιάσιν: cf. 43.3, 

81.3. A deusa é primaveril por condizer com uma estação frutificadora (cf. v.9). Já os 

prados são amiúde associados à sua figura, tanto aqui por frequentá-los quanto por eles 

terem sido o cenário de seu rapto (18.13); nas lâminas de Turi fala-se ainda de seus 

prados e bosques subterrâneos (B.2.2, 6). χαίρουσα πνοῆισιν: cf. 26.7 e nota a 22.6. 

13. ἱερὸν... χλοοκάρποις: cf. notas aos vv. 10, 12. Bλαστός χλοόκαρπος é uma 

perífrase para os frutos da primavera, estação com a qual é identificado o corpo (δέµας) 

de Perséfone; ἐκφαίνω, por sua vez, dentro do imaginário do verso pode ser entendido 

figurativamente como “desabrochar”. Χλοόκαρπος se aplica também a Deméter (40.5), 

cf. ainda 53.8 e 58.6. 

14. Rapto de Perséfone por Plutão, cf. vv. 3, 9-10, 12-3; 18.12-5. ἁρπαγιµαῖα... 

νυµφευθεῖσα: a disposição dos termos emula a ordem das ações no mito ao mesmo 

tempo que emoldura o verso antiteticamente; ἁρπάγιµος para Perséfone em Call. Hymn. 

Dem. 9. λέχη µετοπωρινὰ: o leito outonal serve como uma perífrase para o Hades ao 

mesmo tempo que corresponde à condição da superfície terrestre quando do período em 

que Perséfone permanece no subterrâneo; para outras imagens desse mito, cf. Hymn. 

hom. 2.15 ss; Arg. orph. 1192-6. 

15. ζωὴ καὶ θάνατος: cf. vv. 3 e 16; a deusa equivale à vida no período em que 

habita a terra e à morte quando frequenta o Hades. θνητοῖς πολυµόχθοις: cf. 37.4, 73.5 

(em ambos os casos também fechando o hexâmetro); Eur. El. 1330; Greg. Nyss. Ad. eos 
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qui cast. 46.316.30 (πολύµοχθος ἀνήρ); Greg. Naz. Carm. dog. 513.4 (π. σάρξ); Joann. 

Damasc. Sacra parallela 95.1585.44 (id.); Manuel Philes Carm. 5.63.1 (π. βίος). 

16. Φερσεφόνη· φέρβεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα φονεύεις: folk etymology (a grafia 

do nome da deusa é proposital, cf. v.1); o poeta compara a proximidade fonética de 

Φερσεφόνη com φέρβεις e φονεύεις. Destaca-se, assim, os dois aspectos complementares 

da deusa: por um lado, é uma deusa infernal, à qual a morte é congênere; por outro, no 

período que está sobre a terra, a deusa vigora e traz vida. No Hymn. mag. 21.25, o jogo de 

palavras é feito com base em πανφόρβα. Plutarco, por sua vez, relata que Cleante 

compara o nome da deusa com φέρω e φονέω (De. Is. et Os. 66.377d). Para uma tentativa 

etimológica (inconclusiva), cf. Chantraine 1984, p. 857. Mais recentemente, Beekes 

(2010, pp. 1179-80) propõe uma solução que reflete, inclusive, um comentário de Platão: 

é dito no Crátilo (404c) que Φερσεφόνη teria sido a forma adotada pelos gregos, que 

temiam pronunciar o nome de facto da deusa, que seria Φερρέφαττα. Beekes fala de 

περσόφαττα, com base em inscrições áticas coligidas por Watcher (2006), de modo que o 

segundo elemento do teônimo condiz com o testemunho platônico: seria então o caso de 

*-gwn-t-ih2 (que se desenvolveria para *gwhen- 'to hit, strike') e um primeiro elemento 

*perso- (scr. parṣá- ‘sheaf of corn’). Sendo assim, o nome da deusa estaria ligado com a 

lavoura e cereais: ela seria “aquela que debulha a espiga de milho”, “a debulhadora de 

milho” (cf. 40.3 σταχυοτρόφε). Para outras vezes em que esse recurso paretimológico é 

utilizado na recolha, cf. nota a 25.2. Para uma possível recorrência desse jogo com o 

nome de Perséfone, cf. também nota a 57.10. 

17. κλῦθι, µάκαιρα θεά: expressão formular para o início da precatio com um 

verbo de audição. καρποὺς... γαίης: o poeta persiste na ideia de Perséfone ligada ao 

nascimento dos frutos que atravessa todo o hino; cf. também 36.14, 40.18, 43.11, 50.10, 

53.10, 56.12. 

18. εἰρήνηι θάλλουσα: cf. nota a 19.23. ἠπιοχείρωι ὑγείαι: cf. 23.8, 84.8. 

19. λιπαρὸν γῆρας: Od. 11.136, 19.268, 23.283, al.; γῆρας é justamente o termo 

que fecha toda a recolha em 87.12 (Morte). 

20. πρὸς... Πλούτωνα: cf. notas a vv. 4, 6, 14-6; 8.18. Além de exigir da deusa os 

frutos característicos de sua atuação primaveril (v.12), o laudator pede auxílio no post 
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mortem, preocupação essa incomum dentro da recolha, que dá pra preferência para uma 

soteriologia imediatada, do que se elencam pedidos mais genéricos como a paz, a saúde e 

prosperidade (cf. vv. 18-9 e introdução do estudo). Cf. ainda a Lâmina de Eleuterna VI, 

em que é dito ao iniciado que se alegre ao lado de Plutão e Perséfone (Gazzinelli 2012, p. 

81; Bernabé 2012, p. 341, n. 23).  

 

30. A Dioniso 

O primeiro de sete hinos a Dioniso inaugura a seção central da recolha focada em 

seu culto e mitologia (cf. hinos 45, 46, 47, 50, 52 e 53). Assim como no caso da primeira 

invocação a Hermes (hino 28), o poeta apresenta aqui os mais diversos atributos de 

Dioniso, propiciando-o de uma forma abrangente, de modo que diversas características 

que aparecem aqui pontualmente serão exploradas de forma mais detida em outros 

momentos do hinário (e.g. 42.5-9, 44.4-9, 46.6-7, 48.2-4, 56.10-1). Conforme a narrativa 

órfica, Dioniso teria duas mães, sendo filho de Perséfone (29) e, posteriormente, de 

Sêmele (44), sequência essa adotada na coletânea (cf. nota ao v.3). De acordo com o fr. 

314 B (Teogonia rapsódica), Dioniso filho de Perséfone é chamado de Zagreu e teria 

sido vitimado pelos Titãs; em outro testemunho da mesma versão, fala-se de quatro 

nascimentos do deus, sendo o último por meio de Sêmele, a partir do qual começariam os 

mistérios de Orfeu (fr. 327 I B e 34 B; cf. ainda Rudhardt 2002). Dioniso corresponderia 

à sexta e última geração da cratologia órfica, tendo herdado o poder de Zeus (fr. 299-300 

B; Pl. Phil. 66c = fr. 25 B; cf. Bernabé 2012, pp. 68-9). Com efeito, ao assimilar Dioniso 

e Fanes (v.2), o poeta talvez esteja propondo que, tal qual Zeus teria absorvido o Fanes e 

recriado o mundo por meio de uma obra inteligente, agora também Dioniso seria como 

que uma atualização do deus órfico primitivo, governando o cosmo ao seu modo (cf. 

introdução aos hinos 15 e 20; Guthrie 1993, p. 82). Considero ainda válida a seguinte 

leitura: o destaque dado à morte e nascimentos de Dioniso convém à sua identificação 

com a vegetação, podendo ser entendida como uma aemulatio do ciclo da natureza, do 

que analogamente o seu culto significaria uma crença no post mortem por parte dos seus 

iniciados; tal ideia se apresenta exemplarmente na primeira das Placas de Ólbia, fr. 463 

B βίος θάνατος βίος / ἀλήθεια / Διό(νυσος) Ὀρφικοί. Trata-se do topos da palingenesia 
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fundado em uma metáfora vegetal (cf. Pind. fr. 133 Maehl; Bernabé 2011a, pp. 158-65). 

Aceitar o mitologema de Dioniso seria uma forma de soteriologia, pois constituiria uma 

transferência do itinerário simbólico do deus aos seus adeptos, transformando-se em um 

motivo iniciático (Moore 1916, pp. 48-9; West 1983, pp. 74 ss., 143-6). Para mais sobre a 

narrativa dos mistérios de Dioniso, cf. Seaford 1981; Larson 2007, pp. 141-2; Graf e 

Johnston 2007, pp. 66-164. Para a ligação entre orfismo e o culto dionisíaco, cf. Hdt. 

2.81; fr. 497-505 B; Moore 1916, pp. 47-60; West 1983, pp. 12-26; Jeanmarie 1985, pp. 

390-416; Guthrie 1993, pp. 41-8; Edmonds 1999; Cristóbal 2008; Bremmer 2014, pp. 55-

80. 

1. ἐρίβροµον: ecoa 29.8; trata-se de um epíteto homérico para Dioniso (Hymn. 

hom. 7.56, 26.1): ἐρίβροµος convém ao deus venerado na forma de um touro, culto de 

origem trácia ou frígia (cf. vv. 3 e 4; Eur. Bacch. 100: ταυρόκερων e 1017: φάνηθι 

ταῦρος; cf. Guthrie 1993, pp. 260-1); remeto aqui ainda às ocorrências de βουκόλος em 

1.10 e 31.7). O adjetivo deveria ser usado para animais, já que o mesmo se diz de leões 

em Píndaro (Ol. 11.20). Esse título vale, por extensão, ao alvoroço de seu próprio cortejo 

extático; cf. 69.2 (Erínias assimiladas às Mênades); Eur. Bacch. 55 ss., 156; Guthrie 

1993, 113-5. O deus é designado também como Βρόµιος em 40.10 e 50.8, outro epíteto 

de registro homérico, como se vê no Hymn. hom. 26.10: ὃ δ᾽ ἐξηγεῖτο: βρόµος δ᾽ ἔχεν 

ἄσπετον ὕλην (cf. ainda Eur. Bacch. 84 ss., Cyc. 123; Arist. Nub. 311). Cf. nota a 45.1. 

εὐαστῆρα: derivado do verbo εὐάζω, i.e. aquele que brame εὐαί ou εὐοῖ em honra a 

Dioniso durante os seus cultos; cf. Eur. Bacch. 68-69 Βάκχιον εὐαζοµένα; Guthrie 1993, 

p. 260. Notar a glosa de Hesíquio: εὖα· ἐπιφηµισµὸς ληναϊκὸς καὶ µυστικός. Relacionada 

à comitiva do deus ou mesmo a ele próprio, essa raiz reaparece ainda no v.4 e em pr.34, 

31.2, 40.15, 45.4, 49.1, 50.3 e 8, 51.8, 54.5 e 8, 69.1 e 6, 79.9. 

2. Vale aqui fazer menção à breve enumeratio crescente que se dá com os 

primeiros três elementos desse verso, que se reflete na progressão do motivo numérico 

em “primogênito, de dupla natureza, três vezes gerado”. πρωτόγονον: o deus é 

assimilado aqui ao Primogênito (hino 6), assim como em 52.6; do mesmo modo, ambos, 

Dioniso e Primogênito, são interpelados com o nome Ἠρικεπαῖος (6.4 e 52.6). διφυῆ: 

referência à sua androginia (cf. 42.4 ἄρσενα καὶ θῆλυν, διφυῆ; 56.4 κούρη καὶ κόρε); o 

mesmo para o Primogênito (6.1), Coribante (39.5) e Eros (58.4). A forma hipocorística 
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do nome de Dioniso recebe, nesse sentido, uma glosa de Hesíquio: διο(ν)νύς· ὁ γυναικίας 

καὶ παράθηλυς. τρίγονον: cf. 52.5; Eur. Ion 496 e Her. fur. 1023. Segundo a tradição 

órfica, Dioniso também teria primeiro nascido de Zeus e Perséfone (cf. v.6; nos vv. 50.1 e 

52.9: διµάτωρ); e, após a sua morte pelos Titãs, teria ainda nascido mais duas vezes por 

ter sido gestado por seis meses em Sêmele até que, após sua mãe morrer, Zeus o 

abrigasse em sua coxa pelos três meses restantes, que levaria a cabo a gestação (cf. 44.4-

8, 48.2-4; Apollod. 3.4.3). Se a narrativa de Sêmele e Zeus for considerada como um 

único evento, um terceiro nascimento de Dioniso poderia ser proposto com relação ao seu 

dilaceramento por parte dos Titãs. De acordo com Filodemo, após esse evento, Reia (em 

outras versões: Deméter ou Atena; cf. Procl. Hymn. 7.14) teria recolhido os membros de 

Dioniso e ele teria renascido (fr. 59 I B: διασπασθεὶς ὑπὸ τῶν Τιτάνων Ῥέ<ας τὰ> µέλη 

συνθε<ίσης> ἀνεβίω[ι]); cf. ainda fr. 331 B (em que se alude aos três nascimentos do 

deus); Diod. 3.63.3-64.5; Cornut. Theol. gr. comp. 30, pp. 58, 62; Guthrie 1993, p. 82). 

Βακχεῖον ἄνακτα: cf. 54.8. 

3. ἄγριον: o mesmo para Apolo (34.5) e Héracles (12.4 ἀγριόθυµε, acompanhado 

ainda de ἄρρητ’); cf. no v.4 ἀρήιον. Cf. Lebreton 2012, pp. 205-6. ἄρρητον, κρύφιον: cf. 

nota a 6.5 (assimilação com o Primogênito) e 52.5; logo em seguida, nos vv. 6-7, fala-se 

também das “inefáveis relações” entre Zeus e Perséfone; esse vocabulário é próprio de 

um contexto iniciático, diferenciando aqueles podem e os que não podem presenciar 

determinadas cerimônias (cf. nota a 12.4; Eur. Bacch. 472). Morand (2001, pp. 147-50) 

entende essa terminologia como própria dos mistérios, que conjugariam texto (os 

próprios HO) com um aspecto operativo, de modo que a inefabilidade estaria ligada não 

apenas à concepção de sigilo iniciático, mas também à dependência de uma prática 

cerimonial que complementaria as epicleses, argumento esse que sustenta ainda mais a 

ideia de uma ocasião de performance real para essa coletânea (seria o caso da clássica 

diferença entre δρώµενα e λεγόµενα). Os sacrifícios também seriam “inefáveis” (cf. v. 5; 

Burkert 2013, pp. 202-3). Dioniso é  ἄρρηκτος em Nonn. Dion. 48.75. δικέρωτα, 

δίµορφον: invocação semelhante a Dioniso em Fírmico Materno (De errore prof. rel. 

21.2 αἰαῖ δίκερως δίµορφε); δικέρωτα reforça a imagem de Dioniso transmutado em 

touro (cf. v.4; 45.1, 52.2; Primogênito, assimilado a Dioniso, é chamado de ταυροβόας 

em 6.3); δίµορφον, por sua vez, recupera διφυῆ do verso anterior. 
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4. κισσόβρυον: hapax; com a mesma raiz, cf. 52.12, 54.6; a hera era comumente 

associada a Dioniso e o seu cortejo por adornar o seu tirso (cf. Hymn. hom. 7.40-1, 26.1, 

9; Pind. Ol. 2.27, fr. 75.9; Anth. Pal. 9.524.11; Paus. 1.31.6). Cf. nota a 46.2. ταυρωπόν: 

cf. notas a vv. 1, 3 e 45.1. ἀρήιον: cf. 45.3; para o Coribante, 39.2. Pode-se aduzir outras 

referências da faceta bélica de Dioniso na literatura. Em Eurípides, é dito que o deus 

comporta uma parte de Ares (Bacch. 302: Ἄρεώς τε µοῖραν µεταλαβὼν ἔχει τινά); 

Macróbio chama o deus de ἐνυάλιος (Sat. 1.19.1); cf. ainda Élio Aristides sobre Dioniso: 

καὶ πολεµικός τε δὴ καὶ εἰρηναῖος (Dion. 41.5). εὔιον: cf. nota a v. 1.  

5. ὠµάδιον: cf. 52.7, Eur. Bacch. 138, 735 ss.; Porfírio relata um sacrifício 

humano a Dioniso Ὠµάδιος em Quios e Tenedo (De abst. 2.55); Licofron fala de um rito 

secreto a Dioniso em Delfos que envolveria essa atividade (Alex. 207); Fírmico Materno 

conta sobre um rito cretense de desmembramento de um touro vivo (de Errore prof. rel. 

6.5); por ocasião das Grandes Dionisias, levava-se em uma procissão um boi sacrificial 

(Burkert 2013, p. 310). Vale aqui a comparação mitológica com Orfeu, uma vez que 

algumas versões da sua morte o narram como vítima justamente de omofagia por parte 

das mênades, sob a influência do deus Dioniso revoltado com a devoção de Orfeu ao deus 

Apolo (fr. 1033-5 B; Virg. Georg. 4.521-2; Apoll. 1.3.2); com efeito, essa prática 

relacionada ao deus do vinho seria de origem cretense e pré-órfica (Eur. fr. 472.12-5; cf. 

Guthrie 1993, pp. 53, 199, 268). Para uma leitura sobre tal atividade, cf. Burkert 2013, 

pp. 76-7, 201: o sacrifício possibilitaria um contato direto com a morte e uma 

subsequente apoteose: a morte cruenta, com o seu caráter transgressor, teria uma faceta 

purificatória e permitiria adentrar uma nova ordem ontológica; como nota o próprio 

autor, entre os hititas, “converter-se em deus” era uma expressão formular para designar a 

morte de um rei (p. 76, n. 143). τριετῆ: τριετῆ se refere à celebração bienal do deus (nos 

títulos dos hinos 45 e 52, Dioniso é chamado de Bienal, τριετηρικός; em 53.5, τριέτης 

κῶµος; cf. ainda 44.7 ἀνὰ τριετηρίδας ὥρας e 54.3). Calculava-se o tempo levando em 

conta o próprio ano em que se estava durante a primeira festa, de modo que o que eles 

chamavam de “triênio” deve ser entendido atualmente como um “biênio”. A etilogia 

desse ritual pode estar ligada ao desmembramento de Dioniso pelos Titãs: o seu corpo 

teria sido cindido em três partes, de modo que a cada três anos (na contagem grega) ele 

deveria receber sacrifícios (cf. Hymn. hom. 33.2, vv. 2-3: ὡς δὲ † τά µὲν τριάσοὶ πάντως 
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† τριετηρίσιν αἰεί / ἄνθρωποι ῥέξουσι τεληέσσας ἐκατόµβας); outra explicação seria em 

decorrência dos três nascimentos de Dioniso. βοτρυηφόρον, ἐρνεσίπεπλον: o segundo 

hemistíquio desse verso persiste na imagem de Dioniso ornado com vegetação (cf. 46.3, 

52.11); ἐρνεσίπεπλον é hapax. Cf. nota a 46.2. 

6. Εὐβουλεῦ: epíteto de Dioniso (29.8, 52.4, 56.3, identificado com Adônis), de 

Zeus (Diod. Sic. 5.72; Paus. 8.9.2) e de Plutão sob a forma Êubulo (Nic. Al. 14; notar que 

Heráclito associa ambas as divindades: ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεῳ µαίνονται καὶ 

ληναΐζουσιν, D.-K. B15; o epíteto tinha valor eufemístico e infernal, cf. 18.12). Apesar 

desses usos, Eubuleu era também o nome de dois personagens distintos, ligados aos 

mistérios eleusinos e às figuras de Deméter e Perséfone: o primeiro seria filho de um 

sacerdote de Deméter e irmão de Triptólemo, que teria fugido de Argo para a Ática; o 

segundo teria sido um porqueiro cujos animais haviam caído na fissura da terra por onde 

Hades teria raptado Perséfone (daí o ritual de imolação de animais a Eubuleu durante as 

Tesmofórias); cf. fr. 397 B; Paus. 1.14.2, 9.8.1; Apoll. 1.5.2; Clem. Al. Protr. p. 25; Cic. 

De nat. de. 3.21.53; Guthrie 1993, p. 179. A identificação de Dioniso com Eubuleu é 

tradicional dentro do corpus órfico: cf. nota a 29.8, P. Gurob 1.18 (= fr. 578 B), Macrob. 

Sat. 1.18.12 (= fr. 540 B). Para mais, cf. Ricciardelli 2000, pp. 354-5. πολύβουλε: 

acompanhamento etimológico para o epíteto que dá início ao verso; cf. 25.4. Διὸς καὶ 

Περσεφονείης: Zeus, transformado em serpente, persegue Reia e depois violenta 

Perséfone, de cuja união renasceria Dioniso (fr. 87 B; com alguma variação, cf. Nonn. 

Dion. 6.121, 156-205). 

7. ἀρρήτοις λέκτροισι τεκνωθείς: cf. 50.3 (κρυψίγονον); expressão próxima 

para a união entre Zeus e Deméter (29.7); Ricciardelli (2000, p. 355) entende que a 

relação de ambos é dita “inefável” pois só haveria de ser compartilhada entre os iniciados 

(cf. nota a v.3). ἄµβροτε δαῖµον: Adônis recebe o mesmo epíteto (pr.41, 55.26). Dioniso 

é imortal enquanto progênie de Zeus e Perséfone; na condição de filho de Sêmele, 

Dioniso se tornaria imortal apenas por apoteose (Fayant 2014, p. 267); cf. ainda nota a 

46.7. 

8. κλῦθι, µάκαρ, φωνῆς: refere-se ao hic et nunc da ocasião de performance; 

para o expediente da autorreferencialidade hínica, cf. nota a 8.20; mesma fórmula para o 
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Coribante (39.9). ἡδὺς: epíteto de Dioniso na Anth. Pal. 5.110.3; cf. 50.10. ἐπίπνευσον 

ἀµεµφής: aqui o imperativo parece ter um sentido figurado: “inspirar” assume o sentido 

de “favorecer”, partindo da metáfora de um “vento favorável, propício” (a mesma 

imagem em Plb. 11.19.5, Apoll. Rh. 3.937, Nonn. Dion. 3.121; cf. Fayant 2014, pp. 262-

3). Todavia, pode haver um matiz de teoria anímica nessa passagem, uma vez que 

Dioniso estaria ligado à criação da alma humana no mito órfico de antropogênese; cf. 

notas a 81.1, 5. 

9. σὺν ἐυζώνοισι τιθήναις: mesma expressão em 53.6, também fechando o 

hexâmetro; cf. ainda 42.10. O epíteto εὔζωνος é homérico (Il. 1.429; Hymn. hom. 2.255). 

Pode-se estar fazendo referência aqui às mênades, a comitiva associada aos seus rituais 

orgiásticos, ou às Ninfas, que teriam cuidado de Dioniso quando jovem no monte (51.3, 

15; Hymn. hom. 26.3 ss. Apollod. 3.43.) 

 

31. Hino aos Curetes 

Os Curetes eram um grupo de divindades menores que teriam protegido Zeus 

ainda criança de Crono, a pedido de Reia (cf. Call. Hymn. 1.52-4; Apollod. 1.1.6). Em 

geral eram identificados com os Coribantes, que cultuavam a Mãe dos Deuses (cf. v.5; 

38.20; Ap. Rh. 1.1122 ss.), devido à suas danças extáticas e genealogia similares (Eur. 

Bacch. 120 ss.; Strab. 10.3.22; Versényi 1962, pp. 89-93; Guthrie 1993, p. 118). Para o 

rito de puberdade e fertilidade ligado ao grupo de deuses e a figura da Mãe, cf. Roheim 

1929. Os deuses, inclusive, são considerados filhos de Reia (assimilada à Mãe dos 

Deuses) no fr. 198 III-IV B. A narrativa órfica de Dioniso se apropria da imagem do 

grupo, propondo que eles teriam protegido o próprio Dioniso recém-nascido dos Titãs, a 

mando de Zeus (Procl. Theol. Plat. 5.35 = fr. 297 B; Clem. Alex. Protr. 2.17.2 = fr. 306 

B). Logo, o posicionamento do hino é significativo: são dispostos de forma sequencial, a 

mãe Perséfone (29), o filho Dioniso (30) e agora aqueles que seriam os seus cuidadores. 

A narrativa de seu desmembramento fica latente, uma vez que relacionar os Curetes a 

Dioniso significa apontar para a proteção deste último e, evidentemente, preludiar a sua 

morte pelos Titãs (37), narrativas adjuntas na Teogonia rapsódica (cf. Bernabé 2012, pp. 

219 ss.). Embora a invocação em si não apresente elementos desse mitologema, a 
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sequência dos hinos parece promover tal leitura, o que indicaria uma dupla função do 

culto dos HO: i) contemplar discretamente a narrativa dionisíaca (alusões a episódios, 

epítetos, ordem do hinário); ao mesmo tempo que ii) favorecer todos os deuses elencados 

com o rol de atributos que hipoteticamente melhor os propiciariam (o motivo já tratado 

da abrangência epiclética, apresentado no estudo introdutório). Todavia, a constante 

evocação à condição de protetores e de sua dança marcial no hino (vv. 1-4) poderia 

facilmente aludir à imagem dos deuses circundando o jovem Dioniso-Zagreu, invocado 

no hino anterior; mesmo o ritual à Mãe dos Deuses era considerado um rito iniciático 

entre os grupos báquicos (cf. fr. 578 B; Harrison 1908/9; West 1983, pp. 166-8). Os 

Curetes recebem mais adiante o hino 38, associado ainda ao 39, dedicado ao Coribante.  

1. Σκιρτηταὶ Κουρῆτες: essa composição adota a mesma fórmula do hino 21, 

dedicado às Nuvens: a identificação das divindades acompanhada de um epíteto aparece 

em posição tópica na inuocatio e a sintaxe é arrastada até o v.6, quando o único verbo de 

todo hino aparece, marcando também o início da precatio. Σκιρτηταί é usado também 

para Pã (11.4), as Nereidas (24.7) e Dioniso (45.7), mas o epíteto é mais prenhe de 

significado para os Curetes, uma vez que teria sido por esse expediente, de dançarem em 

círculos batendo as lanças em seus escudos, que, a pedido de Reia, teriam abafado o som 

do choro de Zeus ainda infante numa gruta em Creta, quando era perseguido por Crono 

(essa narrativa aparece em Hes. Theog. 453-500, sem menção aos Curetes, mas é relatada 

em Apoll. 1.1.6-7; cf. ainda Guthrie 1993, p. 117). Harrison (1908/9, p. 327 ss.) entende a 

dança não apenas como um modo de proteção, mas como uma cerimônia: “Pantomimic 

dancing is of the essence of each and every primitive mystery”. Do mesmo modo, 

Estrabão (10.3.7.7-28) considera as danças dos Curetes como sendo orgiásticas; cf. ainda 

nota a 27.11. ἐνόπλια βήµατα θέντες: o segundo hemistíquio reforça a imagem 

mitológica dos Curetes dançando armados (cf. pr.20; fr. 578.7 B: Κόυρητές τε ἔνοπλοι); 

βήµατα se repete em 46.4, com relação às danças de Dioniso. Em Homero, o termo 

κουρῆτες pode designar simplesmente os soldados jovens (Il. 19.193 κρινάµενος 

κούρητας ἀριστῆας Παναχαιῶν). 

2. ῥοµβηταί: o rombo, instrumento percursivo associado com rituais e mistérios, 

aparece já em 4.4 e 8.7; trata-se de uma das poucas ocorrências desses adjetivo (cf. Anth. 

Pal. 6.106.4, 6.218.8, 6.219.2). ὀρέστεροι: a raiz desse epíteto se repete no v.5, associada 
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a Cibele-Reia; assim como os Curetes, a deusa também se vinculava aos cumes e 

montanhas (cf. Hymn. hom. 14.5). εὐαστῆρες: aqui os Curetes são associados a Dioniso 

(que recebe esse epíteto em 30.1); é possível que o mito cretense dos Curetes dançando 

ao redor de Zeus teria sido modificado na Frígia, de modo que a representação de Zeus 

haveria sido substituída por a de um jovem Dioniso, com as devidas adaptações 

narrativas (Harrison 1908/9; Guthrie 1993, pp. 117-8). 

3. κρουσιλύραι: hapax. παράρυθµοι: Ricciardelli (2000) sugere “secondo il 

ritmo”, mas Rudhardt (1991) prefere “des rythmes irréguliers” e Fayant (2014) o 

acompanha com “à contre-temps”; o prefixo παρα- aqui mais adequadamente transmite a 

ideia de “contra”, o que seria adequado à dança mistérica dos Curetes. ἐπεµβάται: Fayant 

(2014, p. 274) sugere que as primeiras acepções elencadas pelo LSJ, “montado (em 

cavalos)” e “cavaleiro”, não seriam adequadas aos Curetes, sendo possível pensar apenas 

em algo como “aqueles que caminham”, “andejos”, que iria bem com o sintagma 

seguinte, ἴχνεσι κοῦφοι. Ainda assim, em 38.21, os Curetes são assimilados aos 

Dióscuros, que seriam reconhecidos como excelentes cavaleiros (Hymn. hom. 33.18, 17.5 

ταχέων ἐπιβήτορες ἵππων). 

4. ὁπλοφόροι, φύλακες: ambos adjetivos remotam à narrativa dos Curetes 

protegendo ora Zeus ora Dioniso, a depender da versão adotada. κοσµήτορες: cf. 10.8. 

ἀγλαόφηµοι: cf. 76.2. Proclo (Theol. plat. 1.26) reporta que Ἀγλαόφηµος era um místico 

trácio que teria ensinado a Pitágoras τὰ περὶ θεῶν ὄργια, o que corresponderia a uma 

teogonia órfica; cf. também Jambl. de uita Pyth. 28.146. 

5. Mητρὸς ὀρειοµανοῦς συνοπάονες: associação já preludiada nos vv. 1 e 2 dos 

Curetes com relação a Reia-Cibele (dita Μήτηρ Θεῶν no Hymn. hom. 14 e aqui no hino 

27); cf. Eur. Bacch. 120-34. Ὀρειοµανοῦς é hapax. ὀργιοφάνται: cf. nota a 6.11; pode-se 

pensar em uma epístrofe semântica, caso ἀγλαόφηµοι do verso anterior tenha alguma 

relação com as ὄργια, como mencionado. Fala-se de ὄργια não apenas para os ritos de 

Cibele, mas também para os relacionados a Deméter (Harrison 1908/9, p. 337); desse 

modo, talvez se justifique a composição de dois hinos para esses deuses: neste caso, 

próximo do hino à Mãe dos Deuses (27), os Curetes estariam mais ligados a ela; no 

próximo (hino 38), eles estariam mais ligados a Deméter Eleusina (40). Ainda que essa 
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associação pareça tênue, é necessário, por um lado, lembrar na assimilação nos HO entre 

Deméter e a Mãe dos Deuses (Fayant 2014, pp. 344, 682-3) e, por outro, pode-se 

imaginar que o laudator pense mais adiante em uma representação mais lasseada desses 

δαίµονες, ligados, por exemplo, à comitiva de Dioniso e, portanto, os Curetes passariam a 

estar ligados a rituais de iniciação de forma mais abrangente; cf. vv. 2 (εὐαστῆρες), 7 

(βουκόλωι), 38.4 e 40.10 (Βροµίοιο συνέστιος). 

6. ἔλθοιτ' εὐµενέοντες: cf. nota a 3.14; o verbo de atração no optativo inaugura a 

precatio. ἐπ' εὐφήµοισι λόγοισι: para esse expediente de autorreferencialidade hínica, cf. 

nota a 8.20. 

7. βουκόλωι: cf. nota a 1.10. εὐάντητοι: cf. nota a 2.5. 

 

32. A Atena 

Em termos, o hino a Atena dá continuidade à temática marcial trazida no hino 

anterior aos Curetes (vv. 2, 7-10; cf. Ricciardelli 2000, pp. 356-7), ainda que o poeta 

recorra também a uma caracterização mais genérica da deusa (cf. Hymn. hom. 11 e 28). 

Com efeito, na narrativa da Teogonia rapsódica, Atena possui a mesma prerrogativa que 

o grupo de divindades invocado logo antes: ambos seriam responsáveis, de uma forma ou 

de outra, pela proteção do jovem Dioniso. Os Curetes o protegeriam dos Titãs; ao passo 

que Atena justamente resgataria o coração do deus, após ele ter sido atacado e 

despedaçado, o que se refletiria, inclusive, como uma explicação para o seu epíteto Palas 

(fr. 314-6 B e ainda fr. 327 II B; cf. nota ao v.1; Guthrie 1993, p. 82). Note-se ainda que a 

deusa é denominada na tradição órfica como líder dos Curetes (fr. 267-8 B); de fato, a 

caracterização da deusa no hino, que a relaciona com as montanhas, grutas e vales (vv. 2-

5) faz pensar em uma assimilação com a Mãe dos Deuses e mesmo Reia (Ricciardelli 

2000, p. 358). Assim como com o hino aos Curetes, o posicionamento da invocação a 

Atena deixaria implícita a narrativa da morte de Dioniso, antecipando o hino aos Titãs 

(37). Portanto, este hino, tal qual os seguintes (34-6), teria um caráter proléptico, em que 

a narrativa de recuperação do corpo de Dioniso antecederia à sua morte. Desse modo, o 

argumento para a i) composição do hino e ii) o seu lugar na coletânea seria o mesmo 

dado na introdução do hino anterior, respectivamente: abrangência epiclética e alusão 
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diegética. De acordo ainda com a Teogonia rapsódica (fr. 263 B), Atena teria um 

nascimento similar à tradição mais corrente, a partir da cabeça de Zeus, como expressão 

de sua sagacidade (cf. v.10) e cumpridora de seus desígnios (fr. 264-5 B; Bernabé 2012, 

pp. 206-7), sendo talvez um deles, no caso, proteger Dioniso. 

1. Παλλὰς: o nome de Atena não figura nos hinos (cf. pr.38); trata-se de um 

epíteto comum para a deusa (Hymn. hom. 11.1, 28.1, 16). Como nome próprio, Palas 

pode ser identificado diversos personagens; uma delas seria uma garota que teria sido 

instruída junto com Atena na arte da guerra por Tríton. Eventualmente, ambas teriam 

entrado em conflito e, com a intervenção de Zeus, Atena sairia vencedora (cf. v.13; 

Apoll. 3.12.3). Como epíteto da deusa, uma versão do mito órfico de Dioniso diz que 

teria sido Atena quem teria salvado o coração do deus, depois de ele ter sido morto pelos 

Titãs, sendo então chamada Παλλάς, derivado de πάλλειν (“palpitar”), em referência ao 

coração do deus (fr. 315 I B; Procl. Hymn. 7.11-15; Clem. Alex. Protr. 2.18.1)  

µουνογενής µεγάλου Διὸς ἔκγονε: o adjetivo também aparece em 29.2 (Perséfone) e 

40.16 (Deméter). Zeus, avisado que, caso tivessse uma filha, o filho desta poderia tomar 

seu poder, resolve engolir Métis (cf. v.10), com quem havia se unido; posteriormente, 

Hefesto (ou, em outras narrativas, Prometeu) acerta a cabeça de Zeus com um machado e 

dela sai Atena (cf. Hymn. hom. 28.4 ss.; Apoll. 1.3.6). Esse duplo nascimento de Atena 

ecoa a narrativa de Dioniso (cf. nota a 30.2); não obstante, a deusa aqui é representada 

como a única a ter nascido diretamente do corpo de Zeus. Cf. também v.13 (Τριτογένεια). 

2. δῖα: notar o jogo com Διός do verso anterior. πολεµόκλονε, ὀµβριµόθυµε: o 

mesmo para Reia (14.7), também fechando o hexâmetro; cf. ainda 65.1, 4 (Ares). A deusa 

é ainda πολεµόκλονος na Batrachom. 275; o seu lado guerreiro é especialmente aludido 

no Hymn. hom. 28.7-15. 

3. ἄρρητε, ῥητή: antítese (cf. v.10); o qualificativo ῥητή é confirmado logo em 

seguida por µεγαλώνυµος, ao passo que ἄρρητος seria correlato de ἀντροδίαιτος no final 

do verso, do que se nota a construção quiástica, com os pares espelhados: o desenho do 

verso apresenta a sua inefabilidade e caráter ritualístico emoldurando a sua celebração no 

centro do verso, disposição essa que parece emular um cenário sigiloso de iniciação; cf. 

nota a 30.3. ἀντροδίαιτε: hapax (cf. 11.12; 52.5); Guthrie (1930, p. 219 ss.) sugere 
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algumas leituras para o epíteto: por um lado, Atena estaria sendo assimilada a Adrasteia, 

representada como guia dos Curetes, o que explicaria a disposição dos hinos na coletânea 

(fr. 267 I B); por outro, seria o caso de uma forma de culto especial da deusa na Ásia 

Menor, ao que Fayant (2014, p. 282) estende esse argumento hipotetizando uma 

associação aqui entre Atena e a Mãe dos Deuses (hino 27; cf. nota a v.6; 31.5). A 

descrição geográfica fornecida pelo poeta para caracterizar Atena prossegue ainda nos vv. 

4-5. Tanto ela quanto Cibele se relacionam com os montes e vales (comparar v.5 e Hymn. 

Epidaur. 3.6 Maas κατ' ὤφρεα καὶ νάπας). Cf. nota a 11.5. 

4. ἣ διέπεις: assim como o uso de κατέχω no presente em orações relativas por 

parte da recolha, διέπω parece ter um sentido iterativo, com valor gnômico, referindo-se à 

atuação permanente da deusa nessas regiões; cf. nota a 29.4. ὄχθους ὑψαύχενας: cf. 15.4 

ἀκρωρείους: hapax. 

5. ἠδ' ὄρεα σκιόεντα: Il. 1.157; cf. 31.5 e nota a v.3. Pode-se pensar, além da 

esfera de atuação de Atena, em ícones seus espalhados por regiões montanhosas. 

Pausânias, por exemplo, narra que a deusa tinha uma estátua no monte Pentélico (1.32.2). 

νάπαισί: cf. nota a v.3. τέρπεις: esse verbo assume o mesmo emprego de διέπεις no v.4 

(com o qual está coordenado), ambos designam o elemento preferido de atuação da 

divindade (cf. Ricciardelli 2000, p. 361). 

6. ὁπλοχαρής: hapax; outro título divido com Ares (65.2). οἰστροῦσα βροτῶν 

ψυχὰς µανίαισι: Atena é associada a um culto extático, o que sugere novamente uma 

associação com Cibele (cf. nota a v.3); o verso, porém, pode ter uma conotação negativa 

(cf. φίλοιστρε κακοῖς, v.9; Soph. Ai. 59 ss.). Oἶστρος era a personificação do furor ligado 

à loucura ou aos mistérios; cf. Aesch. Prom. 567 ss.; Arg. orph. 47, 103. 

7. γυµνάζουσα: não obstante Ricciardelli (2000, p. 361), a deusa se vincula aos 

exercícios em concordância com o seu espírito bélico e combativo (vv. 7, 10, 12; Fayant 

2014, p. 282). φρικώδη: cf. 19.7, 20.4, 21.4. 

8. Γοργοφόνη: Atena teria matado a Górgona durante a Gigantomaquia (Eur. Ion 

987-97; cf. v. 12) e auxiliado Perseu na imolação de Medusa (Apoll. 2.4.2-3); 

posteriormente a deusa teria fixado a cabeça da Górgona sobre o seu escudo. Em uma 

estátua da deusa descrita por Pausânias (1.24.5), uma representação em marfim da face da 
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Górgona aparece no peito de Atena. Na peça euripidiana supracitada, a deusa receberia 

esse mesmo título (Ion 1478);  φυγόλεκτρε, τεχνῶν µῆτερ: antítese: a deusa é “esquiva 

ao leito”, ou seja, virgem (cf. Eur. Tro. 980 ss.; Anth. Pal. 6.10.1), mas, ao mesmo tempo, 

“mãe das artes” (Procl. Hymn. 7.19); φυγόλεκτρε é hapax. 

9. ὁρµάστειρα: hapax; cf. nota a 33.2-3. φίλοιστρε κακοῖς, ἀγαθοῖς δὲ 

φρόνησις: nova antítese com quiasmo; esse expediente da oscilação entre a atividade 

benéfica (recompensa) e prejudicial (punição) das divindades, a depender da conduta 

humana, é recuperado em outros momentos da recolha (cf. 8.8, 63.10, 64.10.11, 86.12-3). 

10. ἄρσην µὲν καὶ θῆλυς ἔφυς: outro par antitético (o mesmo para a Lua em 9.4 

e Mise em 42.4); o próprio final do verso oferece a leitura dessa contraposição (como no 

v.3): a deusa é masculina enquanto vinculada à guerra (πολεµητόκος) mas feminina em 

virtude da sua identificação com µῆτις; cf. Procl. Hymn. 7.3 ἀρσενόθυµε. πολεµητόκε, 

µῆτι: Fayant (2014, p. 283) vê mais um jogo antitético entre a sua representação como 

aquela incita guerra e, ao mesmo tempo, como a própria personificação da inteligência; 

ainda assim, os conceitos podem ser complementares. A mãe de Atena seria Métis, a 

“Astúcia” ou “Sagacidade” (Hes. Theog. 886 ss.); por associação à sua mãe, a deusa 

recebe esse epíteto. Assim como no caso de Perséfone nos HO, a filiação paterna figura 

no início do hino, enquanto a materna é postergada (cf. 29.1, 5). No hino homérico 

dedicado à deusa, quem possui essa característica é Zeus (vv. 4, 16). Em Nono (Dion. 

4.425, 13.338, 27.2, 40.86), lê-se a forma πολεµητόκος, o que permite a correção do texto 

dos manuscritos, que seria um hapax. Métis era um dos nomes para Fanes nas narrativas 

órficas, ambas tendo sido absorvidas por Zeus (Guthrie 1993, p. 97). 

11. αἰολόµορφε: convém à descrição da deusa como µῆτις, devido à sua 

adaptabilidade e plasticidade às circunstâncias (Guthrie 1930, p. 218). δράκαινα: a deusa 

era frequentemente associada a serpentes, inclusive em santuários (cf. Hdt. 8.41.2-3; Eur. 

Ion 1427 ss.; Philostr. Imag. 2.17); Pausânias (1.24.5) fala de uma estátua da deusa 

segurando uma lança em uma mão, um ícone menor da Vitória na outra e, aos seus pés, o 

seu escudo e uma serpente, que o autor diz ser uma representação de Erictônio, um dos 

primeiros reis de Atenas, protegido pela deusa na Acrópole e que teria uma cauda de 

serpente, por ter nascido da terra (cf. Philostr. Vit. Apol. 7.24; Apollod. 3.14.6). O mito de 
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Erictônio ajuda a explicar um pouco melhor esse epíteto, uma vez que Atena o teria 

acolhido e, para defendê-lo, teria situado duas cobras ao redor dele (Eur. Ion 20-6, 266 

ss.).  φιλένθεε: cf. 11.5, 21. Esse epíteto dá prosseguimento à caracterização extática da 

deusa nos vv. 6, 9; é, inclusive, justamente por coerência a esses versos que pode-se 

imaginar aqui o sentido ativo do composto e não passivo: é ela quem leva as almas dos 

homens à loucura (v.6) e quem deixa os maus indivíduos em estado de delírio (v.9); aqui, 

do mesmo modo, é ela quem entusiasma os seres humanos. A própria deusa 

etimologicamente entusiasmada (do que se entende “entusiasmada por outro deus”) seria 

um tanto insólito. 

12. Φλεγραίων ὀλέτειρα Γιγάντων: referência ao papel da deusa na 

Gigantomaquia; cf. nota a v.8; Hes. Theog. 185; Apoll. 1.34-9. ἱππελάτειρα: hapax (com 

imagens próximas em 3.7 e 8.18); os cavalos são associados à deusa em Píndaro (Ol. 

13.82), Sófocles (Oed. Col. 1070, al.) e Nono (Dion. 37.320) 

13. Τριτογένεια: epíteto de Atena já em Homero e Hesíodo (Il. 4.515, 8.39, Od. 

3.378; Hymn. hom. 28.4; Hes. Th. 895; cf. ainda Arg. orph. 66 ss.); “tritogênita” assume 

várias explicações: i) pode-se referir à deusa ter sido a terceira a nascer, após Apolo e 

Ártemis, ou, na ordem dos hinos desta recolha, após Perséfone e Dioniso, ainda que essa 

possibilidade aventada por Fayant (2014, p. 283) me pareça pouco convincente; ii) uma 

referência ao lago Tríton, na Líbia, considerado o local do nascimento de Atena (Aesch. 

Eum. 292-4; Eur. Ion 872; Paus. 1.14.6, 8.26.6 9.33.7; Apollod. 1.3.6); iii) uma alusão à 

ideia de Demócrito que afirma que Atena deveria ser identificada com a φρόνησις e dela 

nasceriam três coisas, o racionar bem, o falar bem e o fazer aquilo que é devido (68 B2 

D.-K.); iv) outra possibilidade, apontada por Ricciardelli (2000, p. 363, com bibliografia), 

seria a ideia de que a primeira parte do epíteto, τριτο-, poderia assumir em alguns 

compostos o significado de “verdadeiro”, de modo que Atena deveria ser entendida como 

a “verdadeira filha” (cf. Hermes Trismegisto, o “três vezes grande”, i.e. “verdadeiramente 

grande”). λύτειρα κακῶν, νικηφόρε: fica implícita a referência ao hino seguinte 

dedicado à Vitória; Pausânias relata a existência de um santuário a Atena Vitória em 

Mégara (1.42.4) e Guthrie (1930, p. 221) comenta que em Pérgamo cultuava-se Ἀθηνᾶ 

Πολιὰς Νικηφόρος; cf. ainda nota a v.11. 
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14. O verso parece iniciar a sintaxe da precatio, com uma concatenação de 

sintagmas adverbiais que levam ao verbo no imperativo do verso que segue (cf. a 

tradução de Ricciardelli: “giorno e notte, sempre, nelle ore estreme / ascolta me che 

pregho...”). Não obstante a atipicidade desse expediente dentro dos HO, a ideia de uma 

uariatio no estilo é mais econômica para explicar a composição do que problemas de 

transmissão imprecisos (cf. nota a v.17). ἤµατα καὶ νύκτας αἰεὶ: sintagmas próximos em 

Sófocles (El. 259) e Plauto (Stich. 5). νεάταισιν ἐν ὥραις: levada em consideração a 

pouca associação que há entre Atena e as Estações, a repetição tão próxima de ὥραις no 

v.16 é suspeita; entretanto, caso este verso fosse transposto para logo após o verso citado, 

como sugerem alguns críticos, esse problema ficaria ainda mais evidente. 

15. κλῦθί µου εὐχοµένου: o mesmo início de precatio em 28.11 (cf. nota). 

εἰρήνην πολύολβον: a Paz é elencada como uma das Estações em 43.2. 

16. κλέος: aceito a solução de Vian; κόρον de Ψ não necessariamente apresenta 

um sentido pejorativo, como argumenta Fayant (2014, p. 284), porém κλέος convém à 

descrição da deusa vinculada aos embates e à sua associação com a Vitória (vv. 11, 13), a 

qual em seu próprio hino apresenta duas vezes o termo κλέος (33.6, 9); é próprio dos HO 

alinhavar a composição de divindades assimiladas ou contíguas por meio de terminologia 

em comum. † σὺν ὀλβιοδώτισιν Ὥραις †: cf. nota a 10.29. 

17. Alguns comentadores contestam a ordem dos versos finais, propondo 

basicamente que, por algum motivo, os vv. 14 e 17 estariam invertidos. As justificativas, 

ainda que bem elaboradas, apresentam certo malabarismo. Pode-se pensar aqui em uma 

coda da enumeratio realizada na porção intermediária no texto, expediente esse que 

possui alguns paralelos nos HO, cf. 24.10-2, 63.14-6, 75.6-9, 80.4-6, 81.5-6. γλαυκῶφ': 

γλαυκωπός por γλαυκῶπις; cf. Hymn. hom. 28.2, também abrindo o hexâmetro. 

εὑρεσίτεχνε: hapax; retoma τεχνῶν µῆτερ do v.8. πολυλλίστη βασίλεια: o mesmo em 

35.2, 41.9, em ambos os casos também fechando o hexâmetro. 

 

33. À Vitória 
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O hino à Vitória acompanha organicamente o anterior, dedicado a Atena. As duas 

divindades são constantemente associadas, de modo que a Vitória é, inclusive, tida como 

uma epiclese de Atena (Ar. Equ. 581 ss.; Ov. Met. 6.82; Paus. 1.42.4, 5.26.6-7). Ambas 

eram ainda celebradas conjuntamente em um templo da acrópole ateniense (Paus. 1.22.4, 

3.15.5). A Vitória não possui um papel específico nas teogonias órficas, aparecendo na 

recolha antes como um prosseguimento natural do hino a Atena, de modo que o poeta 

recupera aqui diversos atributos cabíveis à deusa olímpica, em especial a associação com 

as batalhas (cf. vv. 3, 5 e 32.9; v.6 e 32.16; e ainda 32.13 νικηφόρε δαῖµον). De acordo 

com Athanassakis e Wolkow (2013, pp. 132-3), o posicionamento deste hino “fits the 

pattern of inserting subordinate divinities immediatly after the governing one”. Contudo, 

na mesma passagem os comentadores notam que a invocação à Vitória é adequada para o 

imaginário do iniciado que conseguiria se tornar um herói (ou deus) no post mortem; cf. 

ainda Graf e Johnston 2007, pp. 115-6. 

1. Εὐδύνατον: cf. 29.20, 38.20, 74.2, 76.10, 77.5, 76.6, 84.1; Arg. orph. 17. 

καλέω Νίκην: início da inuocatio com um verbo epiclético. θνητοῖσι ποθεινήν: cf. nota 

a 29.11; no v.8 a deusa é πεποθηµένη. 

2-3. ἣ µούνη: cf. nota a 2.3. λύεις... στάσιν: cf. 74.6, 80.3; dou preferência à 

leitura de Platt (λύεις), que propõe o Du-Stil como sendo a estratégia retórica de todo o 

hino (cf. vv. 5, 6, 8), em vez da oscilação entre 2ª e 3ª pessoas presente nos manuscritos. 

ἐναγώνιον: epíteto para Hermes (28.2). ὁρµὴν: essa raiz retorna no particípio 

ἐφορµαίνουσα (v.5) e, no hino a Atena, é usado também para descrevê-la (32.9). 

ἀλγινόεσσαν: epíteto de alguns conceitos abstratos ligados ao esforço e sofrimento que 

são personificados em Hesíodo (Theog. 214, 226).  

4. κρίνουσα: destaca-se aqui a prerrogativa da deusa e a sua ligação com os 

humanos: em meio às disputas incertas (v.3), o triunfo de um dos lados dependeria do 

arbítrio da deusa. τροπαιούχοισιν: cf. 28.5. 

5. οἷς ἂν ἐφορµαίνουσα φέροις: cf. 74.7 οἷς ἂν ἐφορµαίνουσα... ἔλθοις. 

γλυκερώτατον: a Vitória é ἡδυέπειαν no pr.36. 

6. πάντων γὰρ κρατέεις, πάσης...: como ressalta Ricciardelli (2000, p. 365), é 

próprio do estilo dos HO enaltecer as divindades com uma elocução hiperbólica, fazendo 
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uso de vocabulário da totalidade como aqui ou ainda no v.2 (ἣ µούνη...); a expressão se 

repete em 16.7, 68.11, 85.3. κλέος ἐσθλὸν: o sintagma se repete no v.9; cf. nota a 32.16. 

7. Νίκηι ἐπ' εὐδόξωι: no v. 9 o epíteto da Vitória é transportado para as obras 

humanas; as ἔργα no contexto de precatio que segue podem ser entendidas como termo 

técnico para a cerimônia dos HO, em oposição à sua ocorrência no fim do v.4 de sentido 

mais geral (antanaclase); cf. 57.12, 85.10; Morand 2001, pp. 145-7. 

8. Ἀλλά, µάκαιρ', ἔλθοις: verbo de atração na precatio; o mesmo em 79.11. 

πεποθηµένη: cf. v.1, 46.2, 81.3. 

9. ἐπ' εὐδόξοις ἔργοις: cf. nota a v.7; a expressão se repete em 7.13 

(provavelmente com um sentido diverso; cf. Ricciardelli 2000, pp. 365-6; Fayant 2014, p. 

290). κλέος ἐσθλὸν: não obstante a comparação com 25.11 e 57.12, o texto dos 

manuscritos pode ser mantido, uma vez que repetição de ideias, termos e expressões 

dentro desse hino parece ser proposital; além do argumento estilístico, Ricciardelli (2000, 

p. 366) atenta que τέλος ἐσθλόν não vem acompanhado de ἄγω em nenhum momento da 

recolha. 

 

34. A Apolo 

O hino a Apolo inaugura um pequeno bloco voltado para ele, sua mãe (Leto) e sua 

irmã (Ártemis); cf. pr.7, 35.3-4. Na primeira seção do hino, o deus é invocado de forma 

bastante abrangente, com diversos epítetos tradicionais (vv. 1, 6-8) mitológicos (vv. 1, 3, 

4, 7) e topológicos (vv. 1, 2, 4, 7, 8). Essa passagem reflete as múltiplas prerrogativas do 

deus (cf. Hymn. hom. 3.131-2; Pl. Crat. 405a-406a; Call. Hymn. 2.43-6), assim como os 

diversos cultos que o celebravam (cf. Larson 2007, pp. 86-100). A partir do v.10, com 

uma segunda invocação, o poeta passar a se referir a Apolo de forma bastante explícita 

enquanto um deus cósmico, associando-o implicitamente ao Sol (vv.11-5) e, inclusive, a 

Pã (v.25); para essa assimilação, cf. Fayant 2014, p. 673. A identificação de Apolo com o 

Sol seria característica dos escritos atribuídos a Orfeu (cf. fr. 323 B = Procl. Theol. Plat. 

6.12), ainda que tal expediente não fosse exclusivamente órfico (cf. Macrob. Sat. 1.17.7 

ss.). Com efeito, pensava-se que Orfeu se ligava a Dioniso por intermédio do culto ao 
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Sol, identificado com Apolo, sendo ambos os filhos de Zeus celebrados em Delfos (fr. 

305 B; Guthrie 1993, pp. 43, 46, com bibliografia); cf. ainda West 1983, pp. 12-3; 

Seaford 2005. É provável que houvesse uma invocação a Apolo-Sol no proêmio da 

Teogonia rapsódica (fr. 102 B), no qual Orfeu teria aprendido a origem dos deuses por 

meio do próprio Apolo. Vale notar também que Apolo e Calíope seriam os pais de Orfeu 

(24.12, 76.10), porém, em decorrência da posição do hino na recolha, a principal relação 

que pode ser feita do deus com a narrativa órfica é o seu papel, tal qual no caso de Atena 

e dos Curetes, como protetor de Dioniso, em especial como velador de seu corpo já 

desmembrado: após a sua morte, Apolo teria sido encarregado por Zeus de enterrar os 

membros de Dioniso no Parnaso, em Delfos (fr. 322 I B); em uma versão complementar é 

dito também que Apolo une os membros de seu meio-irmão falecido (fr. 322 II B); cf. 

ainda fr. 36 B, nota ao v.4 e introdução ao hino 32; Graf e Johnston 2007, pp. 77-8. Tal 

relato etiológico justificaria o culto a ambos os deuses em Delfos (Guthrie 1993, pp. 82, 

218; cf. ainda West 1983, pp. 150-2). 

1. Ἐλθέ, µάκαρ: notar que o hino dá início à inuocatio com um verbo de atração 

e o característico µάκαρ, uma fórmula mais recorrente durante as precationes da recolha. 

Παιάν: esse nome a Apolo refere-se ao canto ou hino em sua homenagem (ἰὴ παιήων, ἰὼ 

παιάν ou mesmo ἱὴ παιῆον ἱὴ παιῆον). Na recolha outros deuses assimilados a Apolo 

recebem esse epíteto: Sol (8.12), Pã (11.11), Dioniso Bienal (52.11), 67.1 (Asclépio); 

esse nome também antecipa a associação que é feita com o deus Pã no v.25, devido à 

proximidade sonora entre os teônimos. Παιάν pode derivar de *παῖϜα e *παϜία (“golpe”), 

relacionado com παίω (“bater”): o deus seria “aquele que cura os males por meio de um 

golpe de magia” ou ainda que “atinge os seus inimigos com a flecha”. Em Homero, o 

termo é utilizado para médicos ou o médico divino (Il. 5.401, 899; Od. 4.232.), 

transferindo uma acepção próxima para Apolo (“médico, salvador”); s.u. Chantraine 

1984, p. 847; Beekes 2010, p. 1142. Τιτυοκτόνε: Tício era um gigante que teria tentado 

violentar Leto, mãe de Apolo, e logo teria sido assassinado com flechas pelo deus 

(Od.11.576-81; Apollod. 1.4.1-2); em outras versões, seria sua irmã, Ártemis, que 

receberia esse título (Call. Hymn. 3.110). Φοῖβε, Λυκωρεῦ: os mesmos dois títulos em 

Call. Hymn. 2.19; Strab. 9.3.3. Φοῖβος é epíteto comum para Apolo (Il. 1.43, al.): 

enquanto a sua etimologia é desconhecida, a sua aproximação com φόβος (o deus como 
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“aquele que causa temor”) é equivocada e o seu significado primeiro deveria ser “puro, 

claro” (Hes. fr. 274), do que derivaria os sentidos “purificar”, “inspirar”, “profetizar” de 

verbos denominativos já associados ao deus (s.v. Chatraine 1984, pp. 1216-7; Beekes 

2010, pp. 1582-3). Λυκωρεύς faz referência à Licoreia, como era conhecido o topo do 

monte Parnaso, onde Apolo era honrado (cf. Apoll. Rhod. 4.1490, Call. Hymn. 2.19; 

Paus. 10.6.2-3; Anth. Pal. 6.54.1). O epíteto é prenhe de significados: Leto, fugindo de 

Hera, teria se metamorfoseado em uma loba para dar à luz a Apolo (cf. Arist. Hist. Anim. 

580a18) Outros epítetos do deus podiam ser justamente derivados de sua relação com os 

lobos ou com a luz, em virtude de sua faceta solar (Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ: Il. 4.101, 119; 

Λύκιος: Pin. Py. 1.74 e Eur. fr. 700 Nauck; cf. Burkert 2013, pp. 194-6). Licoreia, “a 

montanha dos lobos”, tinha esse nome uma vez que Deucalião e Pirra teriam alcançado o 

Parnaso por meio da orientação de lobos (Paus. 10.6.2); as famílias mais importantes 

dentre os délfios consideravam-se descendentes diretos de Deucalião. 

2. Μεµφῖτ': a adoração de Apolo em Mênfis faz pensar em um possível 

sincretismo com o deus solar Horus; nessa região, o próprio Sol também era venerado 

(Procl. Theol. plat. 6.12). Nas Arg. orph. (vv. 43-5), Orfeu fala explicitamente das suas 

viagens por Mênfis e de como ele teria transmitido um “discurso sagrado” para os 

egípcios. No hinário são feitas outras menções ao Egito, cf. 42.9, 55.19. ἀγλαότιµε: em 

todas as demais ocorrências desse adjetivo, ele aparece no final do hexâmetro: cf. 12.8, 

18.17, 19.22, 32.11, 40.10, 60.1, 67.6. ἰήιε: epiclese comum a Apolo, com referência à 

interjeição no refrão ἰὴ παιήων, ἰὼ παιάν (e variantes), do que se faz derivar o substantivo	

ἰήϊος, “aquele que é invocado com o chamado ἰή” (cf. nota v.1; Hymn. hom. 3.517; 

Aesch. Agam. 146; Soph. Oed. tyr. 154; Call. Hymn. 2.21, 103). ὀλβιοδῶτα: cf. pr.35, 

40.2. 

3. χρυσολύρη: cf. Ar. Thesm. 315; o mesmo para o Sol (8.9). O instrumento é 

invariavelmente associado a Apolo, ainda que com narrativas diversas (Hymn. hom. 

3.131 e 4.475 ss.); no v.16 fala-se da cítara. No v.9, χρυσοκόµα; para Calímaco Apolo 

seria feito todo de ouro (Hymn. 2.32-5), o que convém a uma divindade solar. σπερµεῖε, 

ἀρότριε: cf. 40.5, 8; ἀρότριος é hapax. Apolo teria ensinado o cultivo da terra e de frutas 

na Fócia (Strab. 9.3.12). Σµινθεῦ (v.4, com nota) alude justamente à função do deus 

como protetor dos campos contra os ratos. Πύθιε: Apolo seria o responsável pela morte 
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da serpente Píton, após o monstro ameaçar sua mãe, Leto; cf. Hymn. hom. 3.356 ss; Ap. 

Rh. 2.703 ss.; Paus. 10.6.5; Hig. Fab. 140; Ov. Met. 1.434 ss. Calímaco representa o deus 

profetizando a sua parte na morte de Píton dentro do próprio útero de sua mãe (Hymn. 

4.91 ss.). Cf. nota a v.4. Τιτάν: sua irmã, Ártemis, também é chamada assim na recolha 

(36.2); ambos não seriam de fato Titãs, mas receberiam esse título por estarem 

assimilados ao Sol (8.2) e à Lua (cf. Rudhardt 1991, p. 276 ss.); ainda assim, Leto é filha 

de um titã (cf. 35.2), de modo que esse qualificativo ao seus filhos se dariam como que 

hereditariamente. 

4. Γρύνιε καὶ Σµινθεῦ: Apolo Grínio e Murídio eram cultos ao deus presentes na 

Ásia Menor (Strab. 13.2.5). O primeiro epíteto faz referência à cidade de Grínia, na Eólia, 

onde havia um templo dedicado a Apolo (Hdt. 1.149; Xen. Hell. 3.1.6). Murídeo, por sua 

vez, é título de Apolo já em Homero (Il. 1.39) e remete à sua atuação como exterminador 

dos ratos (σµίνθοι) e, portanto, auxiliador da agricultura (Strab. 13.1.48-64; cf. v.3). É 

comum a simples transliteração de Σµινθεῦ para Esminteu, conforme uma tradição já 

estabelecida para esse epíteto; prefiro o mais vernáculo “murídeo” ou “murino” (ambos 

com o significado de “relativo aos ratos”). Todavia, essa explicação adotada vulgarmente 

pelos autores antigos é debatível: apesar da confirmação do significado do termo em 

Beekes (2010, p. 1369), σµίνθος, uma palavra de registro pré-grego (como indica o infixo 

-inth-), provavelmente não era bem entendida pelos próprios participantes do culto ao 

deus, que podem ter se apropriado de um nome para designar uma divindade autóctone 

posteriormente sincretizada com a figura de Apolo (cf. Graf 2009b, pp. 20-1). 

Πυθοκτόνε: hapax; reforça Πύθιε do verso anterior. Todo o segundo hemistíquio desse 

verso lida com a narrativa do deus em Delfos. Δελφικέ: Δελφίνιος em Hymn. hom. 2.317; 

Lycophr. 208; Anth. Pal. 6.278.3. Esse título pode fazer algum eco à mitologia do epíteto 

anterior: o santuário de Apolo em Delfos teria esse nome por ter sido antes guardado pela 

Delfina, um monstro cuja figura oscila entre a serpente e o dragão, em geral associada a 

Píton, que teria sido morta por Apolo; s.u. Δελφοί Suda: τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος. οὕτω 

δὲ ἐκλήθη διὰ τὸ τὸν Δελφύνην δράκοντα ἐκεῖ εὑρεθῆναι, ὃν ἀπέκτεινεν ὁ Ἀπόλλων. 

Πυθὼ δέ, διὰ τὸ ἐκεῖ σαπῆναι; aqui é feita uma associação com o verbo πύθεσθαι, 

“apodrecer”, explicação já homérica para o título (cf. Hymn. hom. 3.372 ss.; Apoll. Rh. 

2.703 ss.). O título ainda permite uma vaga leitura órfica (ainda que o uso convencional 
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do adjetivo aqui seja o mais provável): conforme uma tradição marginal, Apolo teria 

resgatado os restos de Dioniso despedaçado pelos Titãs e os teria depositado em Delfos, 

junto ao óraculo, de modo que ambos os deuses eram ali cultuados (Aesch. Eum. 22-4; 

Soph. Ant. 1126; Eur. Ion 550-3, 714-8, Bacch. 306-9; al.; Plut. de E apud Delph. 289c). 

Para mais sobre esse debate, cf. Burkert 2013, pp. 199-200. µάντι: o mesmo para 

Héracles, assimilado a Apolo (12.5, com nota); o deus é µάντις em Aesch. Ag. 1275 e 

vate no Hymn. hom. 3.131-2 (cf. ainda Call. Hymn. 2.45). O deus é descrito como a 

origem dos poderes divinatórios de Melampo, além de ter tentando se unir com 

Cassandra sob o pretexto de ensiná-la essa arte; no mais, tinha função oracular (Apoll. 

1.9.11, 3.7.5, 3.7.7, 3.12.5). Cf. Guthrie 1993, pp. 66-7, n.17. 

5. ἄγριε: o mesmo para Dioniso (30.3), aparecendo ainda como primeira parte de 

um composto para Héracles (12.4); Apolo é ἀγρεύς em Ésquilo (fr. 200 Nauck) e 

ἀγρευτής em Sófocles (Oed. Col. 1091), por ter perseguido e dizimado Píton. φωσφόρε: 

assim também para o Sol (8.12) e Hefesto (66.3); cf. nota a v.1 sobre Λυκωρεύς/Λύκιος. 

A raiz desse composto retorna no v.8. ἐράσµιε: cf. 58.1, 60.4. κύδιµε: Sabázio (48.1) 

também recebe esse qualificativo, na mesma posição métrica; cf. PMG 2.82 (κύδιµε 

Παιάν), 85 (κύδιµε µολπῆς ἀνάκτωρ). 

6. O verso preocupa-se em apresentar dois lados do deus, a partir de esferas que, 

em última análise, indicam objetos tradicionalmente associados a ele. O primeiro 

hemistíquio apresenta Apolo no âmbito cerimonial, ligado à dança e à música, ou seja, 

faz alusão indireta à cítara ou à lira, seus instrumentos musicais (cf. vv. 3, 16; Od. 8.488; 

Hes. Theog. 94 ss.); o segundo retoma a faceta bélica do deus, fazendo referência ao arco, 

seu instrumento por excelência (Hymn. hom. 3.131). Μουσαγέτα: epíteto de Apolo como 

líder das Musas em Píndaro (fr. 116); a segunda sílaba deveria ser longa (Μουσᾱγέτᾱς; 

cf. dor. Μουσηγέτης); provável licença métrica do poeta, talvez levando em com o α 

breve de ἄγω (Fayant 2014, p. 300). χοροποιέ: as Graças, com quem Apolo compartilha 

um epíteto no verso acima (cf. 60.4), recebem esse título em Eur. Phoen. 788 (Χάριτες 

χοροποιοί); o mesmo para Pã, com quem Apolo também é associado (cf. nota a v.1) em 

Soph. Ai. 698. No já mencionado PMG 2.85, invoca-se Apolo como κύδιµε µολπῆς 

ἀνάκτωρ; em uma procissão de Mileto ao templo de Dídimos (cf. v.7), adoradores do 

deus conhecidos como µολποί entoavam o peã e dançavam por todo o trajeto (Graf 
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2009b, pp. 36, 89-90). ἑκηβόλε: cf. Il. 1.14, Hymn. hom. 3.177; al. τοξοβέλεµνε: hapax; 

cf. 12.5 (Héracles); Anth. Pal. 9.623.1, 9.525.23 (χρυσοβέλεµνος). 

7. Βράγχιε καὶ Διδυµεῦ: a coordenação dos epítetos como associados permite a 

determinação do texto de h como o mais provável; Βάκχιε, embora adequado para o 

cenário órfico, estaria desnivelado com o título que o segue. Nesse caso, portanto, é 

preferível a lectio difficilior: o copista poderia facilmente optar por uma hipercorreção de 

um epíteto que talvez desconhecesse, chegando ao que pensava ser o original. Quandt 

(pp. 20*, 25*-26*) observa que, apesar de controverso em diversas passagens, em alguns 

casos h conserva o provável texto original (34.14, 19; 46.7). Βράγχιος faria referência a 

Branco, um sacerdote de Apolo que cuidava de um templo próximo de Mileto; a família 

dos Brânquidas teria continuado a cuidar do local após ter passado a se chamar Dídimo 

(Hdt. 1.46.2, 1.157.3; Paus. 7.2.6; Pompônio Mela, de Chorog. 1.17.86; cf. Hammond 

1998). Narra-se que Apolo teria atraído Branco para uma floresta em Mileto, 

concedendo-lhe a habilidade do vaticínio; de Branco, fundador do oráculo na região, 

viriam os demais vates didimeus (Call. fr. 229 Pf.; Graf 2009b, pp. 46, 81). Para 

Διδυµεύς, cf. Diog. Laert. 1.29.1, 1.32.12; Strab. 14.1.5; Clem. Alex. Protr. 2.11.2; al.; 

Zeus também recebe esse epíteto, mas parece ter sido de uso principalmente literário ou 

geográfico (cf. Fontenrose 1932). Para uma descrição do templo de Dídimo, cf. Parke 

1986. † ἑκάεργε †: cf. Il. 1.147; Hymn. hom. 3.357; al. O epíteto para Apolo é bem 

atestado, de modo que a sugestão de West, ἑκαεργέτα (que seria um hapax) não convém. 

A solução de Hermann, por sua vez, é improvável em contraste com o estilo dos HO. A 

leitura mais simples seria que, mais uma vez, o poeta se permitira alguma liberdade ou 

solecismo (cf. Μουσαγέτα no v.6); que o -ε final se alongasse diante de (λ)Λοξία poderia 

parecer improvável uma vez que o poeta só adota esse procedimento no tempo forte, 

nunca no fraco, como seria o caso aqui (cf. Quandt, p. 40*, item 6); ainda assim, 

consentir com uma possível inabilidade do laudator, ao arrepio das regras métricas, 

resolveria o texto de forma mais econômica. Λοξία: epíteto recorrente para o deus (cf. 

Aesch. Eum. 461, Ag. 1207; Soph. Oed. Tyr. 853; Eur. El. 1266 Pind. Py. 1..9, Is. 7.69; 

al.); Apolo está ligado aos oráculos que são convencionalmente ambíguos (cf. v.9). 

Macróbio dá outra explicação: Apolo, identificado com o Sol, teria esse nome devido ao 

seu movimento nos céus (Sat. 1.17.31). 
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8. Δήλι' ἄναξ: cf. Ar. Nub. 595 ss.; Call. Hymn. 4.269. Apolo teria nascido na ilha 

de Delos (cf. nota a 35.5; Hymn. hom. 3.47 ss.). πανδερκὲς ἔχων φαεσίµβροτον ὄµµα: 

expressão próxima para o Sol (8.1). Para πανδερκές, cf. 4.8; φαεσίµβροτον é um epíteto 

homérico do Sol (Od. 10.138) e, na recolha, aparece ainda nos hinos a Hefesto (66.2) e à 

Aurora (78.1). 

9. χρυσοκόµα: epíteto do deus já em Píndaro (Ol. 6.41, 7.32, al.; cf. ainda Ar. Av. 

216; Eur. Tro. 253, Ion 887; Anth. Pal. 6.264.2); a cor dourada é frequentemente 

associada ao deus e aos seus objetos (Il. 15.256; Hymn. hom. 3.123; Pind. Ol. 14.10; Isyll. 

fr.48; cf. nota a v.3). καθαρὰς... ἀναφαίνων: o deus estava diretamente ligado aos 

oráculos (cf. v.7; Graf 2009b, pp. 43-64). 

10. κλῦθί µου εὐχοµένου: segunda inuocatio; para o sintagma, cf. nota a 28.11. 

λαῶν: Ricciardelli (2000, pp. 370-1) entende que o termo aponta para os participantes da 

cerimônia dos HO; Fayant (2014, p. 301), por sua vez, vê em em λαοί uma referência 

mais generalizante, de acordo com a atuação de Apolo no que concerce a toda 

humanidade. No v.27 lê-se σώζων µύστας, o que sinalizaria uma leitura mais particular 

de λαοί; ainda no v.10, seria curioso que a prece do laudator (µου εὐχοµένου) se 

estendesse para além do grupo de interesse imediato, extravasando o seu contexto 

epiclético-soteriológico endógeno: dado o contexto mais aceito para os HO, seria de se 

estranhar que o poeta rezasse por toda a humanidade. Por outro lado, essa oração é 

complementada com a explicativa dos vv. 11-5 que ressalta constantemente o aspecto 

mais abrangente do deus e não um culto específico (v.11 τὸν ἀπείριτον αἰθέρα πάντα; vv. 

14-5: ἔχεις δέ τε πείρατα κόσµου / παντός), o que iria de encontro com a interpretação de 

Fayant; cf. ainda v.20 παγκόσµιον ἀνδράσι µοῖραν. Morand (2001, pp. 239-40) é 

igualmente inconclusiva, mas conjectura que, caso λαοί faça referência a todos os 

homens e não um grupo específico, seria possível que esses hinos tivessem uma 

circulação maior do que a esperada; tal ideia é relativamente improvável devido à 

escassez de testemunhos e referências antigas sobre os HO. εὔφρονι θυµῶι: cf. Hymn. 

hom. 30.14, também fechando o hexâmetro. 

11-5. Representação clássica do mundo tripartite: o céu, a terra e o mundo 

inferior; esse topos reaparece ainda em 11.2, 14.10-1, 15.4-5, 34.11-5, 37.1-3, 55.5-7, 
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58.5. A julgar pela perspectiva enunciada, Apolo é aqui identificado com o Sol (cf. 8.1), 

do qual se narra o ciclo pelo cosmo (8.4, 14), culminando em uma assertiva gnômica 

sobre o deus. 

11. τὸν ἀπείριτον αἰθέρα: cf. Eur. fr. 941; Orph. Argon. 303. 

12. ὀλβιόµοιρον: cf. nota a 9.8. ὕπερθέ: em oposição a νέρθε do v.14; os dois 

termos podem descrever fenômenos físicos, como aqui, ou divinos, com referência aos 

deuses celestes (Il. 7.101.) e infernais (Il. 14.274). δι' ἀµολγοῦ: cf. Il.11.173. 

13. νυκτὸς ἐν ἡσυχίαισιν: cf. 3.4. ἀστεροόµµατον: hapax; composto próximo 

em 80.5. 

14. ῥίζας νέρθε δέδορκας: durante a noite, o Sol, fazendo a sua volta, 

contemplaria as raízes da Terra (cf. 18.9-10; 23.1, 4).  

15. ἀρχή τε τελευτή τ': cf. notas a 4.2, 15.7. 

16-23. Destaca-se agora a imagem de Apolo músico prefigurada nos vv. 3 e 6: 

com sua cítara o deus traz harmonia ao universo e regula as estações (Hymn. hom. 3.187 

ss.; Plut. de Pyth. orac. 16.402a; Nicom. Harm. ench. 1.3; Clem. Alex. Protr. 1.5). O 

poeta parece ainda persistir na imagem de Apolo como o Sol (cf. 8.5, 9, 11); em Proclo, o 

Sol é representado como regulador da harmonia (Hymn. 1.23) ainda que fosse o próprio 

Apolo quem acalmaria os elementos naturais com sua música (1.13-4, 19-20; cf. van den 

Berg 2001, pp. 168-70). O vocabulário dos versos que seguem é bastante repetitivo: 

ἁρµόζεις e ἁρµονίηι (vv. 17, 20); πάντα πόλον (vv. 16, 19); νεάτης e νεάταις (vv. 17, 22); 

ὑπάτης e ὑπάτας (vv. 18, 22); Δώριον (vv. 18, 22); κιρνὰς κρίνεις e διακρίνας (vv. 19, 

22); ὁτὲ e ἄλλοτε (vv. 17, 18); διάκοσµον e παγκόσµιον (vv. 18, 20); χειµῶνος θέρεός e 

χειµῶνα, θέρος (vv. 21, 22). A passagem fala de três estações: o inverno representaria a 

corda mais grave da lira; a primavera, a intermediária; o verão, a mais aguda; o que 

repete a imagem da lira de Hermes em Diod. Sic. 1.16. De acordo com West (1983, pp. 

30-1, n. 89), a descrição da natureza a partir de três estações deveria ser a mais antiga. 

16. παντοθαλής: assim também para a Estação em IG IX.2.649.3; a primeira 

parte do composto faz uma anáfora com relação a παντός do verso anterior. 

πολυκρέκτωι: hapax; cf. 11.6 (Pã). 
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17. νεάτης: a corda mais aguda da cítara; corresponde ao verão (v. 22).  

18. ὑπάτης: a corda mais grave da cítara, representando o inverno (v.23). 

Δώριον: um dos modos musicais, tido como temperado e austero (Pl. Rep. 443d-e);  

19. O verso é construído com três pares aliterativos: [πάντα πόλον], [κιρνὰς 

κρίνεις] e [βιοθρέµµονα φῦλα]. Além disso, o verso pode ser apreciado pelo seu 

espelhamento interno por meio da cesura, com κιρνὰς e κρίνεις dispostos como que em 

uma anadiplose. πόλον: cf. nota a 27.4. βιοθρέµµονα: o mesmo para o Éter (Ar. Nu. 

570), não com o sentido de “sobrevivente” (composto endocêntrico), mas que “sustenta a 

vida” (exocêntrico). 

20. παγκόσµιον ἀνδράσι µοῖραν: cf. 7.6, 8.10, 57.7. 

24. ἄνακτα: epíteto recorrente para o deus; cf. Hymn. hom. 3.574; Theocr. Id. 

17.70; Nonn. Dion. 19.181; al. 

25. Πᾶνα: assimilação entre os dois deuses devido ao caráter abrangente e 

harmônico de ambos; cf. nota a v.1, 11.6; esse hino a Apolo revisita diversas versos 

derivados de πᾶς (vv. 8, 11, 15, 16, 19, 20, 26). θεὸν δικέρωτ': o poeta insiste na 

aproximação de Apolo com Pã que é descrito como ἀληθὴς Ζεὺς ὁ κεράστης (11.12; cf. 

Hymn. hom. 19.2). ἀνέµων συρίγµαθ' ἱέντα: o sopro da siringe de Pã, identificada com a 

cítara de Apolo, é tradicionalmente representado como o sopro do ventos (Eur. Bacch. 

952; Cornut. Theol. gr. comp. 27.50.1). 

26. σφραγῖδα: uma imagem próxima para a Lei (64.2-3); trata-se de um 

expediente afim do topos das chaves; cf. 1.7, 18.4, 25.1 e notas; cf. ainda Ricciardelli 

2000, p. 373. κόσµου... τυπῶτιν: fr. 387 B κόσµοιο τυπωτήν. A forma τυπῶτιν é um 

hapax. 

27. Κλῦθι, µάκαρ: precatio discreta com verbo de audição (mesma fórmula ao 

final dos hinos em 2.13, 30.8, 39.9, 66.10, 83.6); o mesmo em 38.25. σώζων µύστας: o 

mesmo em 75.5 e 85.10. ἱκετηρίδι φωνῆι: cf. 3.13 e 13.9, sempre fechando o 

hexâmetro; para autorreferencialidade hínica, cf. notas a 7.2 e 8.20. 

 

35. A Leto 
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O hino a Leto é ladeado pelas invocações aos seus dois filhos, Apolo e Ártemis. 

Trata-se, como no caso de Vitória (33), de um hino subordinado a outros mais 

importantes, uma vez que Leto não possui qualquer função mais definitiva nas narrativas 

órficas, apenas referida como mãe de Apolo e Ártemis (identificada com Hécate), tal qual 

nas genealogias mais tradicionais (cf. fr. 102 B, 317 B, ambos partes da Teogonia 

rapsódica). Pode-se pensar que a deusa desempenhasse o papel de paradigma materno, de 

modo que a sua narrativa ecoaria discretamente a dinâmica entre Perséfone e Dioniso 

(hinos 29, 30); cf. notas aos vv. 2 (θεὰ διδυµατόκε) e 3 (γονίµην ὠδῖνα). Outro fator que 

une Perséfone e Leto é de que as duas teriam sido desposadas por Zeus (v.3, pr.19). 

1. Λητὼ κυανόπεπλε: inuocatio sem verbo clético, apenas com o nome da 

divindade em posição tópica; nos primeiros cinco versos são elencados epítetos e uma 

oração participial, ao passo que a sintaxe da oração principal tem continuidade com κλῦθι 

no v.6 (cf. nota a 21.1). Essa mesma construção para a deusa em Hesíodo (Theog. 406 

Λητὼ κυανόπεπλον); desse modo, não obstante Ricciardelli (2000, p. 374), o epíteto 

parece delinear antes uma qualificação convencional do que uma assimilação da deusa 

com Hécate e a Lua, integrando o mundo infernal (cf. Fayant 2014, p. 306). θεὰ 

διδυµατόκε: o mesmo epíteto em Call. Hymn. 2.42; Teocr. 1.25; Nonn. Dion. 48.425. 

Esse hino retoma o tema da fertilidade, prefigurado no hino dedicado à Protetora das 

Portas; cf. vv. 3-5 e 2.2-4, 8-11. Robertson (1983, p. 153) argumenta que o mito de Leto 

serviria como exemplo para mulheres recém-casadas preocupadas com o parto. A deusa é 

representada como o paradigma de uma mãe venturosa por ter gerado Apolo e Ártemis 

(v.4; Hymn. hom. 3.14 τέκες ἀγλαὰ τέκνα), do que é narrado que Níobe, cometendo a 

injúria de se considerar mais abençoada que a deusa em virtude de seus filhos, teria tido 

seus descendentes perseguidos pelas divindades gêmeas (Ov. Met. 6.313 ss.; Apollod. 

3.5.6). 

2. Κοιαντίς: filha do titã Ceu e da titânide Febe (Hes. Theog. 404 ss.; Hymn. hom. 

3.62; Apollod. 1.2.2). µεγάθυµε: única ocorrência no hinário desse epíteto homérico (Od. 

8.520; Il. 20.498, 26.288). πολυλλίστη βασίλεια: cf. nota a 32.17. 

3. εὔτεκνον: o mesmo para Deméter (40.13, também abrindo o hexâmetro); o 

adjetivo é recorrente nas tragédias (cf. Aesch. Supp. 275; Eur. Her. fur. 1405, Hec. 581, 
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Ion 423. γονίµην ὠδῖνα: o mesmo sintagma também a partir do segundo hemistíquio em 

44.8, referindo-se a Sêmele, mãe de Dioniso. λαβοῦσα: destaca-se o seu papel como 

progenitora; cf. nota a v.1. 

4-5. Esses versos emulam quase que ipsis litteris o Hino homérico a Apolo (3.15-

6): Ἀπόλλωνά τ᾽ ἄνακτα καὶ Ἄρτεµιν ἰοχέαιραν, / τὴν µὲν ἐν Ὀρτυγίῃ, τὸν δὲ κραναῇ ἐνὶ 

Δήλῳ. Em ambos os casos nota-se o quiasmo: A, B / B’, A’. 

4. γειναµένη Φοῖβόν τε καὶ Ἄρτεµιν ἰοχέαιραν: isso se reflete na própria 

disposição das invocações na coletânea: o hino a Leto é acompanhado pelos hinos aos 

seus filhos, Apolo (34) e Ártemis (36). A ordem do nome dos deuses no verso ecoa 

também: Hes. Theog. 14. O epíteto ἰοχέαιρα aplicado a Ártemis é corriqueiro (cf. na 

recolha pr.7, 36.6; Od.6.102; Hymn. hom. 9.2 e 6, 27.2 e 11; al.). 

5. A narrativa de Apolodoro diverge dessa versão; de acordo com o mitógrafo 

(1.4.1), Zeus teria se unido a Leto, ao que ela teria sido perseguida por Hera; refugiando-

se em Delos, Leto daria à luz a Ártemis e, nessa mesma região, a sua própria filha atuaria 

como parteira para auxiliar no nascimento de Apolo. Segundo Estrabão, Ortígia seria o 

nome antigo de Delos (10.5.5). O próprio geógrafo, porém, comenta que Ortígia também 

seria uma ilha que disputaria com Delos o mito do nascimento de Apolo e Ártemis 

(14.1.20); Higino (Fab. 53, 140), inclusive, adere a essa versão. Outras regiões poderiam 

assumir esse nome e em uma delas Ártemis teria matado Órion (Od. 5.123), ao que ela 

receberia o título de Ortígia (Soph. Trach. 213). Uma narrativa conta ainda que Ortígia 

seria o nome Astéria, irmã de Leto, que teria se transformado em uma codorna (ὄρτυξ) 

para fugir de Zeus, que a desejava; a própria deusa, posteriormente, lançada ou lançando-

se ao mar, se transformaria em uma ilha com o seu nome, que poderia ou não ser 

identificada com Delos (Call. Hymn. 4.40; Apollod. 1.4.1; Hig. Fab. 53; Nonn. Dion. 

2.125 ss., 42.410). Sobre essa passagem, Athanassakis e Wolkow (2013, p. 137) 

observam, com algum humor, que o laudator provavelmente toma Ortígia e Delos como 

mera sinonímia para a mesma região, “for he does refer to Apollon and Artemis as twins 

in line 1, which would be difficult to reconcile if their respective places of birth were 

significantly far apart”. 

6. κλῦθι, θεὰ δέσποινα: verbo de audição na precatio; cf. 74.3, 8. 
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7. βαῖν' ἐπὶ πάνθειον τελετὴν: o mesmo em 53.9 e uma fórmula bastante 

próxima em 54.7; para Fayant (2014, p. 306), o termo τελετή acompanhado aqui do 

determinativo πάνθειος deve ser entendido de forma mais abrangente, não como 

“iniciação”, mas como “festa religiosa” (contra, Morand 2001, pp. 140-2; cf. ainda o 

restante do comentário a esse verso). τέλος ἡδὺ φέρουσα: como nota Ricciardelli (2000, 

p. 376), em geral, nos HO, τέλος compreende o cumprimento da vida, i.e. do destino 

próprio de cada pessoa (cf. 13.10, 25.11, 64.7, 67.8, 73.9); aqui, todavia, associado a 

τελετὴν, com o qual abre o segundo hemistíquio, τέλος parece apontar para o 

cumprimento do ritual iniciático. É interessante notar que, embora a deusa seja invocada 

a partir de seus traços ligados ao nascimento (vv. 1, 3-5), o pedido do verso final se volta 

para o τέλος dos iniciados. 

 

36. A Ártemis 

O hino a Ártemis fecha a sequência iniciada com seu irmão, Apolo. A deusa é 

invocada aqui a partir dos mais variados atributos tradicionais (cf. Hymn. hom. 9 e 27), 

mas o poeta faz questão de propiciá-la a partir de sua identificação como protetora dos 

partos (vv. 3-5, 8, 14), o que lhe garante uma identificação com Ilitia (cf. 2.12 Ἄρτεµις 

Εἰλείθυια); isso pode ser propício caso o que esteja em jogo é o recém-nascido Dioniso 

(30) e a sua morte anunciada no hino aos Titãs, que segue a este. Na Teogonia rapsódica 

(fr. 257 B) fala-se de Ártemis principalmente como uma deusa que velaria a própria 

virgindade ao mesmo tempo que a progênie e matrimônio; cf. notas aos vv. 3-4. No hino 

ela é ainda assimilada à Lua (vv. 3, 5-6), expediente tipicamente órfico (fr. 258 B; cf. 

Bernabé 2012, p. 204); e, mais adiante na recolha, com a Fortuna (72.3). Alguns 

comentadores veem também uma associação indireta entre Ártemis e Perséfone devido 

ao epíteto χθονία do v.9; cf. fr.400 II B e ainda Rudhardt 1991, p. 275 ss.; Fayant 2014, p. 

309. Vale pensar no sincretismo de Ártemis com a Mãe dos Deuses, uma vez que, além 

da sua ligação com a maternidade propriamente dita, ambas são deusas das montanhas 

(cf. v. 10) e o poeta faz questão de ligar Ártemis ao delírio extático (v.2 βροµία; v.5 

φίλοιστρε, que se repete em 27.13). 
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1. Κλῦθί µου: inuocatio com verbo de audição e referência ao próprio laudator; 

cf. 2.1,  3.3, 8.1, 9.1, 28.1, 48.1, 49.4, 50.1, 54.1, 56.1, 68.2, 74.3, 78.1, 87.1. ὦ βασίλεια, 

Διὸς... κούρη: a deusa é filha de Zeus e Leto; cf. Eur. Iph. Aul. 1543. πολυώνυµε: epíteto 

genérico nos HO, apesar de já ser usado para a Ártemis em Aristófanes (Thesm. 320) e 

Calímaco (Hymn. 3.4). Aqui a deusa assume diversos nomes (Δίκτυννα, v.4; Ὀρθία, v.8), 

além de ser identificada com diversas outras divindades no decorrer da coletânea, como 

Hécate (cf. 1.1, 4-7, 9), a Protetora das Portas (2.1, 2, 4, 12) e a Lua (9.3, 8). 

2. Τιτανίς: a mãe de Ártemis, Leto, era filha do titã Ceu (35.2); cf. ainda nota a 

34.3, em que Apolo, seu irmão, recebe o mesmo título. O epíteto também é aplicado para 

a Lua (cf. nota a 9.2). βροµία: provavelmente indicando os ruídos e barulhos emitidos 

durante as danças extáticas, uma vez que se trata de um epíteto comum para Dioniso (cf. 

30.1, 45.4, 48.2, 50.8). Os dois deuses são associados mais adiante na recolha: a Fortuna 

é assimilada a Ártemis e dita nascida de Dioniso-Eubuleu (72.4-5). Outra associação que 

pode ser feita é com os barulhos emitidos durante a caça, esfera de atuação típica da 

deusa (cf. Il. 21.470 ss.; Hymn. hom. 27.1, 8); nesse sentido, vale notar que Hécate, 

assimilada a Ártemis, recebe o epíteto de θηρόβροµον (1.6). τοξότι: cf. v.6; Ártemis e 

Apolo compartilham da mesma arma, o arco e flecha (34.6). Cf. Luc. Sam. Lexiph. 12.14; 

τοξοφόρος em Il. 21.483; τοξόδαµνος em Eur. Hipp. 1451. σεµνή: o título reaparece na 

mesma posição no v.10; apesar de ser um epíteto genérico dentro do hinário, vale 

destacar que a Protetora das Portas é dita ἡ σεµνή Προθυραία no mesmo verso em que é 

identificada com Ártemis (2.12). 

3. πασιφαής: o epíteto é próprio dos astros (para o Sol em 8.14) e convém para 

Ártemis identificada com a Lua. δαιδοῦχε: o mesmo para a Lua (9.3, com nota). 

Δίκτυννα: em geral, esse epíteto é lido como uma referência à prática da caça com a rede 

(δίκτυον); trata-se, na verdade, de uma assimilação entre Ártemis e Dictína, uma deusa 

cretense, também chamada de Britomártis (cf. Eur. Hipp. 146, 1130, Iph. Taur. 127; Ar. 

Ran. 1359, Au. 1358; Hdt. 3.59; Paus. 3.14.2); Diodoro Sículo (5.76.2) narra que Dictína 

teria justamente inventado as redes e seria companheira de Ártemis, motivo pelo qual elas 

acabariam sido identificadas. Cf. ainda nota a v. 12. λοχεία: epíteto da deusa já em 

Eurípides (Iph. Taur. 1083); esse verso e os dois próximos apresentam Ártemis como 

parteira, em direta ligação ao hino 2, dedicado à Protetora das Portas; esse termo aparece 
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ainda em outro testemunho dentro do corpus órfico: ἀτελής τε γάµων καὶ ἄπειρος ἐοῦσα / 

παιδογόνου λοχίης πάσης ἀνὰ πείρατα λύει (“não iniciada e inexperiente nos casamentos, 

ela permite o término das dores do parto de toda gestante”, fr. 257 B). 

4. Os dois hemistíquios apresentam a mesma construção, com a repetição de 

ὠδίνων, em um esquema A, B / A’, B’. O verso apresenta um paradoxo: Ártemis auxilia 

nos partos ainda que não seja ela própria uma iniciada neles (ou seja, ela mesma jamais 

teria concebido uma criança); cf. fr. 257 B mencionado no verso acima. ὠδίνων 

ἐπαρωγὲ: o mesmo para a Protetora das Portas, a quem Ártemis é assimilada (também 

abrindo o hexâmetro em 2.2; cf. nota). ὠδίνων ἀµύητε: o adjetivo é usado para aqueles 

que não seriam introduzidos em um culto secreto (Rudhardt 1991, p. 278); desse modo, o 

nascimento é entendido aqui como uma espécie de mistério com o qual Ártemis teria 

contato ainda que não acesso direto; por esse mesmo viés, no fr. 257 I B supracitado, ela 

é ἀτελής. Seguindo isso, porém sem se aproveitar do imaginário iniciático, Nono a 

descreve como ἀνύµφευτος (Dion. 36.248). É de se notar o constante destaque dado à 

privação da deusa com relação à vida conjugal e sexual. 

5. λυσίζωνε: também abrindo o hexâmetro, esse mesmo título é usado para a 

Protetora das Portas (2.7), vinculado à ideia de auxílio no parto, dando continuidade ao 

verso anterior; o primeiro elemento desse composto é retomado no último epíteto desse 

mesmo verso. φίλοιστρε: o epíteto convém à deusa identificada com os rituais 

dionisíacos (cf. v.2); o adjetivo reaparece em 27.13, 32.9 e ainda no composto 

φιλοιστροµανές em 14.3. κυνηγέτι: epíteto de Ártemis em Cornuto (de Nat. Deor. 71). 

λυσιµέριµνε: o mesmo para a Noite (3.6), o que, por extensão, pode sugerir a identidade 

de Ártemis com a Lua, pois ela, como metonímia do período noturno, apaziguaria os 

homens do labor e das preocupações do dia; essa leitura pode ser reforçada se 

considerado que, assim como aqui, o fim do próximo verso apresenta o paralelismo de 

um epíteto que associa Ártemis com a Lua. O mesmo epíteto ainda para Hermes (28.6) e, 

mais significativamente, para o Sono (85.5).  

6. εὔδροµε, ἰοχέαιρα, φιλαγρότι: esses epítetos versam sobre Ártemis caçadora. 

Para ἰοχέαιρα, cf. pr. 7, 35.4; Hymn. hom. 3.15, 9.2. O composto φιλαγρότι é um hapax, 

mas a sua raiz é revisitada mais adiante em um epíteto próprio da deusa, ἀγροτέρα (v.9). 
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νυκτερόφοιτε: mais uma vez, a deusa é identificada com a Lua; cf. nota ao verso anterior 

e 9.2 (νυκτιδρόµε). 

7. κληισία, εὐάντητε: esse hemistíquio emula o primeiro hemistíquio de 2.5 (com 

nota), dedicado à Protetora das Portas; cf. ainda 1.7; o segundo título é retomado no v.14. 

Kληισία é um hapax. λυτηρία: essa raiz ecoa o v.5: λυσίζωνε... λυσιµέριµνε; na recolha, 

cf. ainda 10.17, 14.8, 32.13. ἀρσενόµορφε: hapax; o epíteto se deve ao fato de Ártemis 

não se adequar à tipificação feminina de uma deusa, já que não participa de nenhuma 

relação conjugal (cf. v.4) e ainda envereda por práticas associadas comumente ao mundo 

masculino, como a caça e o arco-e-flecha. Outra leitura é por meio da identificação de 

Ártemis com a Lua, que em 9.4 é descrita como θῆλύς τε καὶ ἄρσην. 

8. Ὀρθία: trata-se de um epíteto para Ártemis na Lacedemônia e na Arcadia 

(ϝορθασία, IG 2.429, séc. V.b.C.); s.u. Beekes 2010, pp. 1100-1, com etimologia 

inconclusiva, mas cujo sentido deveria ser frenquentemente associado a ὀρθός pelos 

antigos. Pausânias narra que, na região da Arcádia, mais precisamente no monte Licone, 

haveria um santuário para Ártemis Órtia (2.24.5; cf. ainda 3.16.7-17.1). ὠκυλόχεια, 

βροτῶν κουροτρόφε δαῖµον: fala-se aqui de Ártemis exercendo o seu papel de 

auxiliadora no parto, como nos vv. 4-5. A deusa compartilha o epíteto ὠκυλόχεια com a 

Protetora das Portas (2.4) e com a Natureza (10.19); κουροτρόφος aparece na recolha 

sempre na penúltima posição do verso (cf. 1.8, 12.8, 19.22, 40.2 e 13, 65.9). 

9. ἀγροτέρα: epíteto homérico para Ártemis (Il.21.471; al.). χθονία: cf. Hymn. 

mag. 12.18, em que se vê um sincretismo entre Hécate, Lua e Ártemis. θηροκτόνε: Eur. 

Iph. Aul. 1570; cf. 1.6 θηρόβροµον. 

10. ἣ κατέχεις: a oração relativa dá continuidade ao Du-Stil do v.1; o verbo, 

como em diversos casos no hinário, expressa uma prerrogativa ou esfera de atuação 

própria da divindade. ὀρέων δρυµούς: no v.12, Ártemis é δρυµονία; a ligação da deusa 

com as montanhas é tradicional (Od. 6.102; Call. Hymn. 3.12). ἐλαφηβόλε: epíteto 

homérico para a deusa (Hymn. hom. 27.2, al.).  

11. Este verso apresenta uma concatenação de epítetos mais genéricos, 

prestigiando Ártemis não por suas prerrogativas específicas, mas pela sua qualidade de 

divindade olímpica. πότνια: na recolha, o epíteto aparece ainda em 10.20, 14.1 e 27.2, 
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11. παµβασίλεια: cf. 10.16; 11.2; 18.6; 14.7; 16.2, 9; 44.1; 68.1; 73.3. θάλος: cf. 29.5; 

50.3; 56.4, 8; 67.6. αἰὲν ἐοῦσα: sintagma homérico para designar os deuses (Od. 1.263); 

cf. 69.15, 83.1. 

12. δρυµονία, σκυλακῖτι: faz-se referência a Ártemis caçadora, ligada à natureza 

(aos animais e florestas). Δρυµονία é um hapax; σκυλακῖτι sugere uma aproximação com 

Hécate (cf. 1.5, com nota). Κυδωνιάς: hapax; cidade cretense em que havia um templo 

para a deusa Dictína (Hdt. 3.59.2; Strb. 10.4.13; Diod. Sic. 5.76.2); a ligação dessa deusa 

com Cidônia é destacada por Calímaco (Hymn. 3.188 ss.). αἰολόµορφε: o mesmo para 

Hécate nas Arg. orph. 975; Ártemis, identificada com a Lua, mudaria ciclicamente de 

forma com o decorrer do tempo. 

13. ἐλθέ, θεὰ σώτειρα: precatio com verbo de atração. µύστηισιν ἅπασιν: 

referência ao grupo de iniciados dos HO; cf. nota a 18.18-19. 

14. εὐάντητος: já preludiado no v.7; esse termo demonstra o temor próprio da 

devoção a divindades noturnas (aqui Ártemis é associada à Lua), cf. 3.12 e nota a 2.5; cf. 

também Ricciardelli 2000, p. 380. ἄγουσα... γαίης: o pedido convém à caracterização da 

deusa como κουροτρόφος e ὀλβιόµοιρος (vv. 8-9) e mesmo à sua caracterização como 

deusa protetora dos partos. 

16. εἰς ὀρέων κεφαλὰς: cf. 19.19; a imagem das montanhas aparece já nos vv. 10 

e 12. νούσους τε καὶ ἄλγη: cf. 12.14, 68.13. 

 

37. Aos Titãs 

Levando em conta os atributos elencados pelo poeta e o seu posicionamento na 

recolha, o hino aos Titãs é bastante significativo. Após o nascimento de Dioniso (29-30), 

são elencados deuses ligados à sua proteção (31-6). Agora o laudator invoca justamente 

os deuses responsáveis pela morte do jovem Dioniso no mito órfico. Não obstante seja 

possível arguir que não se menciona diretamente tal narrativa (logo, ela não estaria 

implicada; argumento ex silentio), um pouco mais adiante, no hino 44, o poeta fará 

questão de invocar Sêmele, a segunda mãe de Dioniso (do que se pressupõe a sua morte), 

além de outra menção ao episódio conseguinte, em que Zeus-Sabázio costura Dioniso 
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nascido precocemente em sua coxa (48.2-3). Todos os hinos da seção central parecem se 

alinhavar pela temática do mito órfico do desmembramento de Dioniso e o seu 

subsequente renascimento, que serviriam como curva dramática para o potencial divino 

dos iniciados (cf. introdução ao hino 30). O assassinato do deus poderia ser entendido 

tanto como algo tabu quanto inefável, de modo que, como comentam Athanassakis e 

Wolkow (2013, p. 140), tal evento é “tactfully left out” no hino aos Titãs. Invejosos da 

posição de destaque que Dioniso recebera de Zeus (e talvez influenciados por Hera), o 

grupo de divindades teria distraído o recém-nascido com diversos brinquedos e 

estratagemas (fr. 302-4 B, 306 B, 308-9 B); tais objetos poderiam ser, inclusive, usados 

em rituais órficos (cf. P. Gurob., col. I; Guthrie 1993, pp. 120-3, 203-4; Gazzinelli 2007, 

p. 105, n.8; Bernabé 2012, pp. 224 ss.). Alguns relatos propõe que os Titãs o teriam 

devorado, outros que o teriam desmembrado em três ou sete partes (fr. 311-3 B). 

Posteriormente, Zeus, irado, fulmina os Titãs com seu raio (fr. 318 I B, com especial 

atenção à exegese do mito feita por Plutarco no fr. 318 II B; cf. ainda fr. 320-2 B); dos 

Titãs pulverizados surgiriam os homens (vv. 1-2, 4-6; Graf e Johnston 2007, pp. 85-9). 

Eventualmente, Zeus faria com que Dioniso renascesse por meio de Sêmele (fr. 325-9 B; 

cf. introdução ao hino 44). Pausânias (8.37.5 = fr. 39 B) atribui a Onomácrito a 

apropriação do nome dos Titãs como algozes de Dioniso. O mito aparece copiosamente 

no corpus órfico, em especial na Teogonia rapsódica (além das passagens citadas, cf. fr. 

35-6 B, 59 B, 301 B, 307 B). Cf. ainda West 1983, pp. 164-6; Jeanmarie 1985, pp. 384-

90; Bernabé 2003; Yates 2004; Graf e Johnston 2007, pp. 80-5, 90-3; Faraone 2011. 

1. Τιτῆνες: ecoa Τιτανίς de 34.3 e 36.2, de modo a suturar e homogeneizar 

divindades contíguas; inuocatio com o vocativo em posição tópica. Γαίης τε καὶ 

Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα: assim também já em Hesíodo (Theog. 644), na mesma posição 

métrica. A genealogia dos deuses, embora tradicional, pode ser transferida para o 

contexto órfico, uma vez que é dito em algumas Lâminas douradas que os iniciados 

deveriam se apresentar no Hades justamente como filhos do Céu e da Terra, em 

reconhecimento à sua herança titânica e ao mito de antropogênese órfica (fr. 474-7 B; cf. 

Morand 2001, pp. 220-2; Bernabé 2012, pp. 323-5). 

2. ἡµετέρων πρόγονοι πατέρων: isso alude diretamente ao mito da antropogonia 

órfica: após os Titãs terem devorado Dioniso, Zeus os fulminaria com um raio e de suas 



	 433	

cinzas teriam nascido os seres humanos; essa mesma ideia é explorada ainda no v.6. 

Apesar da possível referência órfica, essa mesma genealogia aparece no Hymn. hom. 

3.336. O termo πρόγονοι é revisitado no v.8. γαίης ὑπένερθεν: o fim desse verso e o 

seguinte estabelecem os Titãs como divindades infernais, confinadas no Tártaro; a 

imagem é frequente, cf. Il. 8.478 ss., 14.271-9; Hymn. hom. 3.335 ss.; Hes. Theog. 715-

33. 

3. οἴκοις Ταρταρίοισι... ἐνναίοντες: cf. nota ao verso anterior. µυχῶι χθονὸς: cf. 

Hes. Theog. 119. 

4. ἀρχαὶ... πολυµόχθων: construção quase idêntica em 29.15; como no v.2, os 

Titãs são vistos como antepassados dos homens e, portanto, causa remota de suas 

tribulações. Alude-se ainda à culpa titânica que os homens carregariam, cuja criação se 

daria às custas da morte de Dioniso (cf. introdução ao hino 29). Mesma geneaolgia em 

Dion Crisóstomo (Orat. 30.10). 

5. Enumeração clássica da divisão tripartite do universo. εἰναλίων... ναιετάουσιν: 

expressão homérica (Od. 6.153), reprisada na coletânea ainda em 45.6, na mesma posição 

métrica; cf. 78.11. 

6. O poeta aprofunda a ideia dos Titãs como seres primordiais; aqui, porém, fala-

se de πᾶσα... γενεά, ou seja, eles antecederiam não somente os seres humanos, mas todas 

as entidades existentes; isso faz pensar na mitologia hesiódica, segunda a qual os Titãs 

teriam engendrado também os deuses olímpicos; cf. ainda Nicand. Ther. 8 ss. κατὰ 

κόσµον: cf. 6.7, 21.2, 78.2, sempre fechando o hexâmetro. 

7-8. Ὑµᾶς κικλήσκω: o verbo clético da oração principal é também o início da 

precatio; cf. 24.9, 70.11. µῆνιν... / ...προγόνων: µῆνιν é uma qualidade apropriada para 

divindades infernais (ou legadas ao Tártaro) como os Titãs (cf. vv. 2-3); o laudator pede 

que qualquer vestígio de cólera possível de existir entre algum dos Titãs não seja 

incentivado nem lançado contra os iniciados. Trata-se, portanto, de uma forma de 

esconjuro, o que se repete mais adiante nos hinos a Ares (65) e à Morte (87). Não 

obstante Ricciardelli (2000, p. 383), parece evidente que τις ἀπὸ χθονίων προγόνων é 

uma paráfrase para simplesmente indicar algum dos Titãs: por um lado, nos vv. 2-3 fala-

se de como eles habitariam regiões ínferas (portanto, eles seriam χθόνιοι); por outro, 



	 434	

προγόνων retoma πρόγονοι do v.2. É recorrente pedir de divindades que possuam 

atributos ambivalentes que elas controlem os seus efeitos negativos em potencial; cf. 39.9 

(com um pedido muito similar) e 75.8. οἴκοις: a única real ambiguidade no verso é 

entender se esse termo retoma οἴκοις Ταρταρίοισι do v.3 ou se está subentendido que 

essas casas seriam as dos próprios iniciados; pelo segundo sentido ser mais provável, já 

que ἀποπέµπειν (v.7) aponta para uma tentativa de separação entre esse possível distúrbio 

e o hic et nunc do laudator e demais envolvidos, sigo a segunda leitura. 

 

38. Aos Curetes 

O segundo hino aos Curetes e o seguinte, ao Coribante, emolduram o episódio da 

morte de Dioniso. Além disso, nesse novo hino os deuses são revisitados a partir de um 

novo mitologema, uma vez que, segundo Miguel Pselo (Quae. sunt graec. opin. de 

daemon. 3), os Curetes e o Coribante participariam também dos mistérios eleusinos, que 

são abordados nos hinos 40-1. Para a narrativa e bibliografia acerca dos Curetes como 

protetores de Dioniso na mitologia órfica, cf. introdução ao hino 31. Além de detalhar 

atributos já elencados no primeiro hino a essas divindades, como a sua ligação com 

danças armadas e extáticas (vv. 6-7, 9-19, o poeta explora a identificação dos Curetes 

com os Coribantes, os Cabiros (os deuses samotrácios) e Dióscuros (vv. 4-5, 20-3; cf. 

pr.20 e fr. 279 B) e ainda os equipara ao ar (vv. 2-3, 8-9, 22, 24; cf. nota ao v.3; Guthrie 

1993, pp. 117-8, 147, n. 40; Larson 2007, pp. 174-6). O desenvolvimento do hino se 

divide em três partes principais: nos vv. 1-13 o poeta apresenta o potencial positivo dos 

deuses (o v.14 tem um valor pivotal, articulando a capacidade de benefício e prejuízo do 

grupo); os vv. 15-9 discorrem sobre o potencial colérico dos deuses; os vv. 20-4, por sua 

vez, desenvolvem o sincretismo entre os coletivos divinos já mencionados, culminando 

em uma breve precatio no verso final, retomando o lado benfazejo dos Curetes. A poder 

nefasto dos deuses é revisitado na invocação seguinte, com o assassinato do Coribante 

(cf. introdução ao hino 39). 

1. Χαλκόκροτοι: os Curetes são comumemente representados batendo os seus 

escudos de bronze uns contra os outros em meio às suas danças bélicas; foi assim que 

protegeram o infante Zeus a pedido de Reia e, posteriormente, o jovem Dioniso a pedido 
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de Zeus (cf. 14.3, com o mesmo epíteto; 31.1-4); além disso, conforme uma versão 

genealógica, eles seriam filhos de Combe, também chamada de Cálcis (cidade de onde 

viriam ela e os Curetes), a qual teria sido a responsável pela criação das armas de bronze 

(Nonn. Dion. 13.135 ss.; cf. Blakely 2006, p. 93). Κουρῆτες, ἀρήια τεύχε' ἔχοντες: toda 

essa construção se repete no final do v.7; o laudator constrói a sua inuocatio adotando o 

formato recorrente de um vocativo em posição tópica no início do hino. A expressão 

ἀρήια τεύχε' é homérica (Il. 6.340); cf. também pr.20. Notar o homeoteleuto no fim dos 

hemistíquios. 

2. οὐράνιοι χθόνιοί τε καὶ εἰνάλιοι: tripartição clássica do universo, recorrente 

na recolha (cf. 1.2); como bem observa Fayant (2014, p. 328), a onipresença dos Curetes 

se deve à mobilidade que eles poussuiriam por serem identificados com os ventos (cf. vv. 

3, 22, 24). 

3. ζωιογόνοι πνοιαί: Nono também apresenta alguns símiles em que os Curetes 

são equiparados aos ventos (Dion. 28.275 ss.). Aqui eles estariam ligados à criação de 

vida e principalmente ao auxílio às naus (cf. vv. 4-5, 22, 25). Orfeu também teria 

propiciado os Dióscuros em meio à viagem dos argonautas, de modo que os deuses 

favorecem os heróis com ventos propícios em sua navegação (Diod. Sic. 4.43). 

Athanassakis e Wolkow (2013, p. 141) propõe que o motivo por trás dessa associação 

estaria na ligação entre os Curetes e Zeus, o qual eles teriam protegido enquanto criança 

(cf. Harrison 1908/9); este seria deus da tormenta, ao passo que eles, por extensão, seriam 

divindades ligadas às brisas, participando desse mesmo atributo, mas em menor grau. 

σωτῆρες: cf. pr.21, em que os deuses da Samotrácia são também denominados 

“Salvadores”; a proteção dos marinheiros é prerrogativa também dos Dióscuros, com 

quem os Curetes estão assimilados (v.21; cf. Hymn. hom. 33.6 ss.); esse mesmo adjetivo 

reaparece no v.24. ἀγαυοί: as demais ocorrências desse epíteto dizem respeito a 

Perséfone (41.5, 44.6, 46.6). 

4. Σαµοθράικην, ἱερὴν χθόνα: os mistérios dos Cabiros (identificados com os 

Curetes) seriam realizados na Samotrácia (Strb. 10.3.19-21); Heródoto (2.51.1) rastreia a 

origem dos ritos dos Cabiros até os pelasgos da Tessália. Apolônio de Rodes (1.916 ss.) e 

Diodóro Sículo (4.43.1, 4.48.6) narram que Orfeu teria sido iniciado nesses ritos da 
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Samotrácia. Inversamente, Burkert (2013, p. 303) vê a possibilidade de que o culto aos 

Cabiros fosse diretamente vinculado com os ritos dionisíacos ou mesmo abarcado por 

eles. 

5. κινδύνους θνητῶν ἀπερύκετε: acreditava-se que os deuses da Samotrácia 

socorriam os navegadores que fossem iniciados em seus mistérios (cf. Diog. Laer. 6.59; 

Burkert 2013, pp. 211, 323). ποντοπλανήτων: hapax. 

6. A imagem desse verso é recorrente na coletânea: vários deuses teriam dado a 

saber aos humanos as cerimônicas iniciáticas, cf. 24.10, 54.10, 76.7, 79.8, 84.3. Os 

Curetes já são relacionados com os ritos de Cibele em 31.5. 

7. Κουρῆτες... ἔχοντες: cf. nota a v.1. 

8. νωµᾶτ' Ὠκεανόν... ἅλα δένδρεά θ': ainda representados como os ventos, os 

Curetes agitam a direção das ondas e as folhas nas árvores. νωµᾶθ': anáfora do verbo no 

início do segundo hemistíquio. 

9. ἐρχόµενοι: notar o jogo de particípios com verbos de movimento em versos 

alternados: ἐρχόµενοι (v.9), ὁρµώντων (v.11), ἐρχοµένων (v.13). γαῖαν κοναβίζετε 

ποσσὶν ἐλαφροῖς: daqui até o v.13 o poeta retoma a imagem dos Curetes dançarinos, 

acompanhados de suas armas (31.1-4). 

10. µαρµαίροντες ὅπλοις: cf. Il. 13.801. πτήσσουσι... θῆρες: expressão próxima 

em 19.14. 

11. ὁρµώντων: genitivo absoluto; subentende-se o sujeito como sendo os próprios 

Curetes. θόρυβος... βοή τ': termos que amiúde aparecem juntos, por vezes como uma 

hendíade; cf. Soph. Philoc. 1263: Τίς αὖ παρ' ἄντροις θόρυβος ἵσταται βοῆς; Ar. Ran. 

757: τίς οὗτος οὕνδον ἐστὶ θόρυβος καὶ βοὴ; Dion. Halicar. Ant. Rom. 12.2.9.6: καὶ βοὴ 

καὶ θόρυβος ἁπάντων τῶν κατὰ τὴν ἀγορὰν τῶν µὲν οἰκτειρόντων. οὐρανὸν ἵκει: o 

mesmo em Il. 14.60. 

12. εἱλιγµοῖς τε ποδῶν: expressão semelhante em 10.7. 

13. ἐρχοµένων: como no v.11, trata-se de um genitivo absoluto com sujeito 

implícito. ἄνθεα πάντα τέθηλε: cf. vv. 14, 25. 
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14. τροφέες <τε> καὶ αὖτ' ὀλετῆρες: caracterizações próximas em 10.7 e 26.2. O 

poeta até aqui apresentou o lado benéfico dos Curetes; agora, usando esse verso como 

pivô, ele irá falar justamente de sua faceta violenta. 

15. ὁρµαίνητε χολούµενοι: cf. 72.8. 

17. πιµπράντες: adoto a correção de Wiel, ratificada por West, Ricciardelli e 

Fayant; o engano do copista ao escrever πιµπλάντες é evidente, uma vez que πίµπληµι 

(“encher, satisfazer”) não faria sentido nesse contexto. Ainda assim, a atuação dos 

Curetes está ligada, neste hino, aos ventos, seja positiva ou negativamente; a capacidade 

de atuar contra os homens por meio do fogo, elemento alheio a esses δαίµονες, seria 

digna de estranhamento. Pode-se imaginar na destruição causada por um vendaval hostil. 

στοναχεῖ: o verbo muda a perspectiva do sujeito: antes as ações eram encaradas pelo 

ponto de vista dos Curetes, agora vê-se o efeito de sua cólera pelo ângulo da natureza que 

sofre dessa mesma ira, servindo ainda como uma mise en scéne adequada para esse lado 

perigoso das divindades invocadas. πόντος: os versos que lidam com a face iracunda dos 

Curetes reprisam as suas duas principais áreas de atuação: no v.8 falava-se do Oceano e 

do mar, como aqui; no mesmo v.8 fazia-se menção às árvores, que reaparecem nos vv.18-

9.  βαθυδίνης: epíteto homérico para o Oceano (Od. 10.511). 

18. ὑψικάρην': epíteto homérico para os carvalhos (Il. 12.132). δένδρη... ἐκ 

ῥιζῶν: cf. nota ao verso anterior; para a construção, cf. Arg. orph. 996 ss. 

19. ἠχὼ δ' οὐρανία κελαδεῖ: pode-se pensar aqui ou no brado marcial dos 

Curetes (v.11) ou em sua assimilação com os ventos (v.3). 

20. Κουρῆτες Κορύβαντες: terceira invocação direta aos Curetes (cf. vv. 1, 7); a 

identificação dessas divindades com os Coribantes enseja o hino seguinte, dedicado ao 

Coribante, no singular. Proclo (Theol. Plat. 6.13 = fr. 279 B) reitera a analogia entre os 

dois grupos de divindades. 

21. ἐν Σαµοθράικηι ἄνακτες: cf. vv.4-5. Διόσκοροι αὐτοί: a associação dos 

Curetes com os Dióscuros (cf. vv. 3, 23) vai contra a contagem tradicional de que aqueles 

seriam ora três, ora cinco, ora nove divindades. Burkert (2013, pp. 301-2) observa que os 

Dióscuros, que figuravam entre os argonautas na condição de divindades, teriam sido 
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inicialmente associados aos Cabiros, os quais, por sua vez, seriam vinculados aos 

Curetes. A aproximação entre os dois grupos de divindades a partir da raiz em comum de 

seus nomes (Κουρῆτες e Διόσκοροι) também é possível, uma vez que a homofonia por 

vezes seria o suficiente para justificar uma relação de identidade, como se vê em todos os 

jogos de palavras da recolha; cf. ainda nota a 46.2 e a etimologia dado por Estrabão 

(10.3.8) para os Curetes. 

22. πνοιαὶ ἀέναοι: no v.3 eles já são chamados de πνοιαί. ψυχοτρόφοι: cf. 16.3. 

ἀεροειδεῖς: o laudator prossegue em sua associação dos deuses como ventos. 

23. οὐράνιοι δίδυµοι: isto é, os Dióscuros (cf. v.21). κλήιζεσθ' ἐν Ὀλύµπωι: 

retorno ao Du-Stil; Ricciardelli (2000, p. 387) observa que aqui parece se tratar do topos 

de diferenciação entre a língua humana e a divina, cf. notas a 9.2 e 28.6. 

24. εὔπνοοι: cf. 21.6, 51.11. εὔδιοι: cf. 5.6, 8.14. σωτήριοι: cf. nota a v.3. 

προσηνεῖς: o mesmo para Hera identificada com as brisas em 16.3. 

25. ὡροτρόφοι: cf. 8.10; para além do sentido mais óbvio da associação das 

brisas com a natureza, cf. nota a 16.3. φερέκαρποι: cf. 9.5, 26.3, 50.10. ἐπιπνείοιτε: cf. 

81.5; como em 34.27, o poeta termina um hino relativamente longo com uma precatio 

discreta, sem as estratégias epicléticas mais recorrentes da recolha. ἄνακτες: cf. vv. 20 

(ἀνάκτορες) e 21 (ἄνακτες). 

 

39. Ao Coribante 

Embora o poeta fale de Coribantes (no plural) no hino anterior, assimilando-os 

aos Curetes (38.20), invoca-se aqui apenas um Coribante (no singular), do que se pode 

supor que se trate do Coribante por excelência, o fundador e antepassado do coletivo, que 

recebe um breve mitologema no hino (vv. 4, 6-8; Diod. Sic. 5.49; cf. ainda pr.40, em que 

se pode pensar em uma assimilação entre Átis e o Coribante). De acordo com o hino, o 

Coribante teria sido assassinado por seus outros dois irmãos e, por interferência de 

Deméter (invocada no hino seguinte), seria transformado em um dragão, narrativa de que 

possuímos um testemunho apenas parcial (cf. nota ao v.6). Uma vez que os Curetes no 

hino anterior são associados aos gêmeos Dióscuros (38.21-3), é possível pensar que esses 
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dois hinos são complementares, falando de um grupo de três irmãos: dois Curetes (hino 

38) teriam assassinado um terceiro Curete, denominado Coribante (hino 39); o potencial 

colérico dos Curetes já havia sido contemplado nos vv. 15-9 do hino anterior, de modo 

que ele poderia ter um valor proléptico com relação à morte agora narrada de um dos 

irmãos (cf. ainda v.9 deste hino). A morte deste personagem por divindades coléricas e 

sua subsequente transformação em um dragão (ou serpente) por uma divindade materna 

podem servir como paralelo para a narrativa do desmembramento de Dioniso (executado 

também por um grupo de deuses que age em decorrência de sua cólera; cf. 37.7) e de sua 

reaparição no ventre de Sêmele (hino 44), sendo posteriormente cuidado por Hipta dentro 

de um cesto enrolado com uma serpente (fr. 329 B; cf. introdução aos hinos 46 e 49). 

Fayant (2014, p. 331) e Athanassakis e Wolkow (2013, p. 143) imaginam a mesma 

motivação para a sequência. O Suda atribui a autoria de Orfeu a uma obra perdida, 

chamada Korybanticon (cf. West 1983, p. 27). 

1. Κικλήσκω: o verbo clético inaugura a inuocatio, adotando o Er-Stil. χθονὸς 

ἀενάου: os comentadores debatem sobre essa passagem; devido à associação com os 

Curetes, pode-se pensar que essa expressão é equivalente a ἱερὴν χθόνα em 38.4, ambas 

sendo, então, uma referência à Samotrácia (cf. Ricciardelli 2000, pp. 388-9); por outro 

lado, apesar da identidade entre Curetes e o Coribante, nada indica necessariamente que 

essa associação geográfica seja verdadeira, podendo se tratar aqui apenas de uma 

referência mais abrangente (Fayant 2014, p. 336). βασιλῆα µέγιστον: cf. 20.5, 61.1 (em 

ambos casos também fechando o hexâmetro) e pr.37. Alguns comentadores veem aqui 

uma assimilação entre o Coribante e Dioniso, uma vez que essa qualificação seria 

desproporcional para a sua condição no cenário órfico e também por ele se identificar 

com os Curetes, os quais teriam cuidado de Dioniso quando infante (Athanassakis e 

Wolkow 2013, p. 142; Fayant 2014, p. 331; cf. também Guthrie 1993, p. 118); outros 

epítetos compartilhados entre as duas figuras aparecem nos vv. 2 (Ἀρήιον), 5 (διφυῆ, 

πολύµορφον) e 9 (o primeiro hemistíquio da precatio corresponde à construção de 30.8). 

2. Κύρβαντ': Κύρβας era uma variante da forma mais comum Κορύβας que, por 

sua vez, aparece no título e no v.4; cf. Nonn. Dion. 28.292-5. Ἀρήιον: o mesmo das 

armas dos Curetes (38.1, 7) e de Dioniso (30.4) ἀπροσόρατον: o sentido desse epíteto se 

repete nos vv. 3-4 e 10: o deus é temível mas também será aquele que afasta aquilo que é 
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temível. O Coribante era ligado aos Curetes (38.20) e, portanto, ao culto da Mãe dos 

Deuses (cf. Diod. Sic. 5.49; 38.6), a qual, por sua vez, possuiria a faculdade de instilar ou 

afastar a loucura dos seres humanos (cf. 31.5; Strb. 10.3.7); κορυβαντιάω tinha o 

significado de “entrar em transe extático” ou mesmo “alucinar, deparar-se com devaneios 

e fantasmagorias” (cf. Guthrie 1993, p. 118). Esse topos da apreensão diante da 

possibilidade de insânia reaparece nos HO em outros momentos (3.14; 11.7, 23; 32.6; 

70.9; 71.11); como observa Graf (2009a, p. 178): “The  initiates  seem to live in a world 

that is filled with threats of madness.” Todavia, o sentido desse título (que reaparece nas 

Arg. orph. 973) pode estar ligado não só à sua atuação nos cultos extáticos, mas também 

à sua narrativa funesta que aparece nos vv. 5-8. 

3. νυκτερινὸν Κουρῆτα: associação explícita que retoma o conceito de 38.20 e 

alinhava os dois hinos; cf. nota a v.4. φόβων ἀποπαύστορα δεινῶν: cf. 11.7 e nota ao 

verso anterior; ἀποπαύστωρ (que é um hapax) vale pelo mais frequente ἀποπαύων. 

4. φαντασιῶν ἐπαρωγόν: essa prerrogativa é compartilhada com Pã (11.7); cf. 

nota ao v.2 e a 3.14. ἐρηµοπλάνον: para explicar esse epíteto, Ricciardelli (2000, p. 389) 

apresenta uma leitura simples e eficaz: “è il Coribante ucciso dai fratelli, che dopo la 

morte vaga solo, di notte (v.3)”. 

5. αἰολόµορφον... διφυῆ, πολύµορφον: o verso preludia a breve narratio dos vv. 

6-8; após ter assassinado os seus dois irmãos, o Coribante teria se transformado em um 

dragão, sob os ditames de Deméter. Na recolha διφυῆ e πολύµορφον são amiúde 

utilizados para descrever o Primogênito (6.1, 14.1) e Dioniso (29.8, 30.2); isso é 

significativo uma vez que os Curetes-Coribantes era associados aos mitos e cultos 

dionisíacos (Eur. Bacch. 120-33; Nonn. Dion. 9.162-8, al.). Notar a repetição do segundo 

elemento -µορφον. 

6. Os Coribantes seriam três irmãos, tendo sido dois deles responsáveis pelo 

assassinato de um terceiro ao qual esse hino é dedicado; essa história é narrada também 

por Clemente de Alexandria (Protr. 2.19) que relata ainda o expediente adotado pelos 

seus irmãos: após terem o matado, eles cobrem a sua face e corpo com vestes púrpuras e 

o enterram aos pés do monte Olimpo. Fayant (2014, pp. 330-1) propõe identificar esses 

dois irmãos com os Dióscuros que aparecem no hino anterior (38.21). 
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7. Δηοῦς: o próximo hino começa justamente com uma referência à deusa por 

meio desse teônimo (40.1). Vale lembrar que, no contexto do hinário, Reia e Deméter 

(assim como a Mãe dos Deuses) são divindades assimiladas; cf. introdução ao hino 14. 

ὃς... ἐνήλλαξας: transição para o Du-Stil na oração relativa. δέµας: no hinário esse termo 

designa, em geral, uma relação com a natureza e a frutificação (cf. 29.13, 56.11). 

8. θηρότυπον θέµενος µορφὴν: cf. 24.5, 54.8, 71.7. δνοφεροῖο δράκοντος: cf. 

40.14; por desígnio de Deméter, o Coribante teria se tornado um dragão. Trata-se aqui 

talvez de uma continuação ou mesmo uma bricolagem de outro mito junto à narrativa de 

seu assassinato; não há nenhum outro testemunho que permita uma leitura comparada 

com os vv. 7-8. Como nota Ricciardelli (2000, p. 390), o vocabulário do sintagma, 

entretanto, encontra alguns paralelos em Hes. Theog. 825-6 (para Tifeu) e, dentro do 

corpus órfico, no fr. 81 B (para a Equidna) e nas Arg. orph. 1005 (o dragão que protegia 

o velo de ouro). Cf. ainda Albinus 2000, p. 193. 

9. κλῦθι, µάκαρ, φωνῶν: cf. 30.8; precatio com um verbo de audição e a típica 

autorreferencialidade hínica: as preces são aqui identificadas como φωναί. χαλεπὴν δ' 

ἀποπέµπεο µῆνιν: construção próxima em 37.7; a cólera que ele deveria manter afastada 

espelha um atributo do deus tratado no hino: ele seria Ἀρήιον (v.2); pode-se ainda pensar 

que µῆνιν convém à sua representação como vítima do assassinato perpretado por seus 

irmãos (v.6) e como um dragão (v.8), figura mitológica que manifestaria uma fúria 

incontrolável; os Curetes (grupo do qual o Coribante faria parte), também seriam 

portadores de uma ira contra os humanos (38.15-17). 

10. παύων φαντασίας: o pedido convém a caracterização do Coribante como  

φαντασιῶν ἐπαρωγόν no v.4 (cf. também notas a vv. 2-4). ψυχῆς ἐκπλήκτου: a “alma 

atônita” é aquela que caiu vítima dos devaneios extáticos ou das aparições indesejadas, 

perdendo controle de si.  

 

40. À Deméter Eleusina 

O primeiro dos dois hinos seguidos a Deméter apresenta a deusa como uma mãe 

universal, ligada à fertilidade e à lavoura (vv. 1-5, 7, 10-3, 16-7), parceira de Dioniso 
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(v.10) e instituidora principalmente do culto eleusino e adepta de ritos extáticos (vv. 6, 

11, 15, 18), do que se vê uma assimilação de Deméter com a Mãe dos Deuses (cf. v.1 

πολυώνυµε δαῖµον e introdução ao hino 14). A apropriação de elementos dos mistérios 

de Elêusis a ocasiões ritualísticas do período imperial não é novidade, uma vez que eles 

serviriam como paradigma tanto de prestígio quanto de modus operandi adequado para a 

execução de cultos tardios (Bremmer 2014, pp. 154-6). Além disso, Orfeu é mencionado 

no Papiro de Berlin como fundador dos ritos eleusinos (fr. 383 B). Seja como for, 

tematicamente a celebração eleusina também convém ao contexto órfico tardio do 

hinário, uma vez que ambos se dedicariam à reconciliação com a morte a partir de uma 

leitura cíclica da fertilidade, com narrativas catabáticas similares (Deméter e Perséfone, 

Dioniso e Sêmele, Orfeu e Eurídice); cf. Diod. Sic. 4.25; Guthrie 1993, pp. 133-5, 153-6; 

Graf e Johnston 2007, pp. 73-6; Larson 2007, pp. 69-85; Burkert 2013, pp. 446-50; cf. 

ainda nota ao v.10. Tanto no mito dionisíaco quando no de Perséfone, deuses ctônicos 

associados à vegetação, a sazonalidade da agricultura (decadência e ascensão) vira 

suporte para uma especulação analógica da salvação póstuma dos seres humanos (Moore 

1916, p. 65). É ainda possível depreender de uma passagem da Teogonia rapsódica (fr. 

324 B) que, após o enterro do corpo de Dioniso feito por Apolo, Deméter, a avó do deus 

morto, vela o seu corpo ao lado de Perséfone, cenário esse que convém à narrativa latente 

entre os hinos 29-37; cf. Bernabé 2012, p. 236. Por outro lado, a deusa também teria 

transmutado em serpente o Coribante, antes assassinado pelos seus dois irmãos, narrativa 

que guarda alguns paralelos com o renascimento de Dioniso por meio de Zeus e Sêmele 

(cf. introdução aos hinos 39 e 44).  

1. Δηώ: inuocatio com o vocativo em posição tópica; a forma hipocorística de 

Deméter reaparece ainda em 23.5, 29.5, 39.7, 51.16, 65.8; o teônimo de fato da deusa 

aparece em um menor número de vezes na recolhas, apenas no v.2, pr.6, 18.12. 

παµµήτειρα: para além de sua convencionalidade, o epíteto convém à deusa pelo jogo 

que estabelece com o seu nome, Δηµήτηρ (cf. 41.1); o mesmo para a Natureza (10.1); no 

corpus órfico, cf. fr. 399 B: µήτηρ πάντων (com Deméter assimilada à Terra); cf. ainda 

Nonn. Dion. 19.81 παµµήτορα Δηώ. πολυώνυµε: o epíteto se justifica não só pela 

variante Deo, mas pela assimilação de Deméter com diversas outras divindades no 

hinário (cf. Fayant 2014, pp. 682-3); para o sintagma completo, cf. 2.1, 11.10, 56.1. 
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2. σεµνὴ: o epíteto reaparece no v.13; cf. Hymn. hom. 5.1, 13.1. κουροτρόφε: o 

epíteto vai bem com os hinos anteriores, dedicados aos Couretes (38, Κουρῆτες) e ao 

Coribante (39) associado com aquele grupo; assim como σεµνή no primeiro hemistíquio, 

esse título é recuperado no v.13, no qual também se diz que a deusa é κούρα. ὀλβιοδῶτι: 

cf. 27.9, 65.9. Desse epíteto até o v.5 o poeta discorre sobre Deméter como deusa do 

cultivo; no próximo verso, há duas ocorrências do segundo elemento -δότειρα, como que 

reforçando o -δῶτι do atual composto. 

3. πλουτοδότειρα: cf. v.20; neste verso Deméter é vinculada a Plutão (Πλούτων), 

não apenas com relação ao rapto de Perséfone (38.12-5), mas também com a frutificação 

e os cerais (38.5 πλουτοδοτῶν). Há ainda uma versão homérica (Od. 5.125 ss.) a partir da 

qual Deméter teria se unido a Jasião, dando à luz a Pluto (Πλοῦτος), do que se relacionam 

os grãos à riqueza (cf. também Hes. Theog. 969-74). No corpus órfico (fr. 399 B) temos 

esse mesmo epíteto. σταχυοτρόφε: além da associação mais evidente de Deméter como 

deusa ligada ao cultivo, o epíteto também convém a ela enquanto mãe de Perséfone, caso 

a etimologia de facto proposta à sua filha seja verdadeira (cf. nota a 29.16). Aqui 

σταχυοτρόφος (que é um hapax) está por σταχυητρόφος metri causa. Vale notar que, no 

verso anterior, há outro epíteto com o segundo elemento -τρόφε. Albinus vê na imagem 

da espiga do milho uma metonímia para toda a cerimônia eleusina: “This, I believe, was 

in all its simplicity the crucial motif which the Eleusinian tradition adopted, the motif that 

was symbolized by the ear of corn: life from death, the seed from the dark, growing into 

the world of light” (2000, p. 194, grifo do autor); nesse mesmo sentido, cf. v.12 σὺ 

χθονία, σὺ δὲ φαινοµένη (com nota). Cf. ainda Bremmer 2014, pp. 18-9. παντοδότειρα: 

notar a repetição do segundo elemento -δότειρα no verso; cf. 26.2. 

4. εἰρήνηι χαίρουσα: cf. 63.9, também abrindo o hexâmetro; esse particípio se 

repete no v.11. ἐργασίαις πολυµόχθοις: provável referência aos trabalhos agrícolas; 

πολύµοχθος caracteriza os homens em 29.15, 37.4, 73.5. 

5. σπερµεία: cf. 34.3. σωρῖτι: hapax; cf. nota a v.3. ἀλωαία: hapax; cf. Theocr. 

7.155 Δάµατρος ἀλωίδος; Nonn. Dion. 30.68 ἀλωιὰς... Δηώ. χλοόκαρπε: o mesmo 

composto no hino a Perséfone (29.13) e para Dioniso (53.8); Deméter também possuía 
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templos sob a alcunha de Χλόη (“Verdejante”), cf. Ar. Lys. 835; Eupol. fr. 183 Kock; 

Paus. 1.22.3. 

6. Ἐλευσῖνος γυάλοισιν: a mesma expressão no hino seguinte, dedicado a outra 

faceta de Deméter (41.4, também fechando o hexâmetro); para a narrativa de Elêusis, cf. 

Hymn. hom. 2.296 ss. 

7. ἱµερόεσσ', ἐρατή: o mesmo em 68.1, também abrindo o hexâmetro. 

8. Uma imagem próxima retorna no v. 14 (com ὑποζεύξασα). 

9. ἱµερόεντα: recupera ἱµερόεσσ(α) do v.7. πολύολβον: esse adjetivo reaparece 

no v. 20. ἀνεῖσα: em um mesmo contexto, cf. Hymn. hom. 2.307, 471.  

10. αὐξιθαλής: cf. 26.3. Βροµίοιο συνέστιος: cf. nota a 30.10; 36.2, 50.8; não 

obstante a relação mais natural que pode ser estabelecida entre ambos, uma sendo a deusa 

do grão e da vegetação e o outro o deus do vinho, aqui a associação de Deméter com 

Dioniso se deve em grande parte aos mistérios com diversos pontos de contato que 

seriam dedicados a ambos os deuses (cf. Guthrie 1993, pp. 153-5; Moore 1916, pp. 40-

73); cf. v.15 (εὐάζουσα). Albinus (2000, pp. 192 ss.) elenca as interpenetrações narrativas 

entre tradição órfica e eleusina e também propõe que, no contexto de Elêusis, os 

Pequenos Mistérios seriam dedicados a Dioniso e os Grandes a Deméter. Nono, a certa 

altura, denomina Dioniso Ἐλευσίνιος (Dion. 27.307); na recolha, em 42.5, o laudator se 

dirige a Dioniso-Mise dizendo que a divindade ἐν Ἐλευσῖνος τέρπηι νηῶι θυόεντι; um 

pouco antes, nesse mesmo hino (42.1), o deus é chamado de Θεσµοφόρος, epíteto 

característico de Deméter que ainda é invocada no hino 41 (ao qual se segue o dedicado a 

Mise, contiguidade essa digna de nota). De modo inverso ao contexto primariamente 

eleusino, aqui, em uma coletânea tradicionalmente vinculada à tradição órfica, a 

divindade absorvida é Deméter. Em prol da abrangência epiclética e soteriológica, tal 

porosidade seria um expediente compreensível. A heterogeneidade mítico-religiosa 

trabalharia a favor dos mystai, não das próprias narrativas. Vale frisar ainda que, na 

recolha, Dioniso tem duas mães: Sêmele e Perséfone (cf. 44.4-9; Rudhardt 2002), de 

modo que, a depender do contexto, Deméter poderia ser considerada sua avó. Por outro 

viés, como observa também Albinus (2000, p. 194), Deméter é mãe de Pluto (cf. v.3), o 

qual facilmente seria associado com Plutão; este, por sua vez, é assimilado a Dioniso em 
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alguns momentos da recolha, ambos compartilhando o nome Êubulo/Eubuleu (19.8, 30.6, 

42.2; mas cf. 41.8). ἀγλαότιµος: ἀγλαόκαρπος em Hymn. hom. 2.4, 23 e o mesmo epíteto 

em Ps.-Justin. Coh. ad Gr. 17.1 (= fr. 386 B), que diz se tratar de uma narrativa de autoria 

de Orfeu a respeito do rapto de Perséfone e que revisitaria o início da Ilíada: Μῆνιν ἄειδε, 

θεά, Δηµήτερος ἀγλαοκάρπου. A deusa ainda é ἀγλαόπαις em Nono (Dion. 13.188) 

11. λαµπαδόεσσ': hapax; como observa Fayant (2014, p. 344), esse epíteto faz 

alusão à busca de Deméter por sua filha (cf. Hymn. hom. 2.48, 61); essa imagem 

mitológica poderia ter um reflexo na realidade cultual de Elêusis, assim como no caso da 

cerimônia dos HO (cf. Ricciardelli 2000, p. 392; Graf 2009a). ἁγνή: retomado no v.18; 

cf. Hymn. hom. 5.203; Hes. Op. 465. δρεπάνοις χαίρουσα θερείοις: o mesmo termo 

também fechando o hexâmetro no v.18; essa construção espelha εἰρήνηι χαίρουσα do v.4. 

12. Notar neste verso a insistente anáfora do pronome pessoal em Du-Stil. σὺ 

χθονία, σὺ δὲ φαινοµένη: antítese; χθονία aqui, como em outros momentos da recolha, 

deve ser entendido como “subterrânea”, não apenas “terrestre” (cf. 19.6, 26.4, 29.6, 37.8), 

de modo que a deusa estaria ao mesmo tempo latente e manifesta; entenda-se: ela é oculta 

por assimilação à própria terra que, sob a superfície, engendra os seus frutos, a partir dos 

quais ela pode ser vista. Cf. nota a v.3. A deusa também é χθονία em Eur. Her. 615; Ap. 

Rh. 4.986; Anth. Pal. 6.31.2 πᾶσι προσηνής: cf. 2.5. 

13. εὔτεκνε: cf. 35.3; πολύτεκνε no v.16 . σεµνή, κουροτρόφε: cf. v.3. κούρα: o 

título é um jogo com κουροτρόφε que o antecede; vale notar ainda que Κόρη é um 

teônimo usado para Perséfone, sua filha. 

14. Apolodoro narra que Deméter teria forjado uma carruagem similar para 

Triptólemo (1.5.2 δίφρον... πτηνῶν δρακόντων); cf. 27.3 (à Mãe dos Deuses): 

ταυροφόνων ζεύξασα ταχυδρόµον ἅρµα λεόντων. Em 39.7-8, o Coribante assume a 

forma de um dragão a comando de Deméter. Em uma teogonia órfica reportada por 

Clemente de Alexandria (Protr. 2.14 = fr. 89 I B), Zeus se une com Deméter (assimilada 

a Reia) sob a forma de um δράκων. Cf. também nota a 41.8. 

15. ἐγκυκλίοις δίναις: embora a expressão possa ser usada para contextos 

astronômicos (cf. 7.4), ela provavelmente é utilizada aqui para indicar o ciclo da estações, 

levando em conta as prerrogativas de Deméter. As próprias Estações são invocadas no 
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hino 43. περὶ σὸν θρόνον: assim como a Mãe dos Deuses em 27.5, Deméter possui um 

trono, a própria terra (cf 23.5: Δηοῦς ἱερὸν βάθρον); cf. Eur. Bacch. 275-6. εὐάζουσα: 

assimilação com Dioniso (cf. v.10 e nota a 30.1). 

16. Notar o uso de elementos quantitativos nos três compostos deste verso: 

µουνο- e πολυ-. µουνογενής: uma vez que Deméter não seria de fato filha única, Fayant 

(2014, p. 345) explica esse epíteto a partir da possibilidade de que a deusa estivesse 

sendo aqui assimilada a Reia, filha do Primogênito e da Mãe dos Deuses. πολύτεκνε... 

πολυπότνια: cf. Hymn. hom. 2.211; Ap. Rh. 2.1125; o primeiro elemento πολυ- desses 

compostos é reiterado no verso seguinte com πολλαί; a deusa é profusa como a vegetação 

que ela engendra (cf. 26.4). 

17. πολλαὶ µορφαί: a deusa teria muitas formas uma vez manifestada em tudo 

aquilo que é produzido pela terra. πολυάνθεµοι: cf. 26.7, 43.3. ἱεροθαλεῖς: hapax. 

18. Ἐλθέ, µάκαιρ': precatio com verbo de atração. καρποῖς βρίθουσα: o pedido 

é evidentemente adequado à representação de Deméter no decorrer do hino; cf. 29.10, 

53.10. 

19-20. Como de praxe na coletânea, a maior parte dos itens elencados nesses dois 

versos são frequentes, correspondendo a pedidos genéricos à divindade invocada. 

εἰρήνην... καὶ εὐνοµίην: caso sejam consideradas como personificadas, a Paz e a Ordem 

são filhas de Têmis (43.1-2); diferente dos demais elementos nessa enumeratio, essa é a 

única aparição da εὐνοµίη em um contexto de precatio. πλοῦτον πολύολβον: cf. nota a 

v.3 (e ainda 15.11 e 68.9). 

 

41. À Mãe Solicitada 

O hino se dirige a Deméter por meio de uma epiclese cuja raiz é cara ao hinário 

(cf. nota ao v.1). Estruturalmente, essa composição merece algum destaque dentro da 

coletânea por apresentar uma passagem de narratio relativamente maior em vez da 

acumulação progressiva de epítetos em geral encontrada. O poeta versa sobre o 

conhecido mitologema do rapto de Perséfone e a busca de Deméter por sua filha (cf. 

Hymn. hom. 2.49 ss.), aludido na recolha ainda em 18.12-5, 29.14, 20 e 40.6, 11; porém, 
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de acordo com essa versão, a própria mãe teria descido ao Hades, guiada por um filho de 

Disaules (vv. 5-6). De acordo com um testemunho de Pausânias (1.14.3 = fr. 397 I B), 

alguns versos atribuídos a Orfeu contariam que Deméter teria outorgado aos filhos de 

Disaules (Eubuleu e Triptólemo) o conhecimento do semeio, o que pode estar implicado 

no v.8, a depender da leitura que se faça de Εὔβουλον no início do verso (cf. nota 

correspondente); cf. ainda fr. 390 B e 391 II B. A narrativa de Elêusis funcionaria ainda 

como etiologia para as Estações (cf. introdução ao hino 43; notas a 40.15, e ainda 34.16-

23), que, por sua vez, serviriam como suporte analógico para uma escatologia positiva. 

Desse modo, essa seção dedicada ao mito eleusino encontra o seu ápice (e transição) no 

hino 43, às Estações. 

1-2. Ἀνταία... µῆτερ: inuocatio com vocativo em posição tópica; a emolduração 

do verso por essa epiclese reforça o próprio nome pelo qual a deusa é invocada no título; 

além disso, a ocorrência de “mãe” recorre ao mesmo expediente de παµµήτειρα em 40.1 

(cf. nota), por associação ao nome Δηµήτηρ. O adjetivo ἀνταῖος pode assumir duas 

acepções, a depender de qual se considere o sentido original do qual ele deriva; formado 

a partir de ἄντα e ἀντί (s.u. Beekes 2010, pp. 107-9; cf. ainda ἀντάω, ἄντοµαι), a ideia 

mais geral é a de “oposição” e “contra” (etimologicamente, “em face de”), e disso 

provêm duas noções: i) a de “antagonismo” e, portanto, “hostilidade”; e ii) a de “ir de 

encontro a”, “aproximar-se” (seja de forma desfavorável ou favorável). É esse último 

sentido que convém a Deméter aqui, convergindo para o conceito de súplica, interpelação 

e união (s.u. ἄντη em Hesíquio, com o significado de “prece”). Para a primeira acepção, 

de valor negativo, cf. 71.9 ἀνταίαις ἐφόδοισι. Cf. ainda 2.5 εὐάντητος (e nota 

correspondente) e a ocorrência desse mesmo termo no v. 10. βασίλεια: reaparece no v.9. 

πολυώνυµε: cf. nota a 40.1. µῆτερ / ἀθανάτων τε θεῶν ἠδὲ θνητῶν ἀνθρώπων: o 

enjambement destaca a condição de Deméter como mãe enquanto o complemento do 

adjetivo transborda para o verso seguinte; são também mães universais Reia (14.9) e da 

Terra (26.1); para construções próximas à do v.2, cf. 6.3, 27.7, 64.1, 83.2, 85.1 

3. ποτε: o advérbio é usado para fazer a transição entre passagens de epítetos 

laudatórios e breves narrationes (cf. 18.12, 56.10). Vale observar que esta seção 

mitológica ocupa um espaço mais extenso do que na maior parte dos hinos da recolha 
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(vv. 3-8). πολυπλάγκτωι ἐν ἀνίηι: cf. 72.5, 73.3; hipálage: πολύπλαγκτος é Deméter e 

não o seu desalento. 

4. Ἐλευσῖνος γυάλοισιν: o mesmo sintagma fechando o hexâmetro em 40.6. 

5. ἦλθές τ' εἰς Ἀίδην: única versão do mito em que a própria Deméter desce até o 

Hades (cf. Ricciardelli 2000, p. 397). A ligação entre Elêusis (no verso anterior) e o 

Hades é já antecipada em 18.15 δήµου Ἐλευσῖνος, τόθι περ πύλαι εἴσ' Ἀίδαο. ἀγαυὴν 

Περσεφόνειαν: o mesmo em 44.6, 46.6, também fechando o hexâmetro (cf. ainda fr. 

489.6 B). 

6. Δυσαύλου: pai de Eubuleu e Triptólemo, personagens relacionadas aos 

mistérios de Elêusis (cf. Paus. 1.14.3 = fr. 397 I B). A correção de Fayant sustentada na 

lição de Hermann se impõe; ainda que haja um problema métrico, com o -υ- inicial 

escandido longo em Δυσαύλου, trata-se de defeito recorrente no arquétipo, o que aponta 

antes para a composição do poeta do que uma falha do copista (cf. Quandt p. 40*, item 

9); cf. 19.1 πυραυγέα, em que o -u- da primeira sílaba tem que ser longo. παῖδ' ἁγνòν: 

para a discussão se o filho de Disaules aqui é Eubuleu ou Triptólemo, cf. nota a v.8. 

7. µηνυτῆρ': cf. Paus. 1.14.3. χθονίου Διὸς: trata-se de Plutão (cf. 18.3, 70.2).  

8. Εὔβουλον... ἀνάγκης: a correção de Ricciardelli, confrontada com 18.12, é 

interessante; Εὔβουλου seria um aposto de χθονίου Διὸς do verso anterior. Com efeito, 

Êubulo se diz propriamente de Plutão, enquanto Eubuleu se refere a Dioniso ou ao 

porqueiro com quem ele é assimilado. Ainda assim, pode haver certa sobreposição ou 

identificação entre esses dois nomes (cf. 42.2 πολυώνυµον Εὐβουλῆα; Fayant 2014, p. 

352). Nesse sentido, Εὔβουλον pode ser um aposto de Δυσαύλου παῖδ' ἁγνòν do v.6. Tal 

leitura é mais acessível e convém à sintaxe e estilo do hinário, que dificilmente faz uso de 

aposto, quanto menos de termos no genitivo. A apoteose nas narrativas eleusinas se refere 

mais frequentemente a Triptólemo, o qual teria recebido da deusa imortalidade e uma 

carruagem puxada por dragões, para que ele perambulasse mundo afora, semeando o 

trigo e sendo responsável ainda pela instituição das Tesmofórias (cf. 40.14 ἅρµα 

δρακοντείοισιν ὑποζεύξασα χαλινοῖς e nota correspondente; Hymn. hom. 2.153, 474 ss.; e 

ainda Apoll. 1.5.2; Hyg. Fab. 147; Diod. Sic. 5.68.1; Nonn. Dion. 12.188 ss.). Todavia, o 

testemunho de Pausânias (1.14.3 = fr. 397 I B), citado na introdução deste hino, faz 



	 449	

pensar em uma versão especificamente órfica, que se beneficiaria da fácil associação 

entre os nomes de Êubulo e Eubuleu, como é o caso entre Pluto e Plutão (cf. notas a 40.3, 

10). Para a oração final de apoteose, cf. no corpus órfico fr. 487 B θεὸς ἐγένου ἐξ 

ἀνθρόπου e fr. 488 B θεὸς δ' ἔσηι ἀντὶ βροτοῖο. 

9. Ἀλλά, θεά, λίτοµαί σε: precatio com ἀλλά exortativo (cf. nota a 6.10) e 

recurso ao Du-Stil (o pronome na segunda pessoa é, inclusive, repetido no verso seguinte, 

σέο). πολυλλίστη: levando em conta o significado do adjetivo ἀνταῖος no contexto do do 

hino, esse superlativo funciona como um sinônimo ou reforço para a epiclese da deusa; 

cf. nota a vv. 1-2. Ecoa-se aqui também λίτοµαι, que o precede. Cf. ainda Call. Hymn. 

6.138 τρίλλιστε. 

10. ἐλθεῖν: o laudator reccorre ao expediente comum de usar um verbo de atração 

no pedido final. εὐάντητον: cf. nota a vv. 1-2. 

 

42. Mise 

Divindade relativamente desconhecida, de origem frígia e bissexual, identificada 

aqui com Dioniso e o seu lado feminino. Provavelmente, a disposição desse hino na 

recolha se deve ao papel que Mise teria nos mistérios de Elêusis, já que era filha de 

Baubô e Disaules, personagem mencionado no hino anterior (41.6); cf. Fayant 2014, p. 

355, n. 323 e ainda Guthrie 1993, pp. 135-6, que imagina se tratar de uma incorporação 

de uma narrativa anatólica no esquema eleusino. Dioniso-Mise parece servir como ponto 

de convergência de diversos cultos distintos: o próprio dionisismo (v.4), Elêusis (v.5), os 

ritos extáticos de Cibele (v.6) e ainda o culto a Ísis (vv. 8-9), que poderia estar assimilado 

aos mistérios de Deméter (cf. Geissen 2010); todas as divindades elencadas nesses versos 

têm em comum a narrativa de um deus jovem assassinado (Átis, Adônis, Osíris). Em um 

dos mimiambos de Herodas (1.56), é feita menção a uma “descida de Mise”, o que sugere 

uma ligação da personagem com o subterrâneo e convém ao motivo das catábases 

eleusinas. Essa informação é signficativa. Uma vez que a deusa é chamada de Eubuleu 

(v.2), caso esse nome seja de fato permutável pelo equivalente Êubulo, é possível 

imaginar que haja uma identidade entre ela e o outro filho de Disaules, que teria 

alcançado a apoteose graças a Deméter (cf. 41.8). Ambos os personagens teriam 
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narrativas catabáticas ligadas a Elêusis (talvez nos dois casos para auxilar Deméter em 

busca da filha) e seriam filhos de Disaules; além disso, o poeta faz questão de assimilar a 

divindade invocada com Dioniso, que, por sua vez, também era identificado com 

Eubuleu. A posição deste hino se justificaria como uma continuação da narratio do hino 

precedente (41.3-8), com um mitologema de Pérgamo e pouco noticiado de Elêusis ao 

qual o poeta do hinário aludiria; cf. Morand 2001, pp. 169-74 e ainda Ricciardelli 2000, 

pp. 398-400, com diversas referências. 

1. Θεσµοφόρον: assimilação de Mise-Dioniso com Deméter (o título também é 

usado a Perséfone), cf. Hdt. 6.91, Pind. fr. 37, Ar. Th. 83; outra possibilidade é que Mise 

receba esse epíteto atavicamente, por extensão a Deméter, sua avó (todavia, mais adiante 

no hino é dito que Ísis seria mãe de Mise, cf. v.9). O epíteto sutura bem com os dois 

hinos anteriores, dedicados a Deméter. Notar que logo em seguida no verso há outro 

composto com -φόρος. καλέω: inuocatio com verbo clético. ναρθηκοφόρον: o tirso, 

feito a partir da férula, era o objeto por excelência de Dioniso e de sua procissão; cf. 44.3, 

45.5, 50.8, 52.4. Ricciardelli (2000, p. 400) aduz um testemunho platônico a respeito dos 

corterjos dionisíacos: πολλοὶ µὲν ναρθηκοφόροι, παῦροι δέ τε βάκχοι (fr. 576 B), ao que 

Zenóbio explica: παροιµία ἐπὶ τῶν ψευδῆ δόξαν ἐχόντων (Epit. col. Luc. et Did. 5.77). 

2. σπέρµα πολύµνηστον: assim também em 6.4 e 50.2 (na mesma posição). 

πολυώνυµον: cf. nota a 45.2 e 50.2; assim como a repetição do segundo elemento -φόρος 

no verso anterior, aqui temos a repetição de πολυ-. Mise é chamada de πολυώνυµος o que 

convém ao hino: além do seu próprio nome que aparece no título (recuperado ainda no 

v.3), ela também é denominada Dioniso (v.1), Eubuleu (em seguida, neste mesmo verso) 

e Íaco (v.4). Εὐβουλῆα: cf. nota a 30.6; a correção de Gruppe deve ser aceita: trata-se de 

uma fórmula com mais de uma atestação nos HO (cf. 6.4, 50.2). 

3. ἁγνὴν εὐίερόν τε: cf. 24.11 (para a Baco e Perséfone) e 44.9 (para a mesa de 

Sêmele e os mistérios ligados ao nascimento de Dioniso). ἄρρητον: contrasta com 

πολυώνυµον do verso anterior. A inefabilidade convém ao mistério, esfera de atuação 

que é desenvolvida nos vv. 5-6. Como observa Fayant (2014, p. 358), o uso desse 

adjetivo na recolha se refere em geral ao nascimento de Dioniso (cf. 29.7; 30.2-3, 7; 
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52.5); com efeito, esse mitologema parece ser caro à coletânea; cf. notas a 30.2, 48.3, 

49.3-4, 50.3. 

4. ἄρσενα καὶ θῆλυν, διφυῆ: o hino explora a face andrógina de Dioniso-Mise, 

cf. notas a 6.1 e 30.2; o mesmo se diz ainda da Lua (9.4) e de Atena (32.10) λύσειον: cf. 

50.2, 8 (e introdução); 52.2. λύσειον Ἴακχον: para a presença de Dioniso-Íaco em 

Elêusis, cf. Harrison 1991, 540-5; para uma explicação do teônimo, cf. Grégoire 1948, 

pp. 403-4. 

5. ἐν Ἐλευσῖνος νηῶι θυόεντι: cf. v.1 e nota a 40.10; Hymn. hom. 2.97, 490. 

τέρπηι: como χαίρω e verbos afins (e.g. ἐπαγάλλοµαι no v.8), expressa a prerrogativa ou 

esfera de atuação da divindade; esse verbo é retomado no v.7. 

6. εἴτε: anáfora das disjuntivas; cf. 55.15-24. ἐν Φρυγίηι σὺν Μητέρι: cf. 27.12, 

em que a Mãe dos Deuses é dita Φρυγίης σώτειρα; os seus mistérios são mais claramente 

aludidos em 31.5. Dioniso recebe o epíteto de Φρύγιος em Nonn. Dion. 11.117. Cf. ainda 

a glosa [Μισατίς] Μίση em Hesíquio, que relata que seria uma personagem que cultuaria 

a Mãe dos Deuses. µυστιπολεύεις: verbo denominativo, derivado do mais recorrente 

µυστιπόλος (cf. 18.18 com nota; 25.10, 48.6, 49.2, 68.12, 79.12; 76.7 µυστιπολεύτους). 

Como sublinha Fayant (2014, p. 358), esse verbo apresenta certa assimetria com os 

demais dessa seção (τέρπω, ἐπαγάλλοµαι). O verbo é depois retomado em Nono (Dion. 

30.122, 33.229; Paraphr. Io. 2.23, 113). 

7. A suposta relação de Dioniso-Mise com Afrodite aqui evidencia uma 

assimilação do deus com Adônis, o que é reforçado em 56.3, 4. ἢ Κύπρωι τέρπηι σὺν 

ἐυστεφάνωι Κυθερείηι: εὐστέφανος é um epíteto homérico aplicado a diversas deusas: à 

própria Afrodite (Od. 8.267), a Ártemis (Il. 21511) e a Deméter (Hymn. hom. 2.224). 

Κυθερείηι: epíteto homérico de Afrodite (Od. 8.288, 18.193); cf. Hes. Theog. 198-9. 

8. ἢ: outra anáfora com relação ao pronome do verso anterior. πυροφόροις πεδίοις: cf. Il. 

21.602 πεδίοιο... πυροφόροιο. 

9. Dioniso-Mise é identificado com Osíris (cf. Hdt.2.144; Diod. Sic. 1.13.5, 

1.22.7-23.8). µελανηφόρωι: epíteto próprio dos sacerdotes de Ísis em Delos. Em Isidoro 

(Hymn. in Isim, 3.34), lê-se: µελανηφόρε Ἶσι ἐλήµων. Ἴσιδι: na tradição egípicia, Ísis é 
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esposa e irmão de Osíris; aqui, a interpretatio graeca da deusa parece ser Deméter, do 

que lhe vem a característica maternal, ainda que fosse avó do deus (cf. Plut. De Is. et Os. 

375b-c); cf. também Nonn. Dion. 3.282 Αἰγυπτίης Δήµητρος; Geissen 2010. 

10. Αἰγύπτου παρὰ χεῦµα: paráfrase para indicar o rio Nilo. A menção não é 

gratuita uma vez que Osíris era associado às cheias do Nilo: de acordo com a sua 

mitologia, o deus teria sido salvo pelo rio quando estava em chamadas (cf. Burkert 2013, 

pp. 296-7 e 429, n. 147). Outra paráfrase para o Nilo em 55.19 Αἰγύπτου... γονιµώδεα 

λουτρά. σὺν ἀµφιπόλοισι τιθήναις: cf. 30.9, 53.6, 54.5, sempre fechando o hexâmetro; 

cf. também 10.18, 54.1, 63.15. 

11. ἔλθοις: precatio com verbo de atração. ἀγαθοῖς... ἀέθλοις: cf. nota a 7.12. 

 

43. Às Estações 

Apesar de aparentemente se tratar de um hino bastante protocolar, sem alusões 

diretas a qualquer mitologema dionisíaco ou órfico, vale notar que as Estações no v.10 

são invocadas para assistir às iniciações e aos neófitos. Pode-se pensar em Dioniso como 

um deus ligado à vegetação e, portanto, aos ciclos de vida/primavera e morte/inverno (cf. 

46.2, 53.7, 56.10-2; Moore 1916, p. 48), sendo ainda digno de nota que as Estações são 

associadas a Perséfone (v.7), o que indica que elas poderiam ter um papel marginal em 

seu mitologema e culto (cf. 29.8 e introdução ao hino 41); em 56.6 ainda, o poeta 

equaciona Adônis-Dioniso e as Estações. De fato, o retorno de Perséfone à superfície e a 

Deméter estava ligado à primavera (cf. Hymn. hom. 2.401-3, 455). Apesar do nome 

coletivo dessas deusas ser implicitamente ligado a todas as estações (cf. Ov. Met. 2.24 

ss.; Nonn. Dion. 11.486 ss.), elas podem ser cultuadas principalmente com relação à 

colheita e ao fruto e, portanto, à primavera, a estação por excelência em favor dos 

homens (cf. Il. 21.450 ss.; Od. 24.343 ss.; Hes. Op. 69 ss.; Call. Hymn. 2.81 ss.). Nesse 

sentido, é bastante adequado que um hino às Estações, ligadas aos ciclos de fertilidade, 

apareça na intersecção do fim do bloco eleusino da coletânea (38-42) com o início da 

seção que versa sobre o renascimento de Dioniso por meio de Sêmele (44), ambas 

narrativas que equacionam suas divindades principais às fases da fertilidade na natureza. 

Um hino às Estações anteposto à invocação a Sêmele pode ser visto de forma proléptica, 
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antecipando a narrativa de retorno de Dioniso. Quanto às divindades particulares: 

Εὐνοµίη é mãe das Graças (60.2; Hes. Theog. 907), aparecendo ainda não personificada 

em 40.19, elencada ao lado de εἰρήνη; Δίκη, por sua vez, recebe o hino 62, é invocada no 

pr.25, reaparece em 69.15 e ainda figura não personificada em 59.9; Εἰρήνη, por fim, 

aparece de forma muito mais frequente nas precationes, ainda que não personificada (cf. 

10.30, 12.8, 14.13, 15.11, 17.10, 19.22, 23.8, 32.15, 36.12, 29.18, 63.9, 65.9).  

1. Ὧραι θυγατέρες: inuocatio com o nome das divindades no vocatio e em 

posição tópica. Θέµιδος καὶ Ζηνὸς ἄνακτος: cf. 14.4; o poeta segue a tradição hesiódica 

para estabelecer a genealogia das Estações (cf. Theog. 901 ss.). Têmis é inovcada no hino 

79. Zeus é mencionado novamente no v.9. 

2. Εὐνοµίη τε Δίκη τε καὶ Εἰρήνη: as Estações são mencionadas nessa mesma 

disposição métrica em Hes. Theog. 902. Εἰρήνη πολύολβε: o mesmo em 32.15. 

3. εἰαριναί, λειµωνιάδες: o mesmo início de verso em 81.3 (Zéfiro). Para 

εἰαριναί, cf. Il. 2.471; Anth. Pal. 5.69.2; para λειµωνιάδες, cf. Nonn. Dion. 34.107. 

πολυάνθεµοι: as Estações recebem esse mesmo epíteto em Pind. Ol. 13.17; o mesmo 

para Deméter (40.17); cf. ainda πολυανθεῖς para as Ninfas (51.7). A raiz desse composto 

é retomada logo no verso seguinte (ἀνθεµοειδέσι). ἁγναί: ainda que seja um adjetivo 

genérico, caso a lição no início do v.7 esteja correta, as Estações compartilham com 

Perséfone o mesmo epíteto. 

4. παντόχροοι: hapax. πολύοδµοι: hapax. ἐν ἀνθεµοειδέσι πνοιαῖς: provável 

alusão ao Zéfiro (do oeste), uma vez que as Estações e esse vento compartilham o 

primeiro hemistíquio no v.3. Calímaco (Hymn. 2.81-2) vincula as flores que brotam 

graças às Estações com o sopro do Zéfiro; em Nono (Dion. 11.495-7), a Primavera é dita 

φιλοζέφυρος (cf. também 38.268 ss., em que Nono faz outra associação entre essas duas 

divindades). Ἀνθεµοειδέσι é um hapax. 

5. ἀειθαλέες: assim também para as Graças (60.5). περικυκλάδες: hapax; a 

ciclicidade das Estações também é destacada em 53.7 e 56.5; no v.8 κυκλίοισι χοροῖς. 
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6. πέπλους ἑννύµεναι δροσεροὺς ἀνθῶν: as Estações são representadas trajando 

a própria primavera e as flores que elas produzem. πολυθρέπτων: πολυθρέµµονες para as 

Ninfas (51.13). 

7-8. <ἁγνῆς>: texto mutilado; aceito, com Fayant, a sugestão de Abel para o 

início desse verso, baseada em pr.6 e 24.11 Περσεφόνης συµπαίκτορες: o sintagma ecoa 

a caracterização de Perséfone como Ὡρῶν συµπαίκτειρα em 29.9. ἡνίκα Μοῖραι / καὶ 

Χάριτες... πρὸς φῶς ἀνάγωσι: as Moiras, as Graças seriam irmãs das Estações, todas 

filhas de Zeus (Hes. Theog. 901 ss.); ainda assim, esses dois grupos de divindades não 

figuram na versão homérica do retorno de Perséfone (Hymn. hom. 2.375 ss.). Não 

obstante Ricciardelli (2000, p. 404), pode-se imaginar que a associação desses três grupos 

tenha uma causa menos específica (e.g. as Moiras participariam do processo de regresso 

de Perséfone pois isso seria algo destinado a acontecer anualmente), mas pelos elos 

genealógicos entre essas deusas e certa transitividade em suas caracterizações. A 

expressão verbal, no entanto, é de registro homérico (cf.  Hymn. hom. 2.338); a raiz desse 

verbo retorna no imperativo ἐπάγουσαι do v.11, com um sentido implícito similar. 

κυκλίοισι χοροῖς: cf. 55.21 κυκλίαισι χορείαις (com referência aos animais marinhos). 

9. χαριζόµεναι: o jogo com Χάριτες do verso anterior é evidente; Fayant (2014, 

p. 365) vê ainda um eco do nome de Zeus (Ζηνί) no começo do verso. µητέρι 

καρποδοτείρηι: a paráfrase se refere a Deméter. 

10. ἔλθετ'... ὁσίας: precatio com verbo de movimento e indicação do hic et nunc; 

cf. 31.6 e 51.17; para τελετὰς ὁσίας, cf. 1.9, 84.3. νεοµύσταις: hapax; a lição proposta 

por West deve ser aceita; o texto transmitido seria sintaticamente problemático (ou talvez 

fosse o caso de três adjetivos consecutivos e assindéticos se referindo as τελεταί?) e a 

correção de Hermann convém por ser um dativo, mas continuaria sendo um adjetivo. 

11. εὐκαίρους καρπῶν: o copista provavelmente inverteu as raízes desse início, 

chegando a εὐκάρπους καιρῶν; as correções de Baudnik (defendidas em parte por West) 

tornam o sentido do verso mais claro e fluido. καρπῶν γενέσεις ἐπάγουσαι: notar que o 

pedido final convém à caracterização das Estações como divindades ligadas à frutificação 

e à primavera. ἀµεµφῶς: essa forma adverbial é um hapax, mas os adjetivos dessa raiz 
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são recorrentes na recolha; traduzo o termo por um adjetivo por simples conveniência, 

sem que haja grande alteração de sentido. 

 

44. A Sêmele 

Este hino se posiciona praticamente na exata metade da recolha e o seu mote 

principal é o renascimento de Dioniso. Junto com Perséfone (v.6), Sêmele é a segunda 

mãe de Dioniso, que, conforme a Teogonia rapsódica (fr. 327-8 B), teria ingerido o seu 

coração por desígnio de Zeus para gerá-lo novamente, após o ataque dos Titãs (cf. 

também Hig. Fab. 167). No sexto mês de gravidez, sob a influência de Hera, Sêmele 

pede a Zeus que se conjuguem com o deus em sua forma mais magnânima, do que o deus 

a visita como um raio, assassinando-a e acolhendo o prematuro Dioniso em sua coxa, 

para que a gestação terminasse (cf. 48.2-4). O posicionamento central desta narrativa na 

recolha não parece ser gratuito e pode muito bem estabelecer um paralelo entre a 

condição do nascituro e do iniciado. Com efeito, Bremmer (2014, pp. 105-6) parece 

confirmar essa leitura, quando, ao comentar sobre este mesmo hino, aponta a 

possibilidade da analogia: “We might think of little plays or patomimes starting with 

Dionysos’ birth and continuing to his adulthood, which would reflect, in a way, the 

initiation of the new initiand” (cf. ainda p. 124 e, na recolha, nota a 78.4-8; Burkert 2013, 

pp. 134, 243, 412-4). O poeta faz questão de usar o termo “mistérios” para a relação de 

Sêmele e Dioniso (v.9), o que é algo relativamente raro nos testemunhos dessa narrativa 

(Morand 2001, p. 143). Na Teogonia rapsódica (fr. 332-3 B), é justamente após a 

ressurreição de Dioniso que se instauraria o seu culto, em especial as festas bienais (cf. 

hinos 45 e 52), nas quais o poeta alude que também a mãe do deus seria celebrada (vv. 7-

9). Seria, assim, uma forma de unir a tradição cultual de Dioniso à versão órfica da 

mitologia (Fayant 2014, pp. 360, 675-8). É possível que o nome de Sêmele fosse 

associado à terra (PIE *dʰéǵʰōm), de modo que ela seria, assim como Perséfone, uma 

personagem ctônica; cf. Jeanmarie 1985, pp. 336 e ainda Ricciardelli 2000, p. 406. 

Chantraine (1984, p. 996) aduz um paralelo do neofrígio: δεως ζεµελεως κε (“ao deus do 

céu e da terra”), o que faz com que ele identifique Sêmele com uma deusa trácio-frígia da 

terra, ainda que a relação não possa ser confirmada já que Sêmele poderia ser uma deusa 
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importada. Seja como for, se o poeta compartilhava desse imaginário, tal qual a dinâmica 

de Perséfone no Hades e com Deméter (o que serviria como etiologia para o semeio e 

para as estações, invocadas no hino anterior), Dioniso não permanece durante todo o 

tempo da gravidez no ventre de sua mãe (ligada à terra), passando o terço final de sua 

gestação na coxa de Zeus (personificando o céu). A temática da vegetação e fertilidade 

sazonal, que permitiria a especulação soteriológica dos iniciados, se repetiria então aqui, 

como tinha aparecido há pouco na seção dedicada ao mito eleusino (cf. introdução aos 

hinos 40 e 41), de modo que ambas as narrativas seriam espelhares e reforçariam esse 

mesmo topos iniciático da palingenesia soteriológica (vida-morte-vida; cf. introdução ao 

hino 30; Jeanmarie 1985, p. 343). Cf. ainda Rudhardt 2002. 

1. Κικλήσκω: inuocatio com verbo clético. κούρην Καδµηίδα: Sêmele é filha de 

Cadmo e Harmonia (Hes. Theog. 975-6); o sintagma se repete no v.10. O mesmo em Eur. 

Bacch. 2. παµβασίλειαν: como observa Fayant (2014, p. 372), apesar de ser humana, 

Sêmele é representada aqui com alguns adjetivos que qualificam divindades, como θεά 

no v.10; isso se deve provavelmente ao fato de que a mãe de Dioniso, ainda humana, 

seria chamada Sêmele antes de morrer no leito junto a Zeus e, depois de ser resgatada por 

Dioniso do Hades, receberia a alcunha de Tíone (cf. Hymn. hom. 1.21 σὺν µητρὶ Σεµέλῃ, 

ἥν περ καλέουσι Θυώνην; Pind. Pyth. 3.99; Apollod. 3.5.3). Sêmele é invocada aqui tanto 

na condição de humana (vv. 4-6) quanto em meio à narrativa que culmina em sua 

apoteose (vv. 6-8). 

2. ἐρατοπλόκαµον: o mesmo para Perséfone (29.5) e Afrodite (55.10). 

βαθύκολπον: Dioniso Bienal é chamado ὑποκόλπιος em 52.11. Trata-se de um epíteto 

homérico (cf. Il. 18.1222, al.), reprisado ainda em 60.2. 

3. µητέρα: no v.1, Sêmele é invocada na condição de filha; aqui ela é mãe. 

θυρσοφόροιο: o tirso é próprio de Dioniso; cf. 45.5, 50.8, 52.4; Eur. Cyc. 64; Anth. Pal. 

9.524.9. Διωνύσου πολυγηθοῦς: o mesmo em 75.1, também fechando o hexâmetro; esse 

epíteto tradicional de Dioniso é aludido em 45.7 φέρων πολὺ γῆθος ἅπασι (cf. nota 

correspondente). 

4-5. Como mencionado no v.1, o poeta alude aqui ao episódio em que Zeus em 

forma de raio se deita com Sêmele, matando-a, de modo que o deus se vê obrigado a 
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costurar o prematura Dioniso em sua coxa para completar a sua gestação; cf. 30.3, 48.2-3 

e ainda Eur. Bacch. 6 ss., Ov. Met. 3.259-ss. ὠδῖνας: o termo é reprisado no v.8; em 2.2 a 

Protetora das Portas é chamada ὠδίνων ἐπαρωγός. ἐλάσσατο: o poeta se dirige a Sêmele 

com certo grau de afastamento, fazendo uso do Er-Stil. πυρφόρωι αὐγῆι: trata-se de uma 

antonomásia para Zeus, reprisada em 47.4 (cf. nota). 

5. τεχθεῖσα: o particípio tal qual consta no arquétipo é defendido por Vian: a 

forma passiva de τίκτω teria como agente da passiva o instrumental βουλαῖς que segue, 

podendo ainda ser entendida com o valor de uma diátese média (em coordenação com 

τευξαµένη do verso seguinte). Διὸς βουλαῖς: sintagma homérico, cf. Il. 13.524 Διὸς 

βουλῇσιν; cf. também 46.6. 

6-8. Esses versos narram o post mortem de Sêmele, a qual teria convivido com 

Perséfone (a outra mãe de Dioniso), recebendo honras em meio às festas bienais; cf. 

Hymn. hom. 1.10 καί οἱ ἀναστήσουσιν ἀγάλµατα πόλλ᾽ ἐνὶ νηοῖς (com referência a 

Sêmele; os versos seguintes desse Hino homérico explicam etiologicamente o motivo 

pelo qual a cerimônia seria celebrada com essa frequência); cf. ainda Paus. 2.31.2, 3.19.3-

5. A sua apoteose ficaria implícita como o desenvolvimento seguinte dessa narrativa, o 

que se confirma com θεά do v.10; Dioniso teria resgatado a sua mãe do Hades, ao que ela 

receberia o nome de Tíone (cf. nota a v.1); para esse episódio, cf. Hes. Theog. 940 ss.; 

Diod. Sic. 4.25.4; Hig. Fab. 251; Sen. Her. fur. 16; Nonn. Dion. 7.352 ss. ἀγαυῆς 

Περσεφονείης: cf. 41.5 e 46.6. 

7. Verso praticamente idêntico em 54.3: καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐνὶ τριετηρίσιν 

ὥραις. ἐν θνητοῖσι βροτοῖσιν: cf. 45.6. ἀνὰ τριετηρίδας ὥρας: Dioniso e, 

aparentemente, também Sêmele seriam cultuados em anos alternados; Dioniso recebe, 

inclusive, o epíteto de τριετηρικός (cf. introdução aos hinos 45 e 52 e nota a 30.5). 

8. σοῦ Βάκχου: notar a passagem para o Du-Stil. γονίµην ὠδῖνα: cf. 35.5. 

τελῶσιν: cf. 48.3 ὅπως τετελεσµένος ἔλθηι e nota correspondente. 

9. εὐίερόν: cf. 7.12, 11.22, 66.10, 75.3, 77.10, 79.12. τράπεζαν: trata-se 

provavelmente de uma mesa na qual seriam depositadas oferendas em meio às cerimônias 

(cf. Ricciardelli 2000, p. 409, com bibliografia; Morand 2001, p. 143). µυστήριά θ' 

ἁγνά: o mesmo em 79.10, também fechando o hexâmetro; µυστήρια é reforçado mais 
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adiante com µύσταισιν, o que pode fazer pensar que ambos os termos convergem em um 

mesmo evento no contexto dos HO: os mistérios sagrados referidos na amplificatio 

podem justamente ser aqueles celebrados pelos mystai e pelo poeta em seu hic et nunc. O 

τε é supérfluo (cf. 11.8, 14.9 e Quandt, p. 43*, item 4c).  

10. Νῦν σε, θεά, λίτοµαι: νῦν faz a transição da amplificatio para o pedido final, 

assim como do mitologema aludido para o hic et nunc do laudator; cf. nota a 3.12. Para 

θεά aplicado a Sêmele, cf. nota a v.1. 

11. πρηύνοον: em 69.17 πραΰνοον, também abrindo o verso. 

 

45. Hino ao Dioniso Vulpino Bienal 

Este hino inaugura uma série de invocações a Dioniso sob diversas facetas 

mitológicas e cultuais que se interseccionam (hino 47-56). O hino é bem alocado, 

principalmente em conformidade com a Teogonia rapsódica, uma vez que é justamente 

após o segundo nascimento de Dioniso por Sêmele que se instituiria o seu culto bienal (fr. 

330-1 B; Bernabé 2012, pp. 243-5). Os relatos dessa festa mencionam o ato da omofagia 

(cf. 30.5), o que não parece ser contemplado nos HO, de modo que talvez não se trate do 

culto implicado na coletânea. Por outro lado, o poeta associa as festas bienais diretamente 

aos mistérios do renascimento de Dioniso por meio de Sêmele e Zeus (44.7-9, 48.3, 49.2-

3), sendo assim possível imaginar que, com algum grau de inovação e sincretismo, seja 

essa a celebração em jogo no hinário. Tais festas em louvor a Dioniso que ocorreriam a 

cada dois anos eram ditas “trietéricas” no original uma vez que a contagem antiga 

envolvia o ano em que uma das próprias celebrações já estaria sendo dada. O deus é 

invocado especificamente por esse epíteto no hino 52. Para essa comemoração, cf. Diod. 

Sic. 4.3; Firm. Mat. De Error. Prof. Rel. 6.5. Para um panorama geral sobre as 

celebrações dionisíacas, cf. Larson 2007, pp. 126-43. Já Βασσαρέως faz referência à 

βασσάρα, uma espécie de traje utilizado durante as festividades báquicas provavelmente 

feita com pele de raposa (daí a tradução para “Vulpino”). As mênades, por sua vez, 

vestidas com tal pele, eram identificadas como βασσάραι ou βασσαρίδες na Trácia (s.u. 

Βασσάραι em Fócio: χιτῶνες οὓς ἐφόρουν αἱ Θράικιαι βάκχαι, καλούµενοι οὕτως ἀπὸ 

τοῦ ‘Βασσαρέως’ Διονύσου); cf. também Anacr. fr. 66b Page: Διονύσου σαῦλαι 
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Βασσαρίδες; cf. ainda Nonn. Dion. 11.302 ss.; 14.219, 405; 17.137, 379; al.. Artemidoro 

(2.37.72 ss.) fala justamente de todos os diversos grupos que comporiam o cortejo de 

Dioniso: ὁ δὲ χορὸς ὁ περὶ τὸν Διόνυσον, οἷον Βάκχοι καὶ Βάκχαι καὶ Βασσάραι καὶ 

Σάτυροι καὶ Πᾶνες καὶ ὅσα ἄλλα ἐστὶν ὅµοια ὀνόµατα καὶ ὁµοῦ πάντες καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος 

µεγάλας ταραχὰς καὶ κινδύνους καὶ περιβοησίας σηµαίνουσι πλὴν τοῦ Σειληνοῦ. Temos 

também registro de uma peça perdida de Ésquilo com o nome de Bassarai, que 

representaria Orfeu substituindo o culto de Dioniso por Apolo (cf. West 1983, p. 12 ss.; 

Seaford 2005).  

1. Ἐλθέ, µάκαρ Διόνυσε: vale constatar a atipicidade formular que se tem aqui, 

com a fórmula típica de precatio (verbo de atração no imperativo + µάκαρ) encabeçando, 

na verdade, a inuocatio; tal expediente parece antes expandir o horizonte composicional 

dos Hinos; cf. 27.2, 29.1, 34.1. πυρίσπορε: o mesmo para o Dioniso Bianual (52.2); cf. 

πυριγενής em Strab. 13.4.11; ἐν πυρὶ γενναθείς em Anth. Pal. 12.119.3; πυρισθενής em 

Nonn. Dion. 24.6; πυρίπαις em Opp. Cyn. 4.287. Trata-se aqui de uma alusão direta ao 

nascimento de Dioniso por parte de Sêmele (invocada no hino anterior), a qual teria sido 

atingida por Zeus em forma de raio durante o enlace sexual (cf. 44.4); o próprio Zeus 

teria então retirado Dioniso infante das chamas e terminado a gestação em sua coxa (cf. 

48.2-3, 52.3; Eur. Bacch. 94 ss., 243; Apollod. 3.4.3; Nonn. Dion. 9.3); cf. nota a 30.2. 

ταυροµέτωπε: hapax; cf. 6.3, 30.1, 4; 52.2; cf. a possível etimologia de facto para 

Εἰραφιώτης em 48.2. A caracterização do deus convém à imagem de seus mystai, os 

βουκόλοι (1.10, 31.7). Cf. ainda Plut. de Is. et Os. 35. Dioniso é dito ταῦρος em Eur. 

Bacch. 920 e Lycophr. 209; ταυροφάγος em Soph. fr. 607 Nauck; ταυροφυής em Nonn. 

Dion. 11.151, al.; ταυρογενής em Ioann. Galen. ad Hes. Th. 943 (= fr. 413 B).  

2. Βάσσαρε καὶ Βακχεῦ: a estrutura coordenada de epítetos significativos no 

início do verso lembra 34.4, 7; esses mesmo nomes retornam em 52.1, 12. πολυώνυµε: 

assim como em alguns outros casos com esse epíteto, no decorrer da recolha Dioniso 

recebe diversas alcunhas e é apresentado sob facetas distintas (principalmente entre os 

hinos 45 a 53; para um panorama geral, cf. Molina 2011). Ele ainda é πολυώνυµος no fr. 

389 II B. Cf. também nota a 50.2. παντοδυνάστα: cf. 12.4; em 50.2 o deus é µεγασθενής. 
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3. Possível alusão à morte de Orfeu nas mãos das Mênades. ὃς... χαίρεις: notar a 

continuidade do uso de Du-Stil na relativa; para a ideia de satisfação divina, cf. nota a 

22.6. ξίφεσιν... αἵµατι: cf. 65.4-5 (Ares); enquanto nesse hino o imaginário cruento se dá 

em virtude dos cultos dionisíacos (a partir da qual etiologia mítica justifica conduta 

religiosa), no hino a Ares esses elementos correspondem antes à própria caracterização de 

seu ethos divino; ainda assim, cf. 30.4 em que se diz que Dioniso é ἀρήιος. Ainda assim, 

causa estranhamento a referência à espada como parte do ritual dionisíaco, visto que o 

tirso é o seu instrumento por excelência (cf. v.5); as mênades, por sua vez, poderiam 

portar outros instrumentos mais variados (cf. Catull. 64.256-64). Μαινάσι: as próprias 

mênades formariam o séquito de Dioniso Vulpino sob vestes feitas de pele de raposa, 

podendo também ser chamadas de  βασσάραι (cf. introdução ao hino); o nome de seuas 

seguidoras deriva, evidentemente, da mesma raiz de µανία, ou seja, elas estariam sujeitas 

ao êxtase dos rituais dionisíaco; cf. 69.7 θηρόπεπλοι (para as Erínias talvez identificadas 

com as mênades). 

4. εὐάζων: cf. nota a 30.1, 54.11. ἐρίβροµε: cf. nota a 29.8, 30.1. µανικὲ: não 

obstante Ricciardelli (2000, p. 412), sigo o texto de Ψ com Fayant (2014, p. 380); o poeta 

provavelmente se permitiu um alongamento irregular na primeira sílaba do adjetivo, cf. 

51.15, 52.1 e Quandt, p. 40*, item 9. Notar o jogo com Μαινάσι do verso anterior. 

Βάκχε: recupera Βακχεῦ do v.2 com uma variante da terminação. 

5-6. θυρσεγχής: hapax; a imagem do tirso como uma lança é recorrente (cf. 

52.11; Ateneu 5.200d; Nonn. Dion. 42.404). βαρύµηνι: cf. 11.12, 20.4. τετιµένε πᾶσι 

θεοῖσι / καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν: o mesmo em 54.2-3; cf. também 44.7. ὅσοι χθόνα 

ναιετάουσιν: cf. 37.5, também fechando o hexâmetro. 

7. Todo o primeiro hemistíquio se repete em 11.4. ἐλθέ, µάκαρ: precatio com 

construção em anel, cf. início do v.1. σκιρτητά: o mesmo para as Nereidas e os Curetes, 

cf. 24.7, 31.1. φέρων πολὺ γῆθος ἅπασι: notar o contraste entre o pedido feito e a 

caracterização sangrenta e aterrorizante do deus nos vv. 3-5, sendo possível pensar em 

uma atenuação ou eufemismo por parte do poeta ou mesmo de uma ironia, ainda que em 

contexto religioso e cerimonial como o dos HO essa última possibilidade pareça bastante 

remota; contudo, o riso e regozijo são constantemente associados ao deus, cf. 44.3, 75.1 
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Διωνύσου πολυγηθοῦς, 47.5 γεγηθυίαις πραπίδεσσιν e em 50.4 πολυγηθέα καρπὸν 

ἀέξων; cf. ainda Píndaro (fr. 153 Maehler): Διόνυσος πολυγαθής (citado também em 

46.2) e Hes. Theog. 941: Διώνυσον πολυγηθέα. Trata-se provavelmente de uma alusão 

não só ao furor, mas aos efeitos do vinho, bebida comumente associada ao deus (cf. 50.4 

πολυγηθέα καρπὸν ἀέξων). Fayant (2014, p. 376) comenta que o termo que fecha o hino 

(ἅπασι) indicaria que o pedido é feito em nome de todos os seres humanos e não apenas 

em favor dos µύσται (cf. vv. 5-6); ainda assim, i) essa leitura não se encaixa bem com as 

demais precationes do hinário (cf. 4.9, 8.20, 18.19, 23.7-8, 24.9, 34.27, 41.10, 44.11, 

50.10, 52.13, 56.12, 57.12, 59.20, 58.9, 60.7 61.10, 71.12, 74.10, 75.5, 76.11, 77.9, 78.13, 

83.8, 85.10) e ii) pode-se imaginar subentendida uma referência aos iniciados como em 

36.13 ἐλθέ... µύστηισιν ἅπασιν. 

 

46. Ao (Dioniso) do Cesto 

Trata-se de um epíteto de Dioniso enquanto recém-nascido, depositado em um 

cesto usado como berço (λίκνον); cf. nota ao v.1. Segundo Proclo (in. Pl. Tim. 30b), 

testemunho que comporia parte da Teogonia rapsódia (fr. 329 B), após o renascimento de 

Dioniso, ele teria sido entregue por Zeus a Hipta, que o teria recebido em um λίκνον, 

carregando-o sobre a cabeça (cf. introdução ao hino 49), o que justifica a sequência dos 

hinos que vêm a seguir. Athanassakis e Wolkow (2013, pp. 153-4) propõe que nesse 

momento durante o ritual um cesto poderia ser trazido e mostrado aos iniciados ou ainda 

que o seu conteúdo seria revelado; cf. Plut. de Is. et Os. 35.365a, que comenta que a 

revelação do objeto cultual equivaleria à revelação da natureza (cf. ainda Bremmer 2014, 

p. 124). Mais uma vez, Plutarco (Alex. 2.10) fala de uma procissão baseada nessa imagem 

chamada de Liknophoria. Portanto, assim como o hino anterior, a referência ao Dioniso 

do Cesto corresponderia a uma celebração específica dedicada ao deus, no qual eram 

lembrados os seus sofrimentos e um cesto simbólico era apresentado, no qual haveria 

uma cornucópia, representando o nascituro; cf. v.3 ἔρνος; Opp. Cyn. 237-77; Firm. Mat. 

de Err. Prof. Rel. 6.2-5); Harrison 1991, pp. 517-534, 546-8, que observa que o festival 

também faria parte dos ritos eleusinos; cf. também West 1983, pp. 150-2; Larson 2007, 

pp. 137-8. 
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1. Λικνίτην: cf. 52.3. Plutarco (de Is. et Os. 35) comenta sobre esse culto: καὶ 

θύουσιν οἱ Ὅσιοι θυσίαν ἀπόρρητον ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἀπόλλωνος, ὅταν αἱ Θυιάδες 

ἐγείρωσι τὸν Λικνίτην. Há uma menção no corpus órfico de Dioniso com esse epíteto, cf. 

fr. 59 VI B = Servius Auct. in Georg. 1.166: nonnulli Liberum patrem apud Graecos 

Λικνίτην dici adserunt; vallus autem apud eos λικνόν nuncupatur, ubi de more positus 

esse dicitur, postquam est utero matris editus (“Alguns declaram que o pai Liberto era 

chamado entre os gregos de Λικνίτης; o cesto, porém, era chamado entre eles de λικνόν, 

no qual, em geral, se dizia que ele havia sido posto após ter saído do útero de sua mãe”). 

ἐπευχαῖς ταῖσδε: notar a ênfase dêitica (-δε) dada às preces, o que será reforçado no final 

do hino com ἱερὰ δέξαι (v.8); disso, notam-se duas possibilidades: intratextualmente, ou 

as próprias preces são entendidas como as oferendas ou o laudator adota um expediente 

de autorreferencialidade dupla, fazendo o deus notar tanto a prece como outros objetos 

ofertados. Cf. ainda 72.1. κικλήσκω: inuocatio com um verbo clético; notar que o verbo 

é postergado como último elemento do verso, uma uariatio com relação ao esquema mais 

frequente da recolha, ocorrendo apenas aqui, no pr.40 e em 6.8. 

2. Νύσιον: cf. 52.2 e 51.15; Ar. Ran. 215, Lys. 1282. Faz-se referência à infância 

de Dioniso no provavelmente fictício Monte Nisa, onde teria sido cuidado pelos Silenos 

(54.1) e pelas Ninfas (v.5; 51.3, 16); cf. Hymn. hom. 1.9-10, 26.3-5. Uma etimologia 

clássica para Dioniso vincula o segundo elemento de seu nome à essa região (cf. Diod. 

Sic. 1.15.6 Διὸς ὄντα παῖδα... ἀπό τε τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ τόπου [sc. Νῦσα] Διόνυσον 

ὀνοµασθέντα); a leitura de seu nome seguiria então o modelo dos Dióscuros (Διὸς 

κοῦροι), os quais, inclusive, são assimilados na recolha aos Curetes e figurariam como 

parte do cortejo dionisíaco (38.21); para mais sobre esse debate, cf. Macedo 2012, pp. 33-

5. No corpus órfico, Dioniso recebe esse epíteto no fr. 389 II B. ἀµφιθαλῆ: cf. 50.3 ἱερὸν 

θάλος; o LSJ dá como uma das primeiras acepções para esse termo “of children who have 

both parents alive” (cf. Il. 22.496); dificilmente esse seria o caso do nascimento de 

Dioniso por Sêmele (cf. 45.1), mas conviria ao seu primeiro nascimento tendo Perséfone 

como mãe (cf. 30.3). Fayant (2014, p. 386) entende se tratar de um uso mais abrangente 

desse título, traduzindo-o por “florissant”; do mesmo modo, Ricciardelli verte por 

“fiorente”. Entendo que o sentido elencado pelo LSJ, embasado pela leitura de Zeus e 

Perséfone como pais ainda vivos, seria válido, principalmente levando em conta o v.6 
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βουλαῖσι Διὸς πρὸς ἀγαυὴν Φερσεφόνειαν. Se no hino anterior, Dioniso era filho de 

Sêmele (45.1), aqui o poeta vincula o deus ao seu nascimento primeiro por Perséfone 

(mesmo que possa ainda ter Sêmele como mãe, cf. Ricciardelli 2000, p. 416). Seja como 

for, proponho “de pleno vicejo”, que atende tão a leitura mais abrangente quanto o 

sentido metafórico do composto. Vale observar que o hino insiste no vocabulário da 

fauna e flora; cf. vv. 3-4, 7 (ἔρνος; δρυµούς; ἐξετράφης, verbo esse que pode ser usado 

para as plantas brotando, s.u. LSJ e Hdt. 1.193). Para a ligação do Dioniso do Cesto com 

a vegetação, cf. Plut. de Is. et Os. 35 ὅτι δ᾽ οὐ µόνον τοῦ οἴνου Διόνυσον, ἀλλὰ καὶ 

πάσης ὑγρᾶς φύσεως Ἕλληνες ἡγοῦνται κύριον καὶ ἀρχηγόν; nisso, Plutarco cita alguns 

versos de Píndaro (= fr. 153 Maehler): δενδρέων δὲ νοµὸν Διόνυσος πολυγαθὴς / 

αὐξάνοι, ἁγνὸν φέγγος ὀπώρας. Em 50.3 Dioniso é chamado de ἱερὸν θάλος; em 50.5, 

ῥηξίχθων; 50.6, ἱερὸν ἄνθος; κισσόβρυον em 30.4; βοτρυηφόρον, ἐρνεσίπεπλον em 30.5. 

πεποθηµένον: cf. 33.8, 81.3. εὔφρονα: cf. v.8. 

3. Νυµφῶν: para descrições das Ninfas associadas a Dioniso, cf. 51.3, 8, 9, 15-6; 

elas ainda reaparecem no v.5; cf. Hymn. hom. 26.3-5, 9-10. ἔρνος: esse termo designa 

unicamente Dioniso (e personagens identificadas com ele) na recolha: 6.5 (Primogênito: 

παµφαὲς ἔρνος), 52.5 (Bienal: κρύφιον Διὸς ἔρνος), 56.8 (Adônis: ἔρνος Ἔρωτος). 

ἐυστεφάνου τ' Ἀφροδίτης: cf. Od. 8.267; o mesmo epíteto para Dioniso em 74.2 e de 

novo para Afrodite em 42.7; no hino à própria Afrodite ela é descrita como σεµνὴ 

Βάκχοιο πάρεδρε (55.7). 

4. ἀνὰ δρυµοὺς: cf. Hymn. hom. 26.10 βρόµος δ᾽ ἔχεν ἄσπετον ὕλην. 

κεχορευµένα βήµατα: no coro da Antígona de Sófocles, pede-se que o deus se aproxime 

καθαρσίωι ποδί (1144); expressão próxima para os Curetes em 31.1. 

5. ἐλαυνόµενος µανίηισι: o fim desse verso deve ser lido em paralelo com o 

segundo hemistíquio do verso anterior: a sua dança e o furor são diretamente associados; 

repete-se aqui uma terminologia importante para a representação de Dioniso, cf. 36.2, 

45.4-5, 51.15, 52.1, 66.12. 

6. Trata-se dos dois pais de Dioniso, Zeus e Perséfone, que o teriam concebido em 

um segundo nascimento (cf. nota a 30.2). βουλαῖσι Διὸς: cf. 44.5; expressão homérica 
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(Il. 13.524). πρὸς ἀγαυὴν Φερσεφόνειαν: o mesmo em 41.5; cf. ainda 44.6; trata-se de 

outro sintagma homérico, cf. Od. 11.213, 226, 635. 

7. ἐξετράφης, φόβος ἀθανάτοισι θεοῖσιν: os comentadores debatem sobre o 

significado de φόβος nesse contexto. Mesmo com alguma dúvida, Ricciardelli (2000, p. 

417) mantém o adjetivo, aduzindo uma passagem em que também Apolo causaria medo 

nos demais deuses (Hymn. hom. 3.2-4) e um fragmento semelhante do corpus órfico em 

que Zeus seria objeto de temor (fr. 691 B); Fayant (2014, p. 386) simplesmente a 

acompanha. Um outro caminho para entender esse verso é a partir da narrativa de 

apoteose do deus: inicialmente filho de uma mulher humana (Sêmele; cf. Hes. Theog. 940 

ss.), Dioniso teria finalmente ascendido aos céus e conquistado um posto entre os deuses 

após as suas andanças pela Terra e a sua catábase em busca de sua mãe; nesse sentido, ele 

poderia ser visto como uma ameaça (cf. nota a 30.7; Ov. Met. 4.605 ss.; Sen. Her. fur. 16 

ss., 65-6; Apollod. 3.5.3; Paus. 2.31.1, 37.6; Diod. Sic. 4.25.4; Hyg. Fab. 224, 251). 

Note-se ainda que, no contexto órfico, Dioniso é tido como atualiazação do Primogênito 

e o principal deus da sexta e última geração a reger os homens (Pl. Phil. 66c); esse papel 

de destaque certamente poderia causar receio entre os demais deuses, que perderiam 

importância na hierarquia divina e passariam a se tornar relativamente obsoletos no que 

diz respeito aos assuntos humanos. A ideia de apoteose pode justamente estar implícita 

no aoristo passivo de ἐκτρέφω, que precede essa expressão final; do mesmo modo, nota-

se que esse conceito não é estranho ao poeta; cf. 41.8 τεύξασα θεὸν θνητῆς ἀπ' ἀνάγκης. 

8. Εὔφρων ἐλθέ, µάκαρ: cf. 9.11; jogando novamente com a estrutura inicial da 

precatio, o compositor aqui antepõe εὔφρων a ἐλθέ, µάκαρ, no início do verso, 

preenchendo o primeiro hemistíquio e adiando brevemente o imperativo exigindo a 

presença divina. Eὔφρων retoma εὔφρονα do v.2; cf. ainda 50.8 πᾶσιν ἐύφρων. 

κεχαρισµένα δ' ἱερὰ δέξαι: cf. 29.2; referência ao contexto de performance. 

 

47. Ao (Dioniso) da Coluna 

Epíteto de Dioniso em Tebas. O termo περικίων, ou seja, “ao redor da coluna”, 

remeteria à narrativa em que Dioniso teria protegido o palácio de Cadmo, envolvendo 

uma coluna tal qual uma vinha, provendo sustentáculo à construção contra os abalos 
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sísmicos causados pela vinda de Zeus ao thalamos de Sêmele na forma de um raio (cf. 

vv. 2-5; Eur. Bacch. 580 ss. e escólio às Phoen. 649 ss.; Clem. Alex. Stromat. 1.24). A 

narrativa poderia servir como etiologia para um templo tebano dedicado a Dioniso 

(Jeanmarie 1985, pp. 339-40). As vinhas eram comumente associadas a Dioniso, uma vez 

que o deus estava ligada à vegetação e a tudo que medrasse de forma natural e constante 

(cf. Harrison 1991, p. 425 ss.). O hino persiste na narrativa do segundo nascimento do 

deus, associado ao encontro de Zeus e Sêmele, o que será reforçado nos hinos seguintes, 

dedicados a Zeus-Sabázio e Hipta (cf. 48.2-4, 49.2-3). O episódio da coluna parece 

também ter uma função metonímica: Dioniso passa a ter um valor cósmico, servindo 

como δεσµὸς ἁπάντων (v.5); além de uma imagem da palingenese soteriológia, o deus 

também configuraria uma nova ordem do universo, após Zeus (cf. fr. 299-300 B). Com 

efeito, Proclo (in Pl. Tim. I 407, 22 Diehl = fr. 329 B) chama o deus de “coração do 

mundo”. O relato também poderia servir como paralelo para a resistência de Dioniso: 

inicialmente, com relação ao desmembramento dos Titãs, uma vez que o seu coração 

teria permanecido ileso, permitindo que ele renascesse “uno e íntegro”, como comenta 

Macróbio (Somn. Scip. 1.12.12 = fr. 326 B); em segundo lugar, assim como o deus ainda 

prematuro subsiste à chegada de Zeus no cômodo de Sêmele grávida, a coluna 

emaranhada com as vinhas de Dioniso também suporta os efeitos do raio divino. 

1. Κικλήσκω: verbo clético durante a inuocatio. µεθυδώτην: cf. Anth. Pal. 

9.524.13. 

2-5. O laudator alude a uma breve narrativa em que as vinhas de Dioniso teriam 

auxiliado Tebas a resistir a um terremoto causado pelo surgimento de Zeus na forma de 

um raio (cf. v.4 πυρφόρος αὐγὴ) para Sêmele. 

2. Καδµείοισι δόµοις: Sêmele era filha de Cadmo, fundador de Tebas; nessa 

região ela teria recebido Zeus em forma de raio (cf. Apollod. 3.4.1-3). Por extensão, 

Dioniso também era chamado Καδµεῖος (Kaibel ep. 926, 12 sq.). ἑλισσόµενος πέρι 

πάντα: hemistíquios próximos em 4.3 e 24.7; a ideia de um movimento circular é usada 

amiúde para retratar as danças báquicas; aqui essa imagem é transportada para as suas 

vinhas, que emulariam tais danças se enrolando e “rodopiando” pelas estruturas das casas 

por ele protegidas; cf. Hymn. hom. 1.40 εἱλίσσετο κισσός; Larson 2007, p. 135. Não 
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obstante o texto de Quandt, no qual a lição πάντη de Hermann é aceita, o sintagma 

correto tem de ser πέρι πάντα, do que resgato o texto dos manuscritos. 

3. ἔστησε: nota o uso de Er-Stil na relativa. ἀποπέµψας: cf. 3.14, 12.16, 37.7, 

58.10, 77.10. 

4. πυρφόρος αὐγὴ: cf. 44.4; antonomásia (metonímia por atributo reconhecido) 

para Zeus, que teria aparecido dessa forma para Sêmele. Cf. Eur. Bacch. 3 e Hipp. 559. 

5. Notar a antinomia no verso: a força avassaladora e desordenante representada 

por Zeus no primeiro hemistíquio é contrabalanceada pelo nascimento de Dioniso, 

considerado “elo de tudo”, ou seja, pode se tratar de uma cena cratológica em que o 

recém-nascido, representando uma ideia de coesão e resistência à geração de Zeus, 

aparece como princípio de uma nova ordem cosmológica. πρηστῆρος ῥοίζοις: como 

resultados dos poderes de Zeus esses termos aparecem em 19.5, 10, 11. ὃ δ' ἀνέδραµε 

δεσµὸς ἁπάντων: como observa Ricciardelli (2000, p. 418), tal feito por parte de Dioniso 

seria um prodígio, uma vez que, em virtude do episódio, ele teria nascido ainda 

prematuro. Expressão próxima para Crono em 13.4 δεσµοὺς ἀρρήκτους ὃς ἔχεις κατ' 

ἀπείρονα κόσµον; no hino seguinte, Sabázio é chamado de Κρόνου υἱέ (48.1). Cf. ainda 

85.4 e 87.4. 

5. Ἐλθέ, µάκαρ: precatio com verbo de atração; mesma fórmula para atrair 

Dioniso em 45.7, 46.8. βακχευτά: retoma Βάκχον do v.1; o mesmo para Pã (11.5, 21). 

γεγηθυίαις πραπίδεσσιν: cf. nota a 45.7; Clem. Alex. Strom. 1.24. 

 

48. Ao Sabázio 

Deus de origem trácio-frígia que em sua representação original aparece 

geralmente montado em cavalos e tinha uma posição de destaque dentro do panteão local, 

provavelmente figurando como um soberano do cosmo, amiúde representado com uma 

cobra e com alusões aos seus mistérios; apesar dessas informações, Sabázio ainda é 

considerado uma figura sem um papel definido na religião da Trácia, sua atestação mais 

antiga sendo em uma inscrição do século 1 d.C. (Tacheva-Hitova 1983, pp. 179, 182). 

Seu culto passou a ser identificado em Atenas com Dioniso (cf. Ar. V. 9, Av. 875, Lys. 
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388) e, na própria Frígia, com Zeus (cf. Tacheva-Hitova 1983, pp. 162 ss.; Fayant 2014, 

pp. 393-4). Diodoro (4.4) supõe que Sabázio fosse uma forma mais antiga do deus 

Dioniso: ele seria filho de Perséfone e Zeus, ao qual seriam realizadas cerimônias 

noturnas de cunho libidinoso. Harrison (1991, p. 418) comenta a possibilidade de que os 

ritos ligados a Sabázio tivessem sido encarados como mais “primitivos e selvagens” do 

que aqueles ligados a Dioniso no período clássico. Demóstenes (de Cor. 313), por 

exemplo, fala dos ritos de Sabázio de forma negativa, considerando-os práticas 

subversivas e alheias aos cultos tradicionais de Atenas no período clássico. A associação 

com ambas divindades, para além de possíveis homologias mitológicas e cultuais, 

também pode se dever a fatores linguísticos. É possível que os antigos tenham entendido 

a segunda parte do composto, -ζιος, como um cognato de Διός (*diṷos > **zios), em um 

modelo próximo da etimologia antiga para Dioniso, espelhada na formação de Dióscuros 

(cf. nota a 38.21 e 46.2). Dessa forma, a primeira parte do nome oscilaria entre uma 

interpretação a favor da leitura que identificaria o nome com Dioniso ou com Zeus (cf. a 

sugestão etimológica que B. F. Atkinson oferece em Cook 1925, p. 1217). Uma vez que 

Sabázio fora assimilado com Baco, chamado Līber (“livre”) entre os romanos, postulou-

se já a possibilidade de um correlato no antigo eslavo eclesiástico svobodĭ (< *sṷo-

bhodhio-), também com o significado de “livre” (cf. Fortson IV 2010, pp. 459-60, que 

considera essa etimologia interessante, ainda que “speculative and unprovable”). 

Atestações epigráficas com diversas variantes (e.g. Σεβάζιος, Σαβάζοις, Σαβασεῖος; cf. 

Tacheva-Hitova 1983, pp. 183-4) tornam essa etimologia ainda mais duvidosa e um nome 

de origem pré-grega talvez seja a alternativa mais provável. Junto com o hino a Sêmele 

(44), a invocação a Zeus-Sabázio e a Hipta (49) emolduram a temática do renascimento 

de Dioniso: este hino alude diretamente ao episódio, focando-se no resgate que Zeus faz 

do recém-nascido ainda prematuro, costurando-o em sua coxa, o que pode ser entendido 

como o terceiro nascimento do deus e uma sugestão mitológica de consubstancialidade 

entre Zeus e seu filho (cf. 30.2; Jeanmarie 1985, pp. 337-9). Para essa narrativa, o poeta 

faz questão de usar um vocabulário ligado aos mistérios e a iniciações, o que talvez seja 

uma alusão direta ao próprio contexto dos HO (cf. v.3, 44.7-9, 49.2-3 e introdução aos 

hinos 43-45); cf. ainda West 1983, p. 110. 
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1. Κλῦθι: inuocatio com verbo de audição. πάτερ, Κρόνου υἱέ: merismo: Zeus é 

filho de Crono mas pai de Dioniso. κύδιµε: assim também para Apolo (34.5, na mesma 

posição do verso). 

2. ἐρίβροµον, Εἰραφιώτην: o mesmo em Dion. Per. 576; cf. também Nonn. 

Dion. 14.229 πυρίβροµος Εἰραφιώτης (nas Dionisíacas o segundo epíteto aparece 

algumas vezes, sempre fechando o hexâmetro, cf. 9.23, 14.118, 21.81, 42.315); em Alceu 

(fr. 381 Lobel-Page) vê-se a forma lésbia ἐρραφεώτας. Para o primeiro epíteto, cf. 29.8, 

30.1. Εἰραφιώτης, por sua vez, admite várias leituras. Como nota Ricciardelli (2000, p. 

420), a mais provável aqui, dado o verso que segue, é a interpretação que corresponde à 

glosa de Hesíquio (s.u.): ὁ Διόνυσος, παρὰ τὸ ἐρράφθαι ἐν τῷ µηρῷ τοῦ Διός. Justamente 

comentando a passagem supracitada de Dionísio Periegeta, Eustácio (in Dion. Per. 

566.59) oferece a mesma explicação. Trata-se, no entanto, de um epíteto de atestação 

antiga, presente já nos Hinos homéricos (1.2, 17, 20). Frisk (1960) e Chantraine (1984), 

dentre algumas possibilidades, propõe se tratar de um derivado de *εἴραφος, *εἰράφιον, 

termos correlatos do sânscrito ṛṣabhá- “touro” (cf. 30.1, 4; 45.1; 52.2). 

3. µηρῶι ἐγκατέραψας: cf. nota a v.2, 30.2, 45.1; em 52.3 Dioniso é 

µηροτρεφής. τετελεσµένος ἔλθηι: cf. 44.8 (a Sêmele) σοῦ Βάκχου γονίµην ὠδῖνα 

τελῶσιν; o particípio perfeito de τελέω convém tanto ao término da gestação de Dioniso 

quanto ao contexto iniciático, ecoando, neste mesmo hino, ἐπέλθοις µυστιπόλοισιν do 

v.6; pode-se sustentar essa ambivalência a partir de uma passagem no hino que se segue, 

quando é dito de Hipta: µυστιπόλον, τελεταῖσιν ἀγαλλοµένην Σάβου ἁγνοῦ (49.2); o 

nascimento de Dioniso por Zeus-Sabázio é visto não só como uma gestação, mas como 

um mistério; cf. em especial nota a 49.2-3 e ainda 53.10 τελεσσιγόνοισι. Vale lembrar 

que o tema do nascimento é caro à coletânea (cf. o hino 2, dedicado à Protetora das 

Portas, em contraste com o hino 87, à Morte); há certa homologia estrutural entre a 

condição do iniciado e o nascituro, o que é explorado em alguns momentos nos HO. 

Como observa Fayant (2014, p. 410): “Ses naissances ont été entourées de secret, lui-

même est le dieu des mystères”; cf. 50.3 κρυψίγονον µακάρων ἱερὸν θάλος e 30.7 

ἀρρήτοις λέκτροισι τεκνωθείς. Cf. ainda nota a 52.11 ὑποκόλπιε. 
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4. Τµῶλον: cf. 49.6; o Monte Tmolo ficava na Lídia (Il. 2.866). Sêneca o 

relaciona aos rituais báquicos (Phoen. 602). Ἵπταν: Hipta é invocada no próximo hino; 

trata-se de uma divindade frígia (provavelmente a Hebat hitita) assimilada a Reia-Cibele 

(cf. Morand 2001, pp. 174-81; Fayant 2014, p. 399). καλλιπάρηιον: epíteto homérico (Il. 

1.143, 15.87; Od. 15.123). 

5. Ἀλλά, µάκαρ: início da precatio com ἀλλά exortativo (cf. nota a 6.10). 

Φρυγίης µεδέων: faz-se alusão à origem frígia de Sabázio. βασιλεύτατε: cf. Il. 9.69. 

6. εὐµενέων... ἐπέλθοις: mesma construção em 83.8. ἐπαρωγὸς: cf. 2.13, 74.8. 

ἐπέλθοις µυστιπόλοισιν: cf. nota a v.3. 

 

49. A Hipta 

Hipta era uma deusa celebrada na Lídia, provavelmente ligada à deusa hitita 

Hebat (West 1983, p. 96 ss.; Bernabé 2012, p. 241; Fayant 2014, p. 399). Quatro 

inscrições foram encontradas entre os séculos 1 a 4 d.C. que mencionam o seu nome, 

frequentemente ao lado de Sabázio e sempre identificada como “Mãe”, o que sugere a 

sua assimilação com Cibele (Morand 2001, pp. 174-81; 2009). Os hinos a ambos frisam 

essa relação complementar (cf. v.2 e 48.4). Os únicos outros testemunhos dessa deusa são 

justamente dentro do corpus órfico. Proclo (in Pl. Tim. 34b II, 105, 28 Diehl = fr. 329 II 

B) nos informa que haveria um texto sob a autoria de Orfeu denominado a respeito de 

Hipta. Além disso, em outro testemunho de Proclo que corresponderia à Teogonia 

rapsódica (fr. 329 I B), a deusa teria cuidado do recém-nascido Dioniso, que estaria 

depositado em um cesto (λίκνον) enrolado com uma serpente, o qual ela levaria sobre a 

sua cabeça (cf. introdução ao hino 46). De acordo com o filósofo neoplatônico, a deusa 

corresponderia à “alma do mundo” e Dioniso, ao “coração do mundo”. Como Proclo 

comenta ao fim do trecho citado, a narrativa órfica justificaria a ligação entre Hipta e 

Zeus-Sabázio por meio de uma união simbólica, ambos deuses tutelares de Dioniso, mas 

com um papel invertido, uma vez que é o próprio Zeus que dá à luz. Tal evento 

corresponderia ao terceiro nascimento de Dioniso (Bernabé 2012, pp. 241-2; cf. ainda 

West 1983, p. 74).  
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1. κικλήσκω: inuocatio com verbo clético. Βάκχου τροφόν, εὐάδα κούρην: cf. 

48.4; no primeiro sintagma, Hipta é nutriz de Baco, cuidando dele durante a sua infância 

após a gestação terminada por Zeus; no segundo, explicita-se que ela não só servia como 

sua cuidadora, sendo ela também uma participante nos ritos dionisíacos (cf. v.2): ao 

mesmo que tempo que ela protege o deus, ela também se subscreve ao seu cortejo; essa 

oscilação de seu nexo com Dioniso também se deixa entrever pela oposição entre τροφόν 

e κούρην. Cf. Nonn. Dion. 43.98 εὐαδι Βάκχηι. 

2. µυστιπόλον: cf. nota ao verso anteiror. τελεταῖσιν ἀγαλλοµένην Σάβου: 

forma hipocorística para Sabázio, invocada no hino anterior; os adeptos de seu culto eram 

justamente chamados saboi (Demosth. de Cor. 260). Para um possível sentido dessa 

iniciação (provavelmente identificada com os ritos dionisíacos), cf. notas a 53.10 

(τελεσσιγόνοισι) e 48.3 e introdução a esse mesmo hino. Τελεταῖσιν conecta-se por 

assíndeto com χοροῖσι do verso seguinte. 

3. As danças noturnas de Dioniso-Íaco provavelmente reiteram as iniciações de 

Sabázio aludidas no verso anterior; isso se impõe, no entanto, como um problema cultual: 

se na coletânea Sabázio é identificado com Zeus, deveria causar estranhamento que a sua 

iniciação, ainda assim, tenha como referente os ritos dionisíacos. O segundo caso é 

natural para aquelas regiões que tinha Dioniso como única assimilação de Sabázio. Aqui, 

contudo, assimilado a Zeus, seria o caso de se imaginar iniciações vinculadas também ao 

próprio Zeus? Os comentadores não se aprofundam nesse problema, pois, seguindo 

Ricciardelli (2000, p. 420; que, por sua vez, segue os apontamentos de Wilamowitz), 

rechaçam a possibilidade de uma referência iniciática na narrativa do nascimento de 

Dioniso da coxa de Zeus-Sabázio no hino anterior. Todavia, caso essa hipótese seja 

aceita, ficaria claro que os ritos de Sabo e as danças de Íaco convergiriam a um mesmo 

evento cerimonial em virtude de que ambas as divindades participariam dessa mesma 

etiologia mitológica: Sabázio como pai, Íaco como filho, ambas participantes em um 

mistério que envolveria o tema do nascimento. Se isso estiver certo, os versos 2 e 3 deste 

hino aludem a um mesmo ritual, mas sob o referente de protagonistas distintos. A partir 

de alguns apontamentos de Jeanmarie (1985, p. 338), é possível pensar que as 

celebrações orgiásticas dedicadas a Dioniso corresponderiam ao mito original de seu 

segundo nascimento: o deus teria nascido do fogo, i.e. do raio de Zeus (cf. 19.1, 20.2, 
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45.1, 52.2 e 3), em meio a uma visita noturna de seu pai a Sêmele; da mesma forma, as 

cerimônias dionisíacas seria, em geral, noturnas, executadas à luz de tochas (cf. hino 3, à 

Noite). Cf. nota a 48.3. νυκτερίοισι χοροῖσι: as danças noturnas aparecem mais de uma 

vez na recolha, cf. 52.4, 54.10. Considerando as observações de Graf (2009a), pode-se 

tratar de uma alusão ao próprio hic et nunc dos HO (cf. também a introdução do hino 3, 

dedicado à Noite). Para uma descrição aprofundada de um cenário próximo, cf. Bremmer 

2014, pp. 7 ss. πυριβρεµέτοισιν: provável alusão às tochas que acompanhariam as 

danças noturnas (cf. introdução ao hino 3; Nonn. Dion. 9.98-131; Fayant 2014, p. 404). 

Ainda em Nono, Dioniso é chamado de πυρίβροµος (Dion. 14.229), o que levou Morand 

(2009, p. 176) a propor: πυριβρεµέταο, como um epíteto no genitivo acompanhando Íaco; 

para tanto, porém, seriam necessárias muitas alterações no verso, chegando a algo 

próximo do que fora proposto por Quandt: νυκτερίοις τε χοροῖσιν ἐριβρεµέταο Ἰάκχου; 

ambas as sugestões superariam o incômodo assíndeto do verso, eliminariam o triplo 

dativo e ainda agregariam um epíteto a Íaco. Ἰάκχου: apesar das inúmeras sugestões dos 

comentadores, essa lição de Hermann é a que mais se impõe para a legibilidade do verso; 

o eco nos três primeiros termos da terminação no dativo plural teria contaminado um 

original Ἰάκχου, do que o copista automaticamente teria escrito ἰάκοισι, como consta nos 

manuscritos. 

4. Κλῦθί µου εὐχοµένου: autorreferencialidade hínica; pode-se pensar aqui em 

uma segunda invocação ou já no próprio pedido final; caso seja considerado o segundo 

caso, teríamos uma composição relativamente atípica dentro da recolha, com a precatio 

ocupando um espaço maior dentro do hino do que a inuocatio. Cf. notas a 8.20 e 28.11.  

χθονία µήτηρ, βασίλεια: em geral, Hipta é identificada pelos comentadores com Reia-

Cibele e a Mãe dos Deuses: Reia é παµβασίλεια em 14.7 e a Mãe dos Deuses é Φρυγίης 

σώτειρα (27.12; cf. v.5 ἐν Φρυγίηι). Ainda assim, talvez outra assimilação fosse possível, 

mesmo que circunscrita ao contexto dos HO. Ricciardelli (2000, p. 422) pensa haver uma 

identificação com Reia e Perséfone nesta passagem. Fayant (2014, p. 404), por sua vez, 

comenta que, neste verso, χθονία teria o sentido não de “subterrânea” mas “terrestre”. 

Vale aduzir passagens do próprio hino à Perséfone que permitem essa leitura: em 29.6 a 

deusa é descrita como ὑποχθονίων βασίλεια (sintagma muito próximo ao deste verso) e 

em 29.8 ela é µῆτερ ἐριβρεµέτου πολυµόρφου Εὐβουλῆος; em 71.10, Melínoe, 
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identificada com Perséfone, é chamada de καταχθονίων βασίλεια. Sendo assim, por meio 

desses paralelos, seria possível a leitura de χθονία como “subterrânea”, o que convém 

ainda ao próximo hino dedicado a Dioniso que explora a sua faceta libertadora (vinculada 

às iniciações e à sua ligação com o post mortem, domínio de Perséfone; cf. nota a 50.9). 

Morand (2011, p. 175) sustenta essa ideia colateralmente: a autora observa que de fato 

Dioniso “spends time with Persephone” no hino 45 e, além disso, comenta que os hinos a 

Sabázio (48) e a Hipta (49) dão ênfase não apenas aos nascimentos de Dioniso, mas 

também à sua presença no submundo. Cf. 53.1 χθόνιον Διόνυσον e versos seguintes, nos 

quais o deus é descrito morando junto com Perséfone (em especial nota a 53.11 

ὑποκόλπιε). Apesar desses apontamentos, entendo que a presença subterrânea de Dioniso 

é melhor sublinhada nos hinos seguintes ao passo que a seção dos hinos 44-49 se foca nos 

dois últimos nascimentos do deus. 

5. ἐν Φρυγίηι: a seção intermediária dos HO é com maior número de influência 

de divindades frígias: além desta referência, cf. 42.6 (Mise), 48.5 (Sabázio). Vincula-se 

ainda à Mãe dos Deuses (27.12). Cf. ainda 42.6.  

6. Τµῶλος: cf. 48.4; nas circunvizinhanças dessa mesma montanha na Lídia 

foram encontradas inscrições com o nome de Hipta (cf. Morand 2001, p. 177 ss.; 2009, p. 

175). Isso pode indicar não apenas um contexto cultural compartilhado com o grupo dos 

HO, mas também as próprias redondezas em meio as quais o hinário foi composto, ainda 

que não seja uma prova definitiva (Morand 2001, p. 175). Seguindo o conceito de 

autorreferencialidade hínica, o poeta pode justamente estar implicando o seu hic et nunc 

na composição, suturando mito e ocasião de performance. Λυδοῖσι: em Nonn. Dion. 

43.172, Dioniso é Λύδιος. θόασµα: hapax formado a partir de θοάζω; cf. Eur. Bacch. 65-

6, 218-9. 

7. ἔρχεο πρὸς τελετὰς: precatio com verbo de atração mencionando o hic et nunc 

do laudator. γήθουσα προσώπωι: cf. 16.10. 

 

50. Ao Libertador Lagariço 



	 473	

O primeiro epíteto refere-se a Dioniso em sua condição de libertador, o segundo 

corresponde à sua imagem como deus do lagar de vinho (ληνός). O uso de duas epicleses 

adjuntas lembra o título do hino 45. Dioniso é Ληναῖος ainda em Anth. Pal. 9.519.1; cf. 

também 42.4 e 52.2. A ideia de liberação, por sua vez, estaria ligada à participação dos 

iniciados nos mistérios dionisíacos; o vinho, associado ao deus, poderia ser uma via para 

alcançar esse efeito (Ricciardelli 2000, p. 424). Pode-se pensar em uma dupla liberação a 

partir de Dioniso: não apenas dos pesares mundanos, pela ebriedade e êxtase, mas, no 

contexto órfico, também da falta titânica que os homens carregariam; cf. Graf e Johnston 

2007, pp. 132, 147; Bernabé 2011a, pp. 223-9, 338-42; Fayant 2014, p. 406; fr. 413 B, 

em especial fr. 348-49 B, 485-6 B e ainda fr. 350 B Ὁ Διόνυσος λύσεώς ἐστιν αἴτιος· διὸ 

καὶ Λυσεὺς ὁ θεός, καὶ ὁ Ὀρφεύς φησιν. A liberdade da alma em contexto órfico seria de 

uma soteriologia elitista, legada apenas aos iniciados (Bernabé 2011a, p. 219). O hino 

ainda abunda em metáforas vegetais, o que não é gratuito: o deus seria o próprio vinho 

(fr. 331 B) ao mesmo tempo em que a vegetação e os frutos explicariam também a 

dinâmica de seu renascimento. Para as Lenaias, festas dionisíacas em que as mênades 

entrariam em um estado de êxtase, cf. 54.9 e Larson 2007, pp. 134-5. Pausânias fala de 

uma estátua a Dioniso Libertador em Corinto (2.2.6) e outra em Tebas (9.16.6). Cf. ainda 

Hymn. hom. 7.13-5; Eur. Bacch. 443-50. Com um sentido similar, Dioniso recebia ainda 

o epíteto de Ἐλευθερεύς (Plut. Quaest. Rom. 289a, Quaest. conv. 716b7; Paus. 1.38.8; 

Clem. Alex. Protr. 4.53.3; Kaibel ep. 817.4); entre os romanos, Dioniso era assimilado ao 

deus Līber (Ov. Met. 4.14 ss.). 

1. Κλῦθι, µάκαρ: o poeta segue inicialmente um expediente comum: verbo de 

audição na inuocatio; µάκαρ, no entanto, figura geralmente nas precationes (cf. 52.1). 

Διὸς υἷ': cf. Opp. Cyn. 4.238; Ap. Rh. 2.905, 4.1134; Nonn. Dion. 9.149. ἐπιλήνιε: termo 

derivado de ληνός; o ἐπιλήνιον era também uma dança acompanhada de canto que era 

realizada no decorrer do processamento das uvas (cf. Anacreont. 57.8; Athen. 5.28.36 

Kaibel; Long. Daph. et Ch. 2.36.1; Nonn. Dion. 19.33; Phil. de Op. mund. 172). A raiz 

desse adjetivo é retomada como o epíteto principal no v.5. διµάτωρ: o mesmo em Alex. 

fr. 284 Kock; διµήτριος em Ael. Herod. Partit. p. 265; curiosamente, em Nono (Dion. 

9.95), Dioniso é chamado de ἀµήτωρ. O deus é filho de Sêmele e Perséfone (cf. nota a 

30.2). 
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2. σπέρµα πολύµνηστον: o mesmo sintagma abrindo o hexâmetro em 6.4 e 42.2. 

πολυώνυµε: epíteto genérico que, entretanto, empregado para Dioniso recebe um relevo 

especial, uma vez que no decorrer da recolha ele é invocado a partir de diversas 

identidades e epítetos. Para o próprio Dioniso esse título aparece ainda em: 42.2, 45.2 

(com nota), 52.1, 56.1. Λύσιε: o epíteto se repete ainda no início do v.8; cf. fr. 350 B. Em 

42.4 λύσειον Ἴακχον. 

3. κρυψίγονον: hapax; imagem próxima em 30.7 (ἀρρήτοις λέκτροισι τεκνωθείς). 

Cf. 30.3, 52.5. Esse termo antecipa κρυψίδροµοι de 51.3. Cf. também notas a 42.3, 48.3 e 

49.2-3. ἱερὸν θάλος: cf. nota a 46.2; no v.6 ἱερὸν ἄνθος. Εὔιε: retomado no v.8; o motivo 

do grito de furor dionisíaco perpassa toda a coletânea, aplicado não somente ao próprio 

Baco, mas também a outras divindades (cf. nota a 30.1). 

4. εὐτραφές, εὔκαρπε: o hemistíquio reforça a ligação de Dioniso com a 

vegetação (cf. 46.2); a raiz do segundo epíteto é retomada logo em seguida no verso. No 

v.10 ainda, o deus é dito φερέκαρπος. πολυγηθέα καρπὸν ἀέξων: essa ideia será 

recuperada no v.6; não obstante Fayant (2014, p.410), dado o contexto, alude-se 

provavelmente ao vinho. Cf. nota a 45.7 φέρων πολὺ γῆθος ἅπασι. Em 26.10 (à Terra), 

lê-se καρποὺς αὔξοις πολυγηθεῖς (porém com um sentido mais abrangente). 

5. ῥηξίχθων: Dioniso brota da terra identificado com a vegetação e a uva; cf. nota 

a 46.2; o mesmo epíteto em 52.9. αἰολόµορφε: em 29.8 e 56.3, Dioniso é πολυµόρφος; 

cf. também Nonn. Dion. 36.388: πολυειδέι Βάκχωι. O uso desse epíteto pode se 

relacionar com o deus identificado com os frutos e vegetação que ele produz ou com a 

sua própria caracterização multifacetada, do que o adjetivo seria equivalente a 

πολυώνυµος do v.2. 

6. παυσίπονον... ἄκος: a paráfrase “cura aliviadora” corresponde, evidentemente, 

ao vinho, o que fica implícita pelo sintagma que fecha o verso; παυσίπονος é usado para a 

videira em Ar. Ran. 1320-1. Cf. ainda fr. 413 B. φανεὶς: como aponta Fayant (2014, p. 

410), talvez aqui esteja insinuada uma referência ao nome de Fanes-Protógono, a quem 

Dioniso é assimilado (explicitamente em 30.2 e 52.6); cf. ainda um expediente próximo 

em 52.9 πυριφεγγές. ἱερὸν ἄνθος: cf. nota a 46.2; pode-se pensar em um epíteto ligado 

diretamente a Dioniso ou um aposto para παυσίπονον... ἄκος. 
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7. χάρµα βροτοῖς: o mesmo para Dioniso em Il. 14.325. φιλάλυπον: hapax. 

ἐπάφριε: correção sugerida por Vian a partir de 52.9; “espumoso” se diz do vinho, o que 

convém ao seu deus e ao processo do lagar. καλλιέθειρε: cf. Hymn. hom. 7.4; cf. ainda 

56.2 ἁβροκόµη. 

8. θυρσοµανές: cf. Eur. Phoen. 791; Nonn. Dion. 18.309, al. Para outras 

referências na recolha, cf. 44.3, 45.5, 52.4. Βρόµι': cf. 40.10. πᾶσιν ἐύφρων: cf. 46.2, 8. 

9. οἷς ἐθέλεις: Ricciardelli (2000, p. 427) faz notar a contraposição entre πᾶσιν do 

fim do verso anterior e οἷς ἐθέλεις, de valor mais delimitativo; no mesmo comentário, 

Ricciardelli ainda levanta um fragmento órfico bastante pertinente: οὕς κ' ἐθέληισθα, / 

λύσεις ἔκ τε πόνων χαλεπῶν καὶ ἀπείρονος οἴστρου (fr. 350 B); enquanto nesse 

testemunho a imagem seja mais exatamente a respeito dos ritos purificatórios para o post 

mortem (fr. 345-50 B) e não apenas dos efeitos do vinho, vale notar o encavalamento 

entre as terminologias usadas; nesse sentido, é possível que o poeta tenha incutido um 

significado subjacente ao verso, remetendo aos mistérios de Dioniso, o que convém ao 

epíteto que ele carrega neste hino, Λυσίος, uma vez que os seus iniciados poderiam 

adquirir a condição de “libertos” (cf. introdução a este hino e nota a 49.4). ἐπιφαύσκων: 

cf. Arg. orph. 10. Novamente, como no v.6, Fayant (2014, p. 411) vê aqui uma 

comparação de Dioniso com Fanes; Ricciardelli (2000, p. 427) propõe o mesmo. 

10. νῦν σε καλῶ µύσταισι µολεῖν: o advérbio νῦν faz a transição não só da 

amplificatio para a precatio, como também da descrição dos atributos gerais do deus para 

o hic et nunc da celebração humana; notar o verbo clético ao qual se segue outro verbo, 

de atração, com uso do Du-Stil. Cf. 44.10-1 Νῦν σε, θεά, λίτοµαι... / καλέων... µύσταισιν 

ὑπάρχειν. φερέκαρπον: retoma εὔκαρπος e καρπός do v.4. 

 

51. Às Ninfas 

Pela posição do hino (cf. hinos 50 e 52) e pela caracterização proposta (vv. 3-4, 

15-6), as Ninfas são inicialmente identificadas com as Oceânides (v.1), mas invocadas 

principalmente como seguidoras de Dioniso nas festas bienais; cf. 53.2. Em um contexto 

órfico, tal associação justificaria os diversos atributos naturais legados às deusas (cf. nota 
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ao v.3); por esse viés, εἰαροτερπεῖς do v.15 teria especial significado, uma vez que o 

renascimento de Dioniso poderia ser equacionado com a chegada da primavera (cf. 

introdução aos hino 30, 43 e 44); com efeito, essas deusas compartilham muitas 

características com as Estações (cf. v.4 e 43.3; v.6 e 43.6; v.7 e 43.3; v.11 e 43.4; v.13 e 

43.6; v.15 e 43.3; v.17 e 43.10). Ainda no corpus órfico, as Ninfas aparecem sempre 

ligadas à água (fr. 357 B, 413.2 B, 843 B). Tradicionalmente, as Ninfas eram amiúde 

relacionadas às diversas manifestações da natureza, do que elas também seriam 

denominadas de acordo com as suas áreas de atuação: Dríades, se vinculadas às árvores 

(vv. 10, 13-4); Oréades, às montanhas (vv. 5, 7-8); Náiades, às fontes (vv. 6, 9-10, 14). 

Na recolha, as Náiades são assimiladas às Bacantes enquanto participantes do séquito 

dionisíaco (cf. 54.6). Além disso, o poeta destaca o papel das deusas enquanto comitiva 

de Pã (v.8; 11.4, 9). 

1. Νύµφαι: inuocatio com vocativo em posição tópica. θυγατέρες... Ὠκεανοῖο: 

diferente da tradição homérica, a partir da qual as Ninfas seriam filhas de Zeus (Il. 6.420; 

Od. 6.105, al.), aqui elas são filhas do Oceano, como em (Hes. Theog. 346-70; Soph. 

Phil. 1470; Callim. Hymn. 6.13; Ap. Rh. 4.1414). µεγαλήτορος: epíteto homérico 

atribuído a diversas figuras (Il. 2.547, 641, 5.468, al.). 

2. ὑγροπόροι: hapax na recolha, mas cf. 21.3, 22.6, 24.2, 80.3, 82.1, 83.7; mais 

adiante, no v.14, as Ninfas são também chamadas de ὑγροκέλευθοι. O título convém 

enquanto filhas do Oceano (v.1); cf. ainda nota ao v.3. γαίης ὑπὸ κεύθεσιν οἰκί' 

ἔχουσαι: o mesmo em 69.3 (Erínias), também fechando o verso; cf. nota a 29.4; Aesch. 

Eum. 1036 γᾶς ὑπὸ κεῦθος. 

3. Nesse verso as Ninfas incorporam quatro epítetos ligados diretamente a 

Dioniso. Essa associação com o deus convém duplamente: por um lado, elas teriam 

zelado por ele durante a sua infância (v.15); por outro, ligadas à água (vv. 1-2, 14), elas 

eram encaradas como complementares à prerrogativa de Dioniso e Deméter no que 

corresponde à produção de frutos, vegetação e colheitas (cf. v.16); daí receberem os 

epítetos de καρποτρόφοι (v.4), πηγαῖαι (v.6), πολυανθεῖς (v.7), ἀγλαόκαρποι (v.12), 

πολυθρέµµονες αὐξίτροφοί τε (v.13), εἰαροτερπεῖς (v.15). Kρυψίδροµοι: hapax; revisita 

κρυψίγονον (50.3) e κρύφιον (6.5, 30.3, 52.5), aplicados para Dioniso. Ainda assim, o 
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epíteto cabe a elas uma vez que teriam nascido do Oceano e são aqui identificadas com as 

águas subterrâneas. Βάκχοιο τροφοί: deixa claro a relação das Ninfas com Baco; elas 

teriam cuidado do deus no monte Nisa (cf. nota a 30.9). A construção ecoa 49.1 Βάκχου 

τροφόν (Hipta) e ainda 54.1 ὦ πολύσεµνε τροφεῦ, Βάκχοιο τιθηνέ (Sileno). χθόνιαι, 

πολυγηθεῖς: epítetos aplicados também a Dioniso na recolha; cf. notas a 45.7 e 53.1. 

4. καρποτρόφοι: cf. nota a v.3. λειµωνιάδες: o mesmo para as Estações (43.3) e 

para as brisas do Zéfiro (81.3); no v.7. αὐλωνιάδες. Cf. ainda 18.12-3 e 29.12; Soph. Phil. 

1454. σκολιοδρόµοι: σκολιός se diz dos rios em Heródoto (1.185); o mesmo para a Lua 

em Maneth. 4.478. 

5. ἀντροχαρεῖς: o mesmo para Pã (11.12), com quem elas são associadas no v.8. 

ἠερόφοιτοι: cf. 3.9, 9.2, 81.1 82.4; antes identificadas com a água, aqui elas passam a se 

manifestar como o ar (no v.6 elas são chamadas de δροσοείµονες, epíteto compartilhado 

com as Nuvens em 21.6); cf. v.8 οὐρεσίφοιτοι, em que passam a se manifestar em meio 

às montanhas, ou seja, do elemento terrestre. Fayant (2014, p. 420) prefere entender que 

aqui as deusas estão associadas às cachoeiras. 

6. πηγαῖαι: cf. nota a v.3 e Eur. Rh. 929, com relação às Náiades, um subgrupo 

das Ninfas ligadas às fontes e nascentes, consideradas também filhas do Oceano; as 

Náiades são mencionadas em 54.6, ao lado de Sileno e das Bacantes. δροµάδες: assim 

também para uma das Náiades (cf. Eur. Hipp. 549); diz-se ainda do fluxo migratórios dos 

peixes (Arist. Hist. anim. 488a6). δροσοείµονες: as Ninfas são identificadas com o 

elemento aéreo; cf. nota a v.5. ἴχνεσι κοῦφαι: o mesmo para os Curetes (31.3), também 

fechando o verso. 

7. φαινόµεναι, ἀφανεῖς: antítese; identificadas com elementos da natureza (a 

água, a terra e o ar), as Ninfas estão presentes enquanto fenômenos mas permanecem 

ocultas sob esses mesmos fenômenos. Pode ainda ser uma referência unicamente ao 

elemento aéreo, i.e., identificadas com o ar, que é percebido ainda que invisível. Cf. 2.7 

ἀφανής, ἔργοισι δὲ φαίνηι ἅπασι, 18.16 Mοῦνος ἔφυς ἀφανῶν ἔργων φανερῶν τε 

βραβευτής, 40.12 σὺ χθονία, σὺ δὲ φαινοµένη, 55.10 φαινοµένη τ' ἀφανής. αὐλωνιάδες, 

πολυανθεῖς: cf. 43.3 e nota a v.3; αὐλωνιάδες é um hapax. 
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8. σὺν Πανὶ σκιρτῶσαι ἀν' οὔρεα: as Ninfas são apresentadas convivendo com 

Pã no Hymn. hom. 19.3, 19; são ainda elencados juntos na recolha em pr.15 e o deus é 

chamado de σύγχορος νυµφῶν em 11.9. Pã é chamado de νυµφαγέτης (PMG fr. 18.1.1). 

Há ainda uma versão que narra um episódio no qual Náiade teria sido perseguida e 

violentada por Pã (Eur. Hel. 185 ss; Stat. 2.3.1). Σκιρτῶσαι ecoa 31.1 Σκιρτηταὶ 

Κουρῆτες e, com maior relevância aqui, 11.4 σκιρτητά (sobre Pã): elas compartilham 

com ele um mesmo modo de expressão e manifestação. No v.8 elas são chamadas de 

οὐρεσίφοιτοι. εὐάστειραι: as Ninfas são assimiladas a Baco, descritas emitindo o seu 

grito ritual referido de forma recorrente na recolha; para a associação entre elas e 

Dioniso, cf. nota a vv. 3 e 15. 

9. πετρόρυτοι: hapax. λιγυραί, βοµβήτριαι: nova antítese; trata-se das diferentes 

manifestações próprias dos elementos da natureza: ora ruidosos, ora serenos. Dos ventos, 

por exemplo, é dito serem λιγύπνοιος (Hymn. hom. 3.28); a onda do mar, por sua vez, 

pode ser descrita como βοµβήεις (Nonn. Dion. 3.32). No caso, é possível pensar ainda 

que essa oposição complementa o epíteto que a precede: enquanto as Ninfas, associadas à 

água, fluem por entre as pedras dos rios, elas podem ser tanto violentas quanto plácidas. 

Cf. Hymn. hom. 19.19 λιγύµολποι. οὐρεσίφοιτοι: o mesmo para Dioniso em 52.10; cf. 

nota ao v.8. 

10. ἀγρότεραι: junto com Fayant (2014, p. 421), entendo o termo como 

“campestre”, com uma acepção diferente de sua ocorrência em 36.9 (mais propriamente 

“caçadora”, para Ártemis). κρουνίτιδες ὑλονόµοι τε: o poeta persiste na caracterização 

tradicional das Ninfas; κρουνίτιδες é um hapax. 

11. παρθένοι εὐώδεις: o perfume convém à primavera e ao nascer das flores, 

princípio com o qual as Ninfas estão associadas (cf. nota a v.3). εὔπνοοι αὔραις: o 

mesmo para as Nuvens (21.6), também fechando o hexâmetro. 

12. αἰπολικαί, νόµιαι: convém à associação das Ninfas com Pã (v.8); Pã é 

chamado de νόµιος no Hymn. hom. 19.5. θηρσὶν φίλαι, ἀγλαόκαρποι: cf. nota a v.3; 

usado para Deméter no pr.6 e no Hymn. hom. 4.23 (cf. v. 16). 

13. δρυµοχαρεῖς: hapax; dou preferência à correção de Heringa por ser mais 

simples paleograficamente (como observa Fayant 2014, p. 421), mas a proposta de 
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Ricciardelli, κρουνοχαρεῖς, também é adequada à representação das Ninfas (cf. v.10 

κρουνίτιδες). πολυθρέµµονες αὐξίτροφοί τε: cf. nota a v.3. 

14. ἁµαδρυάδες: o mesmo para as Ninfas em Nonn. Dion. 17.311, 46.192 e Anth. 

Pal. φιλοπαίγµονες, ὑγροκέλευθοι: cf. 24.2 χοροπαίγµονες, ὑγροκέλευθοι; cf. também 

ὑγροπόροι no v.2. 

15. Νυσαῖαι, µανικαί: referência ao monte Nisa, onde eram celebrados cultos 

dionisíacos e onde as Ninfas teriam cuidado de Dioniso (cf. nota a 30.9; 46.2-3, 5; 52.2; 

53.2); no verso abaixo, o poeta prossegue com a associação entre as deusas e Dioniso; cf. 

nota a v.3. A correção Νυσαῖαι proposta por Abel deve ser adotada metri causa. 

παιωνίδες: cf. 52.11 Παιὰν χρυσεγχής para Dioniso, podendo também ser dito do vinho 

(Fayant 2014, p. 421). Como observa Ricciardelli (2000, p. 431), a ideia de cura pode 

estar ligada à precatio na qual o poeta pede que as Ninfas tragam água “salubre”. 

εἰαροτερπεῖς: hapax; cf. nota a v.3. 

16. σὺν Βάκχωι Δηοῖ τε: as Ninfas, Dioniso e Deméter convergem no que diz 

respeito à esfera da vegetação; cf. 40.10 e nota ao v.3. 

17. ἔλθετ' ἐπ' εὐφήµοις ἱεροῖς: precatio com verbo de movimento; construções 

próximas em 31.6 e 43.10. Para as ἱερά, cf. 18.3, 29.2, 46.8, 82.6, 84.7. 

18. ἀεξιτρόφοισιν ἐν ὥραις: novamente as Ninfas, identificadas com a água, são 

associadas à vegetação e à primavera (cf. nota a v.3 e εἰαροτερπεῖς no v.15). 

Ἀεξιτρόφοισιν revisita αὐξίτροφοί do v.13. 

 

52. Ao (Dioniso) Bienal 

Nova invocação a Dioniso que receberia uma celebração bienal em decorrência 

do seu nascimento por meio de Sêmele (v.2 πυρίσπορε, v.9 πυριφεγγές; cf. introdução 

aos hinos 44 e 45). Uma etiologia para as festas bienais (as trietérides) pode estar 

presente no Hymn. hom. 1.11. ss., ainda que a passagem seja inconclusiva. Ricciardelli 

(2000, p. 432) propõe que haja uma relação com os três nascimentos de Dioniso (cf. 

30.2), porém seria necessário discernir até que ponto o poema homérico tinha em seu 

repertório esse exato itinerário mitológico. Firmico Materno (de Err. Prof. Rel. 6.5) 
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confirma a versão de que tais comemorações estariam ligadas ao assassinato de Dioniso 

pelos Titãs; para outra tradição, cf. Diod. Sic. 4.3.2 e ainda Eur. Bacch. 133; Paus. 10.4.3. 

O deus é invocado a partir de diversos nomes e epítetos, do que o poeta revisita diversas 

das facetas já apresentadas de Dioniso, assimilando-o, inclusive, a Fanes (vv. 2-4, 6, 12). 

Nesse sentido, assim como o hino 30 dedicado ao deus sintetiza diversos de seus 

atributos, o poeta também apresenta aqui um quadro sinóptico das características cultuais 

de Dioniso. A celebração bienal parece envolver uma procissão noturna, guiada à luz de 

tochas (vv. 4, 7, 9), o que se aproxima em muito da descrição do “mistério de Sabázio” 

feita na recolha (cf. nota a 49.3). 

1. Κικλήσκω σε, µάκαρ: verbo clético na inuocatio com recurso do Du-Stil; 

µάκαρ na seção inicial dos hinos é atípico (cf. 50.1, 86.1); µάκαρ é retomado em 52.12. 

πολυώνυµε: cf. nota a 45.2 e 50.2; no v.9 lê-se πυριφεγγές. O laudator invoca o deus por 

meio de diversas epicleses no decorrer do hino, do que o epíteto se mostra bastante 

adequado. µανικέ: cf. nota a 45.4; o adjetivo, que convém à seção intermediária da 

coletânea (de teor mais dionisíaco), sutura bem com Νυσαῖαι µανικαί de 51.15. 

2. ταυρόκερως: cf. notas a 6.3; 30.1, 3-5; 48.2; o mesmo para a Lua (9.2). 

πυρίσπορε: cf. nota a 45.1. Νύσιε: cf. nota a 46.2. Ληναῖε... Λυσεῦ: cf. introdução ao 

hino 50. 

3. µηροτρεφής: hapax (mas cf. Anth. Pal. 11.329.4 µηροτραφής); trata-se de uma 

narratio in nuce que alude ao episódio em que Dioniso, nascido prematuramente de 

Sêmele, é costurado por Zeus em sua coxa para que sua gestação fosse completada; cf. 

30.2, 44.3-5, 45.1, 48.2-3, 49.2-3. Λικνῖτα: cf. introdução ao hino 46. θυηπόλε καὶ 

τελετάρχα: como observa West (1968, p. 294), θυηπόλε vai bem com τελετάρχα; a 

primeira parte do composto que consta nos manuscritos (πυρι-) seria por contaminação de 

πυρίσπορε do verso anterior; cf. 54.4 θιάσου νοµίου τελετάρχα. 

4. νυκτέρι': em Nono (Dion. 7.349, al.), Dioniso é chamado νυκτέλιος, assim 

como νυκτοφαής e νυκτιφαής (44.218, 279). Provavelmente uma alusão aos ritos 

dionisíacos que ocorreriam no período noturno; cf. nota a 49.3 νυκτερίοισι χοροῖσι e 

54.10 ὄργια νυκτιφαῆ τελεταῖς ἁγίαις ἀναφαίνων. Εὐβουλεῦ: cf. 29.8, 30.6, 41.6. 

µιτρηφόρε: a mitra era uma bandana usada para segurar os cabelos; em geral associada 
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com garotas, provavelmente temos novamente uma faceta feminina de Dioniso sendo 

invocada, como no hino 42 (Mise). Em Sófocles (Oed. Tyr. 209), Dioniso é chamado de 

χρυσοµίτρης; cf. ainda Eur. Bacch. 833; Diod. Sic. 4.4.4.; Nonn. Dion. 14.154-67. 

θυρσοτινάκτα: hapax, mas cf. Eur. Bacch. 80. O tirso é o principal instrumento de 

Dioniso; cf. 44.3 θυρσοφόροιο; 45.5 θυρσεγχής; 50.8 θυρσοµανές; 54.11 φιλόθυρσε. 

5. Esse verso e o seguinte apresentam Dioniso assimilado ao Primogênito. Ecoa-

se uma passagem de 6.5 ἄρρητον, κρύφιον... ἔρνος (cf. ainda 30.3 ἄρρητον, κρύφιον). 

ὄργιον ἄρρητον: alude-se às ὄργια dionisíacas ainda em 54.10; cf. 31.5 ὀργιοφάνται (em 

relação aos Curetes e Cibele) e 6.11 ὀργιοφάνταις (para os participantes do grupo dos 

próprios HO). Para ἄρρητον, cf. notas a 30.3 e 42.3. τριφυές: cf. nota a 30.2 (τρίγονον). 

κρύφιον Διὸς ἔρνος: cf. notas a 42.3, 46.3, 50.3.  

6. Πρωτόγον', Ἠρικεπαῖε: cf. notas a 6.1, 4. θεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ υἱέ: mesmo 

merismo para Zeus em 48.1. O primeiro hemistíquio explica esse último sintagma: 

Dioniso, assimilado a Protógono, é pai de todos os deuses, porém, enquanto o próprio 

Dioniso, é filho de Zeus. 

7. ὠµάδιε: cf. nota a 30.5 e introdução ao hino 45. σκηπτοῦχε: cf. Nonn. Dion. 

48.18. χοροιµανές: cf. pr.9 Διόνυσε χορευτά; 49.3 νυκτερίοισι χοροῖσι πυριβρεµέτοισιν 

Ἰάκχου; Ricciardelli ainda aduz um testemunho do corpus órfico em que se lê 

χοροιµανέως ἰοβάκχου (fr. 775.9 B = χοροιµανέος Βάκχοιο fr. 282.9 K). Para o segundo 

elemento do composto, cf. 50.8 θυρσοµανές. ἁγέτα κώµων: cf. 53.5 τὸν τριετῆ πάλι 

κῶµον ἐγείρηι. 

8. βακχεύων: cf. 1.3, 24.3. γαληνάς: cf. 54.11 γαληνιόων θιάσοισιν. 

9. ῥηξίχθων: cf. nota 50.5. πυριφεγγές: cf. nota a 45.1; retoma πυρίσπορε do v.2, 

porém a segunda parte do composto (-φεγγές) pode estar aludindo a Fanes (cf. 6.8, 25.2, 

30.8 e, para o mesmo expediente, 50.6, 9). ἐπάφριε: cf. nota a 50.7. διµάτωρ: cf. nota a 

50.1. 

10. οὐρεσιφοῖτα, κερώς: adoto a solução de Scalinger; κερώς, apesar de ser a 

única atestação do termo na recolha, convém à faceta taurina de Dioniso; cf. v.2 

ταυρόκερως (a repetição de termos ou de similares que se reforçam dentro de um mesmo 
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hino é frequente). Além disso esse epíteto é adequado também para Apolo-Pã, a quem 

Dioniso é assimilado no verso seguinte. A conjectura οὐρεσιφοιταλέος de Vian, baseada 

em	 οὔρεσι φοιταλέος de Keydell, além de ser paleograficamente problemática 

(terminação original  -ΛΕΟΣ para -ΕΡΩΣ?), propõe uma construção sem paralelos claros 

no estilo dos HO (mas cf. Nonn. Dion. 10.65 φοιταλέος) e desconsidera a ocorrência no 

hino a Hécate de οὐρεσιφοῖτιν (1.8; em 1.3 ela é descrita como ψυχαῖς νεκύων µέτα 

βακχεύουσαν) e principalmente de οὐρεσίφοιτοι logo no hino anterior, às Musas (51.9); 

como apontado diversas vezes, essas suturas de terminologia interreferencial é uma 

constante na recolha. Com efeito, para primeiro epíteto, cf. Greg. Naz. Carm. quae spect. 

ad alios p. 1571, l. 12 Βάκχοι τ' ἀµφὶ γόνον Σεµελήϊον οὐρεσιφοῖται. No mais, os 

argumentos de Ricciardelli (2000, pp. 434-5) a favor de κερώς são bastante suficientes. 

νεβριδοστόλε: hapax; Dioniso aparece trajado com a pele de cervos em Anth. Pal. 

9.524.14 e Nonn. Dion. 26.28. ἀµφιέτηρε: hapax; cf. fr 350 B ἐν ὥραις ἀµφιέτηισιν; 

alude-se aqui, evidentemente, ao próximo hino, dedicado a Dioniso Ἀµφιετής. 

11. Παιὰν: cf. 8.12 (Sol), 11.11 (Pã), 34.1 (Apolo), 67.1 (Asclépio); Dioniso 

recebe aqui um título que é mais comumente empregado para Apolo-Pã, do que se supõe 

uma assimilação entre eles. Cf. ainda possivelmente Philod. Paean in Dion. 5 Powell 

Εὐοῖ ὦ Ἰό[βακχ' ὦ ἰὲ Παιά]ν. χρυσεγχής: hapax; em 45.5, Dioniso é θυρσεγχής. 

ὑποκόλπιε: apesar da crux que Quandt põe para esse epíteto, Ricciardelli (2000, p. 455) 

traz diversos testemunhos que corroboram o seu emprego aqui. No Papiro de Gurob, lê-

se θεὸς διὰ κόλπου (col. 1, linha 24 = fr. 578 B), referindo-se a Dioniso; de modo 

complementar, Clemente de Alexandria (Protr. 2.16.2) diz que essa última expressão se 

refere aos mistérios de Sabázio (cf. notas a 48.3 e 49.2-3). Cf. ainda em uma das lâminas 

douradas: δεσ{σ}ποίνας· δ'{ε} ὑπὸ κόλπον ἔδυν χθόνιας βασιλείας (fr. 488.7 B), o que 

pode ser comparado com 49.4 χθονία µήτηρ, βασίλεια. Sêmele é βαθύκολπος em 44.2. 

βοτρυόκοσµε: hapax; cf. 30.5 βοτρυηφόρον.  

12. Βάσσαρε: cf. introdução ao hino 45. κισσοχαρής: hapax; em 30.4 

κισσόβρυον. πολυπάρθενε: hapax; referência às jovens que participariam dos cortejos 

dionisíacos; cf. Eur. Phoen. 655 ss.; Diod. Sic. 4.32-3. καλλιέθειρε: tal conjectura de 

Ricciardelli se baseia na mesma ocorrência do epíteto em 50.7, também fechando o 

hexâmetro; καὶ διάκοσµε dos manuscritos provavelmente se deve por contaminação de 



	 483	

βοτρυόκοσµε do verso anterior. Fayant (2014, p. 430) prefere manter uma lacuna, mas 

sugere κάρπιµε κοῦρε, ainda que não incorpore essa correção em seu texto; trata-se de 

uma hipótese possível, cf. 8.12 e 11.11 κάρπιµε Παιάν (Dioniso no verso anterior recebe 

o título de Παιάν). Todavia, outra possibilidade, baseada nessa mesma ideia mas com um 

paralelo mais atraente, seria κάρπιµε Βάκχε, que consta, inclusive, no hino seguinte 

(53.8), o que alinhavaria bem as duas composições. Entretanto, não adoto essa última 

solução por modéstia. 

13. ἐλθέ, µάκαρ: fórmula recorrente de precatio com verbo de atração. βρύων: o 

mesmo uso intransitivo de βρυάζων em 73.4. 

 

53. Ao (Dioniso) Anual 

O hino dá destaque a outro lado cultual de Dioniso, desta vez ligado ao mundo 

infernal (vv. 1, 3), do qual ele despertaria e ao qual voltaria após a sua celebração (vv. 3-

5). Considerando que se trataria agora de uma celebração anual, essa dinâmica de 

repouso e vigília provavelmente corresponderia ao ciclo da natureza, ao qual o deus 

estaria ligado (vv. 7-8; cf. introdução aos hinos 43 e 44; Plut. de Is. et Os. 378f; Fayant 

2014, p. 432; contra, Ricciardelli 2000, p. 437 e Serra 2015, pp. 568-9, que acompanham 

uma leitura de Kerényi). A oferenda de leite é bastante significativa, sugerindo não 

apenas a ideia de um Dioniso provedor (Fayant 2014, p. 431), mas também flagrantes 

paralelos com as Lâminas douradas (cf. fr. 485-7 B, com as variantes de uma mesma 

fórmula: ταῦρος εἰς γάλα ἔθορες / αἶψα εἰς γά<λ>α ἔθορες / κριὸς εἰς γάλα ἔπεσ<ες>). 

Guthrie (1993, pp. 209-10) propõe que o uso de leite fosse de origem trácio-frígia e 

poderia fazer referência ao tema do renascimento (de Dioniso e dos iniciados). Leitura 

próxima em Gazzinelli (2007, p. 109, n. 29, reproduzindo os apontamentos de Carratelli), 

que observa que o neófito estaria em uma condição análoga à de um nascituro, que, 

guiado por Dioniso, buscaria o leite. Da mesma forma, Bernabé (2012, p. 329) vê no 

motivo iniciático de “cair no leite” uma renovação ontológica do iniciado, representado 

como um lactente. Dada à narrativa órfica de Dioniso, o deus seria o recém-nascido por 

excelência. Para mais sobre a oferenda, cf. Morand 2001, pp. 134-6. Tal leitura da oferta 

ligada ao post mortem convém em muito à menção feita a Perséfone (v.3), uma vez que, 
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no imaginário órfico, ambos os deuses se situariam no Hades, avaliando os iniciados que 

ali chegassem e permitindo ou não a purificação de suas almas (cf. fr. 348-50 B, 474-7 B, 

485-93 B). 

1. καλέω: inuocatio formular com verbo clético. χθόνιον: ctônico aqui com o 

sentido de “subterrâneo”, não “terrestre”; Dioniso é apresentado no Hades junto com 

Perséfone no v.3; cf. também nota a 49.4. 

2. ἐγρόµενον: esse imaginário do despertar atravessa o hino e propõe uma 

correlação entre os períodos da primavera e inverno com a dinâmica do próprio Dioniso, 

em consonância também com o mitologema de Perséfone no Hades e na superfície 

terrestre (cf. 29.4, 10 ss.); a deusa é mencionada no verso seguinte. κούραις ἅµα 

Νύµφαις: cf. notas a 30.9; 46.2-3, 5; 51.15-6, 52.2; outra referência às Ninfas no v.6. 

εὐπλοκάµοισιν: epíteto homérico recorrente para mulheres e deusas (Od. 5.390, 20.80, 

al.); ainda na recolha, Leto recebe esse título no pr.19. 

3. ὃς παρὰ Περσεφόνης ἱεροῖσι δόµοισιν: cf. 57.5 (a Hermes) ὃς παρὰ 

Περσεφόνης ἱερὸν δόµον; 29.4 (à Perséfone) ἣ κατέχεις Ἀίδαο πύλας ὑπὸ κεύθεα γαίης. 

ἰαύων: cf. nota a v.2. 

4. κοιµίζει... χρόνον: o intervalo entre as cerimônias dedicadas a Dioniso é 

encarado como um momento em que ela repousa dormindo, o que é conveniente para a 

imagem de Dioniso repousando junto a Perséfone (v.3) e, por uma leitura metafórica, 

apropriado também ao período do inverno, quando a vegetação cessa de crescer; com 

efeito, as estações são assimiladas ao adormecer e despertar de Dioniso nos versos 

seguinte (em especial, v.7). τριετῆρα: o complemento temporal alude ao período bienal 

em que eram feitas celebrações a Dioniso (cf. o hino 52 a Dioniso Bienal); essa referência 

é recuperada logo no verso seguinte com τὸν τριετῆ... κῶµον. 

5. τὸν τριετῆ... κῶµον: o despertar de Dioniso e o seu afastamento de Perséfone e 

do Hades serveria como causa etiológica para a celebração bienal do deus. πάλι: o 

advérbio, ainda que pareça de pouca monta, deixa evidente o caráter cíclico e periódico 

tanto da cerimônia quanto de sua motivação mitológica (à atuação intermitente de 

Dioniso corresponderia essa festividade por parte dos seres humanos); o mesmo sentido 

em χρόνους ἐνὶ κυκλάσιν ὥραις (v.7). ἐγείρηι: cf. nota a v.2. 
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6. εἰς ὕµνον τρέπεται: possível vestígio de autorreferencialidade hínica? Com 

efeito, há ainda uma única ocorrência desse mesmo verbo em 55.26 ὑµνοῦσιν σέ, 

µάκαιρα (a Afrodite), porém nessa passagem são as ninfas e demais virgens que cantam 

em favor da deusa, sendo mais difícil estabelecer uma correlação direta com o laudator. 

Pode-se pensar ainda nos títulos dos próprios hinos da recolha, que em alguns casos 

apresentam o termo ὕµνος (hinos 29, 31, 45, 61, 64), contudo, isso levaria ao problema 

da autenticidade e/ou originalidade desses títulos nos mss. σὺν ἐυζώνοισι τιθήναις: o 

mesmo em 30.9 (com nota). 

7. εὐνάζων κινῶν τε: cf. nota a v.2. ἐνὶ κυκλάσιν ὥραις: o mesmo em 56.5, 

também fechando o hexâmetro; em 54.4 lê-se ἐνὶ τριετηρίσιν ὥραις. 

8. Ἀλλά, µάκαρ: o ἀλλά exortativo que abre a precatio é complementado com um 

imperativo apenas no verso seguinte. χλοόκαρπε: cf. 29.12-3; o segundo elemento do 

composto é retomado no último sintagma do verso e ainda no v.10, reforçando a ligação 

de Dioniso com a vegetação (cf. nota a 46.2); esse vocabulário com referência ao deus é 

recorrente na coletânea, e.g. 50.4 εὔκαρπε, πολυγηθέα καρπὸν ἀέξων, 50.10 φερέκαρπον, 

56.12 µύσταισι φέρων καρποὺς ἀπὸ γαίης. κερασφόρε: alusão a Dioniso em sua forma 

taurina; cf. 30.1, 3-4; 45.1; 52.2. 

9. βαῖν' ἐπὶ πάνθειον τελετὴν: precatio com verbo de atração; vale notar a 

uariatio pela qual o verbo é postergado com relação à formula recorrente ἀλλά, µάκαρ 

que aparece no verso anterior. Para ἐπὶ πάνθειον τελετήν, cf. nota a 35.7 e 54.7 δεῦρ' ἐπὶ 

πάνθειον τελετὴν (e nota correspondente). γανόωντι προσώπωι: cf. 16.10, 49.7. 

10. καρποῖσι... βρυάζων: cf. 29.10, 40.18. τελεσσιγόνοισι: atestado também em 

Nono (Dion. 48.827) com o sentido de “perfecting or completing the birth” (s.u. LSJ), o 

composto pode fazer alusão ao próprio nascimento de Dioniso, sendo o fruto uma 

extensão do próprio deus e uma metáfora para ele; novamente, coincidem os termos para 

nascimento e iniciação. Com efeito, a narrativa de seu nascimento prematuro devido à 

morte de Sêmele, com o subsequente término e aperfeiçoamento de sua gestação na coxa 

de Zeus, recebe um tratamento terminológico próximo na recolha; cf. 44.8 (a Sêmele) 

σοῦ Βάκχου γονίµην ὠδῖνα τελῶσιν; 48.3-5 (a Zeus-Sabázio) ὃς Βάκχον Διόνυσον, 

ἐρίβροµον, Εἰραφιώτην, / µηρῶι ἐγκατέραψας, ὅπως τετελεσµένος ἔλθηι / Τµῶλον ἐς 
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ἠγάθεον παρὰ Ἵπταν καλλιπάρηιον; 49.2 (a Hipta) τελεταῖσιν ἀγαλλοµένην Σάβου ἁγνοῦ 

(e notas correspondentes). 

 

54. Ao Sátiro Sileno das Bacantes 

Assim como o hino às Ninfas (51), a invocação ao Sátiro Sileno convém ao 

momento cultual da recolha, principalmente enquanto τελετάρχης da comitiva de Baco, 

aqui ligado às Lenaias e às festas bienais e pastorais (vv. 3-4, 9; cf. introdução ao hino 

45, 50, 52). A associação com as Ninfas é apropriada, uma vez que elas, identificadas 

como Náiades, são representadas no hino participando de uma celebração dionisíaca, ao 

lado das Bacantes (v.6). Na Teogonia rapsódica, Sileno e Sátiro aparecem como figuras 

distintas, ambos seguidores de Dioniso (fr. 302 II B). Com efeito, tradicionalmente os 

coletivos dos Sátiros e dos Silenos eram separados, porém passariam a ser 

progressivamente assimilados dadas às suas representações teriomórficas e a relação dos 

grupos com Dioniso, de modo que Sileno é inclusive representado como pai dos Sátiros 

(Eur. Cyc. 13, 82, 269). Para a ligação (amorosa) dos Silenos com as Ninfas, cf. Hymn. 

hom. 5.262 ss. Pausânias (6.24.8) fala de um templo dedicado exclusivamente aos Silenos 

em Élis. Todas essas divindades (Silenos, Sátiros, Ninfas, Bacantes, Estações) estariam 

representadas nas danças e pantomimas das teletai órfico-dionisíacas (cf. Pl. Leg. 815c), 

com especial popularidade no período imperial (cf. Luc. Salt. 15, 79 = fr. 599 I e 600 I B; 

cf. Bernabé 2011a, pp. 343-8). 

1. Κλῦθί µου, ὦ πολύσεµνε τροφεῦ: inuocatio com verbo de audição e 

referência ao próprio laudator; todo o sintagma aparece também em 2.1 e 22.9. τροφεῦ, 

Βάκχοιο τιθηνέ: o poeta reforça a associação entre Sileno e Dioniso, inicialmente sem 

um complemento nominal; cf. 51.3 Βάκχοιο τροφοί e ainda 10.18 e 30.9. 

2. Σιληνῶν ὄχ' ἄριστε: a descendência de Sileno recebia o seu nome, sendo eles 

também chamados de Silenos (cf. Propert. 2.32); Nono, por sua vez, distingue três filhos: 

Astreu, Marão e Leneu (Dion. 14.96 ss.). O sintagma ὄχ' ἄριστε é homérico (Il. 5.843, 

6.76, 7.221, al.). τετιµένε πᾶσι θεοῖσι: o mesmo em 45.5 (Dioniso Vulpino Bienal), 

também fechando o verso. 
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3. Todo o verso é praticamente idêntico a 44.7. θνητοῖσι βροτοῖσιν: esse 

pleonasmo também no primeiro hemistíquio de 45.6. ἐνὶ τριετηρίσιν ὥραις: alusão às 

festas bienais de Dioniso; cf. 52.8, 53.7. 

4. ἁγνοτελής: assim também para Têmis nas Arg. orph. 549. γεραρός: epíteto 

homérico (Il. 3.211 para Odisseu); as γεραραί, no entanto, seriam sacerdotisas dedicadas 

aos cultos de Dioniso (Demosth. 59.73). θιάσου: cf. v.11 θιάσοισιν; fala-se do θίασος 

báquico, por exemplo, em Eur. Bacch. 680, Ar. Ra. 156, Hdt. 4.79. νοµίου: Pã também é 

chamado de νόµιος (11.1), assim como as Ninfas (51.12). τελετάρχα: o mesmo em 52.3 

para Dioniso Bienal; adequadamente, ele seria responsável pelas Λήναια τελεσφόρα 

σεµνά no v.9; cf. ainda v.10 τελεταῖς ἁγίαις. 

5-6. εὐαστής: motivo recorrente no hino (v.8 εὔασµα, v.11 εὐάζων); comumente 

traduzido por “evoé”, trata-se de o grito de êxtase relacionado aos cultos dionisíacos; cf. 

nota a 30.1; Eur. Bacch. 129. φιλάγρυπνε: cf. 9.7, 77.6. νεάζων σὺν Σιληνοῖς, / Ναΐσι 

καὶ Βάκχαις: Estrabão (10.3.10) elenca os Silenos, os Sátiros (v.7), as Bacantes, as 

Leneias (v.9, associadas à celebração), as Náiades e outros grupos menores como 

seguidores de Dioniso. Os Silenos eram filhos de Sileno (cf. v.2); as Náiades 

correspondiam a uma parcela das Ninfas que em geral associadas às nascentes; cf. notas a 

51.3 e 6. Propércio (2.32) descreve as Náiades colhendo maçãs na região do monte Ida ao 

lado dos Silenos. κισσοφόροισι: não obstante a defesa de Fayant (2014, p. 442) a favor 

da correção κιστοφόροισι proposta pro Chuvin, a sugestão de Hermann é bastante 

adequada à recolha (cf. 30.4 κισσόβρυον, 52.12 κισσοχαρής); além disso, κισσοφόρος é 

um epíteto próprio de Dioniso e é provável que o poeta estivesse se apoiando nessa 

tradição (Pind. Ol. 2.27, Ar. Th. 988; Opp. Cyn. 1.365; Nonn. Dion. 12.109; cf. também 

Eur. Cyc. 620 τὸν φιλοκισσοφόρον Βρόµιον). 

7. δεῦρ' ἐπὶ πάνθειον τελετὴν: um dos poucos casos em que a precatio é iniciada 

não com um verbo que exige a presença da divindade, mas apenas com um advérbio de 

lugar em referência ao hic et nunc da ocasião de performance, que faz às vezes de de uma 

demanda inicial, no que se segue uma enumeratio de cinco particípios (διδοὺς, 

προπέµπων, ἀναφαίνων, εὐάζων, γαληνιόων) que operam como imperativos como 

geralmente se vê nos HO. Evidentemente, trata-se de uma forma de economia estilística e 
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subentende-se aqui um imperativo como ἐλθέ ou mesmo βαῖνε (cf. βαῖν' ἐπὶ πάνθειον 

τελετὴν logo no hino anterior, 53.9); para um paralelo em avesta, cf. nū nå auuarə̄ “agora 

(vem) até nós” (Gāthās 29.11; West 2011, p. 134); expediente próximo em 72.1 Δεῦρο, 

Τύχη. Σατύροις: a depender da tradição, os Sátiros também eram vistos como filhos de 

Sileno (cf. Ov. Fast. 3.763-4). 

8. θηροτύποις: os Sátiros eram geralmente descritos com partes humanas e partes 

animais, e.g. orelhas de asno, rabos de cavalo; são chamados de θῆρες em Eur. Cycl. 624. 

Βακχείου ἄνακτος: cf. 30.2; a raiz do nome de Baco é reprisada logo no verso seguinte 

com Βάκχαις. 

9. Λήναια τελεσφόρα σεµνὰ: cf. 50.5 e 52.2; as Leneias poderiam ser 

personificadas como divindades ou simplesmente ser uma referência à comemoração do 

mesmo nome; para τελεσφόρα, cf. 9.9 e 26.2. 

10. ὄργια: o próprio Dioniso é denominado ὄργιον ἄρρητον em 52.5. Morand 

(2001, p. 145) entende que ὄργια pode ter o sentido de “objetos místicos” (cf. Theocr. Id. 

26.13; Lucian. Syr. D. 16), porém causaria algum estranhamento que o deus revelasse os 

objetos empregados na iniciação e não a verdade iniciática em si (cf. 24.10, 76.7). Diz-se 

ὄργια para ritos religiosos não especificados em Aesch. Sept. 179 e para os ritos 

dionisíacos em Eur. Bacch. 34, 262, 470 ss., Hdt. 2.81, Ap. Rh. 2.907 (ὀργιάζειν), Plut. 

de Is. et Os. 364e (ὀργιασµός), Clem. Alex. Protr. 1.3.1 e 2.12.2 (pejorativamente); em 

referência aos mistérios de Elêusis no Hymn. hom. 2.273, 476 e em Ar. Ra. 384; e ainda 

transportado de sua acepção abstrata para a categoria de ofício (“sacerdote”) no Hymn. 

hom. 3.389. Cf. ainda 6.4, 11; 31.5; e, em especial, Shuddeboom 2009, p. 131-81, no qual 

se observa que do período helenístico em diante ὄργια aparece cada vez mais associado 

especificamente com Dioniso. νυκτιφαῆ... ἀναφαίνων: expediente próximo em 75.7 

φαινόµενος... ἀναφαίνηι. O adjetivo pode estar prenhe de significado; parece haver um 

jogo de sonoridade com ἀναφαίνων, que fecha o verso, e amiúde Dioniso é assimilado à 

Fanes (para esse expediente, cf. 6.8, 15.3, 25.2, 50.6, 9; 52.9); esse imaginário poderia 

estar incluso dentro de um contexto de ritual dedicado a ele e, além disso, o primeiro 

elemento do composto faz referência, evidentemente, à ocasião de perfomance de fato 

das iniciações (cf. 49.3). Vale observar ainda que νυκτιφαής é epíteto de Dioniso em 
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Nonn. Dion. 44.218, 279 e é também dito da Lua em Parmen. B14 D.-K. Ἀναφαίνω, que 

aparece também em 34.9 e 79.8, possui ainda o sentido técnico “fundar”, “instituir” com 

relação a iniciações e mistérios (s.u. LSJ); um equivalente na recolha é ainda ἀναδείκνυµι 

(cf. 24.10, 76.7, 84.3); outros verbos usados enquanto termini technici para o contexto 

revelatório são, por exemplo, διδάσκω (Diod. 3.65.6, Lucian. Syr. D. 15), δίδωµι (Eur. 

Bacch. 470), ἐπιδείκνυµι (Paus. 4.2.6), ἐπιφράζω (Hymn. hom. 2.476). τελεταῖς: trata-se 

aqui talvez de um problema de terminologia técnica: é dito que as ὄργια se dariam em 

meio às τελεταί, o que pressupõe que não seriam termos intercambiáveis, mas cada qual 

com um significado próprio (ao menos para o poeta): aparentemente as ὄργια se referem 

a um momento específico dentro de um todo maior que seriam as τελεταί, talvez um 

momento de clímax esotérico de revelação para os iniciados ou mesmo a apresentação de 

“objetos místicos”, como propõe Morand (2001). Ainda assim, notar os exemplos 

aduzidos por Ricciardelli (2000, p. 441): ὃς τελετὰς ἀνέφηνε καὶ ὄργια πάννυχα µύσταις 

(IG 3.713) e ὄργια καὶ τελετὰς ἱερῶν ἀναφαίνετε µύθων (Procl. Hymn. 4.15); em ambos 

os casos, os dois termos-chave aparecem coordenados, sugerindo certo grau de 

equivalência. Cf. ainda Diod. Sic. 3.65.6 τὰ κατὰ τὰς τελετὰς ὄργια e Opp. Cyn. 4.248-50 

πρῶτα δ' ἔφαινον / ὄργια κευθοµένῃ περὶ λάρνακι· σὺν δ' ἄρα τῇσιν / Ἀόνιαι λάθρη 

τελετῶν ἅπτοντο γυναῖκες: “Em primeiro lugar, elas [as cuidadoras de Dioniso] 

revelaram as orgia ao redor de uma caixa secreta. Com elas, então, as mulheres eônias 

participaram das teletai”; ao citar essa passagem, Schudeboom (2009, p. 175) traduz 

ambos os termos apenas por “rites”. O próprio autor, contudo, nota que τελετή, mesmo 

depois de Alexandre, poderia facilmente assumir um sentido mais genérico de cerimônia 

religiosa e que a ideia de segredo não era um propriedade essencial para se fazer uso 

dessa designação (pp. 99-100), o que convém para o cenário dos HO e talvez também 

para esse verso: enquanto as τελεταί compreenderiam toda a celebração religiosa (e o 

contexto de perfomance desses hinos), as ὄργια poderiam assumir o valor particular de 

um momento místico específico dentro da cerimônia. 

11. εὐάζων, φιλόθυρσε: o mesmo para um sacertdote de Cibele em PMG fr. 112 

1 Page. γαληνιόων: cf. 22.5; γαληνιάω provavelmente como um sinônimo de χαίρω (com 

o qual pode fazer uma hendíade, s.u. LSJ), sugerindo, assim como o uso de χαίρω e 
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verbos afins na recolha, que se trata de uma esfera de atuação própria para Sileno, de sua 

prerrogativa. 

 

55. A Afrodite 

Afrodite é invocada aqui principalmente como uma divindade do amor, sendo 

explorada de forma cósmica e geradora (vv. 3-9, 11, 13-4; cf. Procl. Hymn. 2, 5), e ainda 

como a parceira de Adônis-Dioniso (vv. 7, 26), deus que é interpelado logo no hino 

seguinte. Além dessa associação mais imediata, os hinos seguintes (57-60) se relacionam 

com a deusa de uma forma ou outra, de modo que todos podem ser encarados como uma 

seção única: Hermes Ctônio seria filho da deusa com Baco (57.3-4); o Amor seria 

também filho de Afrodite ou mesmo uma outra manifestação sua (cf. v.8); as Moiras 

parecem ter uma origem em comum com a deusa (cf. v.5, 59.3; Pl. Resp. 617c indentifica 

as deusas como filhas da Necessidade, a qual, por sua vez, aparece aqui no v.3; cf. ainda 

Paus. 1.19.2, em que é dito que Afrodite seria a Moira mais antiga) e as Graças fariam 

parte de seu cortejo (Od. 8.364, 18.194; Hymn. hom. 5.94 ss.; Paus. 6.24.5; Diod. Sic. 

5.72.5). A esses motes que melhor se acomodam à recolha diversos outros atributos mais 

tradicionais são elencados no hino para propiciar a deusa (cf. Hymn. hom. 5, 6 e 10; Hes. 

Theog. 190 ss.). Afrodite seria de origem oriental e, adequadamente, o poeta alude às 

andanças da deusa (vv. 15-24; cf. Larson 2007, p. 116). As narrativas órficas se 

apropriam do mito hesiódico da castração do Céu como o evento que teria gerado a deusa 

(cf. vv. 1-2; fr. 189 B), mencionando ainda a existência de uma segunda Afrodite, que 

teria surgido a partir da ejaculação de Zeus no mar, que havia sido recusado por Dione 

(fr. 260 B). Além dessas notícias, o P. Derveni (fr. 15 B) também narra o episódio do 

nascimento de Afrodite Celeste, novamente pela ejaculação de Zeus. Bernabé (2012, pp. 

51-2) propõe que a deusa seria encarada como um princípio de criação femino 

complementar à ação de Zeus, o que convém à representação cosmogônica e imperativa 

da deusa do amor nos vv. 3-7. No mesmo fr. 15 B, Afrodite recebe o nome de Persuasão, 

o que é revisitado aqui no v.9. 

1. Οὐρανία: Afrodite é inicialmente identificada a partir de sua filiação paterna 

com Οὐρανός, gerada de seu genital ceifado por Crono e atirado ao mar (cf. Hes. Theog. 
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188 ss.; Cic. de Nat. deor. 3.21; Apuleio 6.6). Esse mesmo epíteto para a deusa no pr.41; 

Procl. Hymn. 5.6; Nonn. Dion. 46.255; Anth. Pal. 6.206.10, 6.290.2; Kaibel Ep. 811.8. 

Platão (Simp. 181c) fala de duas Afrodites, a Celeste (Οὐρανία) e a Popular (Πάνδηµος); 

cf. nota ao v.20 e Kölligan 2007, pp. 113-4. πολύυµνε: cf. v.26 ὑµνοῦσιν σέ; o mesmo 

para as Musas em 76.12 e para Dioniso em Hymn. hom. 26.3, Eur. Ion 1074. 

φιλοµµειδὴς Ἀφροδίτη: inuocatio com o nome da divindade em posição tópica; 

sintagma homérico sempre fechando o hexâmetro (Il. 5.375; Od. 8.362; Hymn. hom. 5.17, 

49, al.; cf. ainda Hes. Theog. 989 e fr. 176). Um escólio à Ilíada explica o epíteto da 

seguinte forma: τὰ γὰρ ἀφροδίσια λύπης ἀπήλλακται (Σ uet. in Il. 3.424b.1 Erbse). A 

certa altura, Hesíodo explica o epíteto a partir de um jogo com µήδεα (“genitais”), com 

referência ao episódio do nascimento da deusa (cf. Theog. 1888-92, 200). Pode-se pensar 

que o poeta dos HO também joga com esse double entendre, referindo-se tanto aos 

prazeres do amor (v.3 ss.) quanto à sua origem paterna (notar que o verso é inaugurado 

com Οὐρανία e o seguinte começa também com uma referência à sua nascença). 

2. ποντογενής: alude ao nascimento da deusa; cf. nota a v.1. Ποντογένεια em 

Opp. Cyn. 1.33; o mesmo em Nicet. Eugen. de Dross. et Char. Amor. 4.314, 8.100. Com 

outro sentido para as brisas do Zéfiro em 81.1. Para a ligação da deusa com o mar, cf. 

ainda Kölligan 2007, pp. 108-13. γενέτειρα: esse epíteto ecoa o segundo elemento do 

composto que o precede; cf. v.5 γεννᾶις δὲ τὰ πάντα, v.12 γεννοδότειρα. A deusa é 

geradora enquanto representante do enlace amoroso e da procriação. φιλοπάννυχε: assim 

também para a Noite (3.5, que é chamada de Cípria em 3.2); no verso seguinte, Afrodite é 

chamada de νυκτερία. σεµνή: repete-se no v.7. 

3. ζεύκτειρα: hapax; Afrodite é unificadora enquanto a deusa dos amores. A 

mesma raiz no verso seguinte (ὑπεζεύξω) e ainda no v.13 (ζεύξασα). δολοπλόκε: mesmo 

epíteto para a deusa em Safo (1.2), Teógnis (1385); os dolos, enquanto estrategemas, 

convém à união amorosa. µῆτερ Ἀνάγκης: essa filiação é explicada nos versos seguintes. 

Dada a caracterização que se segue, pode-se pensar ainda em uma identificação entre 

Ἀνάγκη e Ἔρως/Ἔρωτες (v.8 µῆτερ Ἐρώτων, v.14 ἐρωτοµανῶν); cf. nota aos vv. 4-5. 

Vale observar ainda no v.13 ἀχαλινώτοισιν ἀνάγκαις. 
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4-5. Notar que esse dístico, ao expressar o potencial cosmológico e ilimitado de 

Afrodite, é emoldurado por πάντα em seu início e término. πάντα γὰρ ἐκ σέθεν ἐστίν: 

construção laudatória hiperbólica, como que em uma transição gnômica; cf. 10.28, 16.10-

1, 68.3-4. ὑπεζεύξω δέ <τε> κόσµον / καὶ κρατέεις... γεννᾶις δὲ τὰ πάντα: o poeta lista 

três verbos com valores similares, de modo a reforçar a relevância cosmológica da deusa. 

Afrodite é criadora universal não só pela sua própria qualidade de deusa ligada ao 

elemento erótico (v.2), mas também por extensão ao seu vínculo com os seus filhos, a 

Necessidade e os Amores; cf. para Eros 58.4 πάντων κληῖδας ἔχοντα e ainda em 58.8 

µοῦνος γὰρ τούτων πάντων οἴηκα κρατύνεις; Eur. Hipp. 447 ss; Hymn. mag. 12.28-30. 

τρισσῶν µοιρῶν: referência à tripartição do cosmo que aparece logo nos vv. 6-7; notar 

que aqui não é elencado o mundo subterrâneo (cf. 18.6). A mesma enumeração para os 

domínios de atuação de Eros em 58.5 αἰθέρος οὐρανίου, πόντου, χθονός. Ao mesmo 

tempo, o verso parece ligar Afrodite às Moiras (cf. introdução ao hino). 

6. πολυκάρπωι: assim também para a terra (χθών) em Píndaro (Pyth. 9.7).  

7. ἐν πόντου τε βυθῶι: cf. 24.6, 75.2. Βάκχοιο πάρεδρε: como observa Fayant 

(2014, p. 454), Dioniso é associado aqui a Adônis pela analogia entre os prazeres do 

vinho e do amor; esse sincretismo entre Baco e Adônis se confirma no v.26. Em Píndaro 

(Is. 7.3-5) é Dioniso que recebe o título de πάρεδρος (de Deméter, no caso). 

8. θαλίαισι: cf. 2.6, 33.7, 68.9. γαµοστόλε: para Afrodite ainda em Anth. Pal. 

6.207.9. a deusa ainda é chamada de γαµίη em Nonn. Dion. 48.297 e γαµήλιος em Eur. 

fr. 781.17 Nauck. µῆτερ Ἐρώτων: conforme algumas tradições, Afrodite seria mãe dos 

Amores (e não do Amor enquanto uma divindade única); cf. Aesch. Sup. 1039; Pind. fr. 

122.4; Ov. Fast. 4.1, Heroid. 7.59; Sen. Phaed. 274; Nonn. Dion. 33.4. 

9. Verso lacunoso, faltando talvez três sílabas (u | – x) após χαριδῶτι. Πειθοῖ, 

λεκτροχαρής: o adjetivo é um hapax. Em 10.13 a Persuasão é identificada com a 

Natureza; aqui ela é associada a Afrodite (por extensão, uma vez que se trata de sua filha 

em Saph. fr. 96, 200 e Aesch. Prom. 1038 ss.). Fayant (2014, p. 454) resiste ao sintagma 

“car se datif [Πειθοῖ] se rattache mal à λεκτροχαρής”; contudo, Πειθοῖ deve ser lida como 

a forma de vocativo para Πειθώ. Caso a leitura da comentadora estivesse correta, o verso 

de fato seria realmente curioso, pois sugeriria talvez que mãe e filha compartilhariam do 
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mesmo leito. Πειθώ era um epíteto divino substantival, em geral posposto ao nome da 

deusa (cf. IG 9.2 236). Proponho uma vírgula entre os termos para indicar que, embora 

relacionados semanticamente, os termos não formam de modo necessário uma sintaxe 

única. Notar ainda a variação no que tange o uso do vocativo e nominativo, o que é 

recorrente em contextos hínicos. κρυφία: apesar desse último termo se aplicar na recolha 

em geral para a condição de sigilo em torno do nascimento e dos ritos dionisíacos (6.5, 

30.3, 52.5), o título provavelmente alude às relações conjugais, o que vai bem com 

λεκτροχαρής que o precede; notar ainda 50.3 κρυψίγονον; cf., porém, nota ao v.10. 

χαριδῶτι: assim também para a Lua (9.9); o primeiro elemento do composto retoma o 

segundo de λεκτροχαρής. Cf. ainda v.12 βιοδῶτι. 

10. φαινοµένη τ' ἀφανής: também para as Ninfas em 51.7 (cf. nota). É possível 

pensar que, enquanto deusa do amor, os efeitos provocados por ela sejam percebidos 

como manifestos (e incontroláveis; cf. v.13 ἀχαλινώτοισιν ἀνάγκαις) ao mesmo tempo 

que inacessíveis e imateriais em sua causalidade, o que seria ainda uma outra forma de ler 

κρυφία do v.9. Os vv. 13-14 poderiam sustentar essa leitura (cf. ἡ ζεύξασα βροτοὺς... / 

...ὑπὸ φίλτρων). ἐρατοπλόκαµ': epíteto genérico; cf. 29.5, 44.2. εὐπατέρεια: o mesmo 

para Afrodite em Christod. Ecphr. 99; para outras divindades em 59.16 e 79.1. 

11. νυµφιδία: cf. v.25. σύνδαιτι: Afrodite é chamada de Δαῖτις em uma inscrição 

de Éfeso (cf. Ricciardelli 2000, p. 445). σκηπτοῦχε: cf. 15.6, 18.3, 27.4, 52.7; o adjetivo 

convém a Afrodite enquanto deusa e criadora universal (vv. 2-8). λύκαινα: Ricciardelli e 

Fayant propõe uma possível assimilação com Hécate-Lua-Ártemis (cf. Hymn. mag. 

17.59, 20.24 e 30, em que as deusas são chamadas de Afrodite). Ainda assim, uma leitura 

mais simples poderia vincular o epíteto à sua influência sobre os animais; cf. Hymn. hom. 

5.68 ss. µητέρα θηρῶν, / βῆ δ᾽ ἰθὺς σταθµοῖο δι᾽ οὔρεος: οἳ δὲ µετ᾽ αὐτὴν / σαίνοντες 

πολιοί τε λύκοι χαροποί τε λέοντες (“...a mãe das feras, e ela de pronto avançou pelas 

regiões montanhosas, e, junto a ela, os animados lobos cinzentos e os leões de olhos 

feroezes...”); cf. v. 14 θηρῶν.. ἐρωτοµανῶν. Com efeito, a influência da deusa atinge 

tantos os seres humanos quanto os animais (cf. vv. 13-4; Hymn. hom. 5.1-6). 
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12. γεννοδότειρα: hapax. φίλανδρε: cf. 28.14 βιοδῶτι: o epíteto é adequado 

tanto para Afrodite como criadora universal (vv. 2-8) como para a deusa associada ao 

Amor, que promoveria também a frutificação (58.6). 

13. ζεύξασα: trata-se de uma metáfora: Afrodite não “subjuga” os seres humanos, 

mas os une por meio do elo amoroso (cf. vv. 3-4). O mesmo em 27.3 e 40.8 (com o 

sentido técnico de “jungir”, “atrelar”). ἀχαλινώτοισιν ἀνάγκαις: como bem nota 

Ricciardelli (2000, p. 446), o poeta persiste aqui em sua metáfora: as ἀνάγκαι (antes 

personificadas em uma entidade única no v.3) fazem referência às rédeas (amorosas) com 

as quais Afrodite une (e dirige) os humanos; o adjetivo ἀχαλίνωτος, por sua vez, qualifica 

tais rédeas como “desprovidas de freios”, dando continuidade a essa imagem da união.  

14. θηρῶν... ἐρωτοµανῶν: cf. nota a v.11. 

15. A segunda metade do hino começa também com uma segunda invocação e se 

preocupa em elencar as regiões associadas à deusa. Como observam Athanassakis e 

Wolkow (2013, pp. 167-8):  “It is typical of the hymnic style to attract the attention of the 

adressee by calling to mind their favored locales, which often have specific cultic 

importance.” ἔρχεο: segunda inuocatio com verbo de movimento. Κυπρογενὲς... γένος: 

notar o jogo -γενὲς... γένος; o poeta menciona Chipre novamente no v.24. εἴτ': a lista 

recorre à anáfora das disjuntivas, aqui e no início dos vv. 17, 18 e 24 (cf. 42.5-10). ἐν' 

Ὀλύµπωι: Afrodite é tradicionalmente uma deusa olímpica.  

16. θεὰ βασίλεια: cf. 9.1, 41.1, 61.1. καλῶι γήθουσα προσώπωι: assim também 

fechando o verso em 16.10; cf. ainda 49.7 e 75.4. Na precatio pede-se para que a deusa 

venha µάλ' ἐπήρατον εἶδος ἔχουσα (v.27). 

17. εὐλιβάνου Συρίης: na Síria, a deusa seria assimilada à Grande Mãe 

(Ricciardelli 2000, p. 447); para o culto da deusa nessa região, cf. ainda Hdt. 1.105, Paus. 

7.26.7; Philost. Uit. Apoll. 7.32. O adjetivo também é fortuito, uma vez que a Síria é 

associada com a produção de perfumes (Theocr. 15.114). 

18. σὺν ἅρµασι: cf. nota a v.20. χρυσεοτεύκτοις: hapax. 

19. Αἰγύπτου... γονιµώδεα λουτρά: outra paráfrase para o Nilo (como em 42.10 

Αἰγύπτου παρὰ χεῦµα); γονιµώδεα é hapax, mas cf. 35.3 e 44.8. Fayant (2014, p. 456) 
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faz notar que λουτρά alude às terras inundadas pelo rio. κατέχεις: como em outros 

momentos da recolha, o verbo indica as esferas de atuação ou os domínios favoritos da 

divindade invocada; cf. 2.6, 18.4, 23.1, 27.5, 29.4, 36.10, 49.5. Ainda nessa segunda 

metade do hino, χαίρεις (v.21) e τέρπηι (v.22) aparecem com sentido similar. 

20. κυκνείοισιν ὄχοις: trata-se aqui de uma referência à iconografia tradicional de 

Afrodite montada sobre um cisne, o que talvez faça alusão à faceta celestial da deusa (v.1 

Οὐρανία), em oposição às suas representações montada sobre uma cabra (Afrodite 

Ἐπιτραγία; Plut. Thes. 18.2), que poderia estar associada à sua figuração enquanto deusa 

popular (Πάνδηµος). Outra possibilidade é a associação mítica recorrente do cisne como 

a representação máxima do amor, uma vez que esse animal, ao escolher o seu par, ficaria 

com ele para sempre. Para o debate sobre essa figuração da deusa, cf. Ustinova 1998, pp. 

44-51; Rosenzweig 2004, p. 70 ss; Cyrino 2012, p. 123. πόντιον οἶδµα: o mesmo em 

75.8, também fechando o hexâmetro. 

21. Notar o jogo com as oclusivas surdas aspiradas e não aspiradas /k, kh/: 

ἐρχοµένη χαίρεις κητῶν κυκλίαισι χορείαις; além disso, parece haver um jogo entre  

χαίρεις e χορείαις. κυκλίαισι χορείαις: cf. 43.8. 

22. κυανώπισιν: assim também para as Ninfas em Anacreonte (fr. 12.2 Page). ἐν 

χθονὶ δίηι: o mesmo em Hes. Theog. 866. 

23. θῖνος: acato, com Fayant, a sugestão de Ricciardelli; o arquétipo fornece 

θῖνας, de modo que se trataria de um erro facilmente compreensível por parte do copista. 

Não obstante a redundância em meio ao sintagma de que participa, esse genitivo é muito 

mais adequado ao sentido da passagem do que θυιάς (“possuída”, “em êxtase”) de 

Hermann ou a solução mais difícil τεῖνασ' proposta por Vian (que ainda incorre em 

alguns problemas sintáticos, como observa Fayant 2014, p. 456); θίς/θῖνος assumiria 

aqui, então, o sentido não de “sand” ou “sandbank” (s.u. LSJ), mas de “praia”. 

24. ἐν Κύπρωι: em 42.7 Dioniso-Mise é descrito ao lado de Afrodite no Chipre. 

25. νύµφαι: aqui, coordenada com παρθένοι, trata-se de uma referência às esposas 

e não às Ninfas (cf. v.11 νυµφιδία). 
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26. ὑµνοῦσιν σέ: cf. v.1 e 53.6; o poeta persiste no Du-Stil (cf. v.4 ἐκ σέθεν, v.24 

σέο; v.28 σε). ἄµβροτον ἁγνὸν Ἄδωνιν: Adônis é invocado no hino que segue; cf. pr.41. 

27. Ἐλθέ, µάκαιρα θεά: precatio com verbo de movimento; a deusa é chamada 

de µάκαιρα também no verso anterior. 

28. Esse verso final é atípico na recolha. Inicialmente, faz referência ao próprio 

íntimo do laudator (ψυχῆι... σεµνῆι) ao que o hino desfecha com uma oração explicativa 

(γάρ σε καλῶ). Entretanto, essa estrutura faz sentido no ideário do poeta se constratada 

com 61.6-7 (Nêmesis) οὐδέ σε λήθει / ψυχὴ ὑπερφρονέουσα λόγων ἀδιακρίτωι ὁρµῆι. 

Este verso final justamente cuida disso: o poeta explicita as suas intenções, salientando 

que sua alma é “veneranda” e não movida por um “impulso irrefletido”. Do mesmo 

modo, ele não “despreza” os discursos, mas justamente invoca a deusa com “palavras 

devotas”. Logo, na passagem citada, é possível que o poeta estivesse apresentando o seu 

contraexemplo, uma maneira a mais de atrair a deusa para si. ἁγίοισι λόγοισιν: 

autorreferencialidade hínica (cf. nota a 8.20); para a construção, cf. 31.6.  

 

56. A Adônis 

Adônis é invocado enquanto par de Afrodite (v.8, 55.26, pr.41) e ainda como uma 

manifestação de Dioniso (vv. 3-5, 9; Plut. Quaest. con. 671b). Assim como sua consorte, 

Adônis também teria uma origem oriental (hebr. ādōn “senhor”), ainda que não haja 

registro de um culto semítico com o seu nome (s.u. Beekes 2010, p. 23). Pode-se pensar 

em um empréstimo do deus mesopotâmio Tammuz (Dumuzi), que também faria par com 

uma deusa do amor, Ishtar (Inanna); cf. Reed 1995, p. 317. Assim como os mitos de 

Perséfone e Dioniso, Adônis parece estar ligado aos ciclos da natureza: Mirra, sua mãe, 

teria se transformado em uma ávore (a própria mirra), de cuja casca sairia Adônis; 

Afrodite e Perséfone se enamorariam do jovem, decidindo cada uma ficar um terço do 

ano com ele, o terço final seria decisão de Adônis, que escolheria ficar com Afrodite 

novamente (cf. Apoll. 3.14.3-4). cf. vv. 5, 10-1; introdução aos hinos 43 e 44. A divisão 

tripartite das Estações (inverno, primavera, verão) faz pensar em um período que 

equivaleria à morte do deus e dois ao seu renascimento (cf. Luc. Dea Syr. 6-7; 

Ricciardelli 2000, p. 449). Aqui o poeta sobrepõe a mitologia do nascimento de Dioniso a 
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de Adônis, fazendo deste filho de Perséfone (v.9). Segundo Hipólito (Ref. 5.9.8), Adônis 

seria o nome assírio de Átis (cf. pr. 40-1); entre os egípcios, ele seria conhecido como 

Osíris. Macróbio (Sat. 1.21.1 ss.), por sua vez, relaciona Adônis ao Sol. Ao deus eram 

celebradas as Adônias (“Jardins de Adônis”), cultos nos quais as mulheres lamentariam a 

morte do jovem (vv. 2, 6); para uma problematização sobre essa cerimônia, cf. Simms 

1997/8; Dillon 2003. 

1. Κλῦθί µου εὐχοµένου: inuocatio com autorreferência hínica ao laudator e à 

própria prece; cf. nota a 8.20. Todo esse hemistíquio ainda em 28.11, 32.15, 34.10, 49.4 e 

59.2. πολυώνυµε: cf. nota a 45.2 e 50.2. ἄριστε: cf. 5.4, 54.2. 

2. ἁβροκόµη: no v.7. βαθυχαῖτα; em 50.7 καλλιέθειρε (para Dioniso). φιλέρηµε: 

cf. 1.4. βρύων ὠιδαῖσι ποθειναῖς: aqui ποθειναί tem o sentido de “lamento”, logo, pode-

se pensar em referência à morte prematura e à celebração dos “Jardins de Adônis” entre 

as mulheres: diversas sementes eram plantandas em vasos quebrados e regadas com água 

quente ou expostas ao Sol durante um período quente de modo a que germinassem e 

morressem muito rapidamente, em analogia ao que teria ocorrido com o amante de 

Afrodite (Ar. Lys. 387-96; Teocr. 15; Ov. Met. 10.708; Burkert 1985, p. 177; Larson 

2007 p. 124); cf. ainda v.6 δακρυότιµε, v.7 κυναγεσίοις χαίρων. 

3. Εὐβουλεῦ, πολύµορφε: assimilação com Dioniso (cf. 30.6, 29.8; e ainda 41.8 

42.2, 52.4, 56.3, 72.3). Adônis é πολύµορφος enquanto símbolo da vegetação, assumindo 

diversas formas em conformidade com aquilo que ele produz; por outro lado, também é 

possível imaginar que o título seja apropriado a Adônis assimilado a Dioniso, o qual, por 

sua vez, se manifesta sob diversas facetas na recolha (leitura preferida por Ricciardelli 

2000, p. 450). τροφεῦ πάντων: τροφεῦ, correção de Hermann, é adequada ao deus ligado 

à frutificação, não obstante os apontamentos de Ricciardelli (2000, pp. 450-1); o poeta 

persiste na imagem de Adônis-Dioniso como deus da vegetação, que provê os frutos a 

todos os humanos durante a primavera (cf. vv. 4, 6, 11-12). ἀρίδηλε: cf. v.5 λάµπων, v.7. 

ἀγλαόµορφε. O vocabulário da iluminação condiz com o período em que Adônis sairia da 

região sombria do subterrâneo e voltaria à superfície. 

4. κούρη καὶ κόρε: em determinada altura do resumo de Fócio ao quinto livro da 

Nova História de Ptolomeu Queno (Heféstio), é dito: Ὡς Ἄδωνις ἀνδρόγυνος γενόµενος 
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τὰ µὲν ἀνδρεῖα πρὸς Ἀφροδίτην πράσσειν ἐλέγετο, τὰ θηλυκὰ δὲ πρὸς Ἀπόλλωνα. (Bibl. 

190.151b.5); ao aludir à androginia Adônis o poeta reforça a sua identificação com 

Dioniso, cf. notas a 30.2 e 42.4. πᾶσι: notar a repetição com poliptoto com relação a 

πάντων do verso anterior. σὺ θάλλων αἰέν: θάλλων é correção de Ricciardelli, que 

substitui θάλος dos mss. e vai bem com o advérbio αἰέν; a raiz do particípio é recuperada 

em αὐξιθαλής (v.6) e θάλος (v.8). 

5. σβεννύµενε λάµπων τε καλαῖς: o mesmo abrindo o verso em 8.15 (Sol). 

Adônis definha durante o período do inverno, quando passa seu tempo junto a Perséfone 

(cf. vv. 9 e 10), mas volta a iluminar o mundo quando retorna à superfície junto à 

Afrodite, trazendo a primavera (v.11). ἐν κυκλάσιν ὥραις: cf. nota a 53.7.   

6. αὐξιθαλής: cf. 26.3, 40.10, 67.5, sempre abrindo o hexâmetro. δίκερως: assim 

também para Dioniso em 30.3. πολυήρατε: assim para a primavera em 34.23; cf. nota a 

v.8. δακρυότιµε: hapax; outra alusão à celebração e aos lamentos com relação à morte de 

Adônis; cf. nota a v.2; Theocr. 15 ss.; cf. ainda Safo fr. 140a Page: κατθνάσκει Κυθέρη' 

ἁβρὸς Ἄδωνις· τί κε θεῖµεν; / καττύπτεσθε κόραι καὶ κατερείκεσθε χιτῶνας (“Morre, ó 

Citéria, o cortês Adônis; o que devemos fazer? / Golpeai vossos peitos, jovens, e dilacerai 

vossos trajes”). 

7. ἀγλαόµορφε: cf. notas aos vv. 3 e 5. κυναγεσίοις χαίρων: seria durante uma 

de suas caçadas que Adônis teria sido morto por um javali enviado por Ártemis ou Ares, 

a depender da versão (cf. Apolod. 3.14.4; Nonn. Dion. 42.1 ss.). 

8. ἱµερόνους: hapax; o composto deriva ἵµερος, o que é adequado para a 

representação de Adônis ligado ao amor, dando o tom para a sua associação ainda neste 

verso com Afrodite (deusa desse mesmo âmbito) e com os Amores. Do mesmo modo, o 

deus é chamado de πολυήρατος no v.6. Κύπριδος γλυκερὸν θάλος, ἔρνος Ἔρωτος: os 

dois sintagmas apresentam, como núcleos, θάλος e ἔρνος, duas imagens constantemente 

relacionadas com Dioniso na recolha (cf. 6.5, 46.3, 50.3, 52.5); ainda assim, θάλος 

também se diz de Perséfone (29.5), Ártemis (36.11) e Asclépio (67.6). Γλυκερὸν θάλος 

para Perséfone no Hymn. hom. 2.66; para ἔρνος Ἔρωτος, cf. 55.8 γαµοστόλε µῆτερ 

Ἐρώτων e Nonn. Dion. 10.178. 
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9. Φερσεφόνης... λέκτροισι λοχευθείς: aqui a narrativa de Dioniso se sobrepõe a 

de Adônis: este último teria, na realidade, nascido de Mirra, transformada em uma árvore 

pelos deuses, e somente depois teria sido entre por Afrodite a Perséfone, a qual se 

enamoraria dele (Apollod. 3.14.4). Já Dioniso, este sim, teria um de seus nascimentos 

ligado à união de Perséfone e Zeus (cf. notas a 30.3, 53.3). ἐρασιπλοκάµου: cf. 29.5 

(Afrodite), 44.2 (Sêmele) e 55.10 (Afrodite). 

10. Τάρταρον ἠερόεντα: a mesma expressão fechando o hexâmetro em Od. 8.13; 

Hymn. hom. 4.256; Hes. Theog. 721 (que ainda apresenta: v.119 Τάρταρά τ' ἠερόεντα, 

v.682 τάρταρον ἠερόεντα). 

11. πάλιν: cf. v.5 e nota a 53.5. δέµας ὡριόκαρπον: o tempo oportuno e o 

próprio corpo de Adônis são identificados com a primavera; cf. 26.2; 29.13 (δέµας 

βλαστοῖς χλοοκάρποις); 43.4, 6, 11; 51.11, 18; 53.2. Ὡριόκαρπον é hapax. 

12. ἐλθέ, µάκαρ, µύσταισι: toda esse mesmo começo em 52.13; precatio 

formular com verbo de atração. φέρων καρποὺς ἀπὸ γαίης: demanda recorrente na 

recolha; cf. 29.17, 36.14, 40.18, 43.11, 50.10, 53.10. O pedido, evidentemente, convém 

ao deus da vegetação; καρπούς retoma ὡριόκαρπον do verso anterior. 

 

57. Ao Hermes Ctônio 

O poeta dá Hermes Ctônio como filho de Afrodite e Dioniso (vv. 3-4), o que 

alinhava este hino com os dois anteriores, mas representa uma genealogia distinta da sua 

caracterização homérica e tradicional (cf. 28.1). O deus é invocado em sua condição de 

psicopompo (v.6; Od. 24.1-4; Hymn. hom. 4.254-9, 572; cf. Larson 2007, pp. 149-50), o 

que reaparece na Teogonia rapsódica (fr. 339 B = Procl. in Pl. Remp. I 339, 17 Kroll), na 

qual Hermes Cilênio é descrito levando as “almas imortais” dos homens ao Hades, em 

contraste com a condição das feras e passáros, que jamais teriam as suas almas levadas ao 

subterrâneo por não possuírem uma “vida sagrada”. Tal relato atesta para a necessidade 

de uma conduta específica, provavelmente ligada à necessidade de se seguir os preceitos 

e ritos órficos, cenário que evoca diretamente a descrição do post mortem nas Lâminas 

douradas (fr. 474-93 B); cf. ainda Bernabé 2012, p. 246 ss. Para uma representação de 
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Hermes como juiz no Hades, cf. Guthrie 1993, pp. 187-90. Para outros momentos em que 

é mencionado Hermes Ctônio, cf. Soph. El. 111; Aesch. Pers. 626, Ch. 708 ss.; Eur. Alc. 

743; Ar. Ran. 1145; Kaibel ep. 505.6. 

1. Κωκυτοῦ... οἶµον ἀνάγκης: expediente próximo em 4.7 (Céu) ἔχων Φύσεως 

ἄτλητον ἀνάγκην; como observa Fayant (2014, p. 470), depois de Posídipo, οἶµος 

apresenta em geral o sentido de “caminho do Hades”. O Cócito é um dos rios do Hades, 

ligado à lamentação e faz parte da geografia do submundo desde Homero (Od. 10.513, 

com uma descrição mais detalhada em Pl. Phaed. 112e); cf. 71.2 παρὰ Κωκυτοῦ 

προχοαῖς. Para outros autores, ele poderia ser ainda personificado como a própria 

divindade ligada a esse rio (Cic. de Nat. Deor. 3.17; Opp. Hal. 3.485). ναίων: a inuocatio 

inicia com uma oração participial que culmina com a identificação nominal do deus no 

v.3. ἀνυπόστροφον: em Hipócrates (de Morb. pop. 6.3.4 Littré), o adjetivo diz respeito 

ao doente terminal. É evidente que o caminho para o Hades não possui retorno para os 

humanos; Hermes, ironicamente, tem a prerrogativa de transitar para dentro e fora dessas 

imediações (Hymn. hom. 4.560 ss.; Paus. 8.32.4; Ov. Fast. 4.417 ss.; Apollod. epit.3.30). 

2. Cf. Procl. in Plat. Remp. 2.339.17 Kroll (= fr. 339 B) ψυχὰς ἀθανάτας κατάγει 

Κυλλήνιος Ἑρµῆς. ψυχὰς θνητῶν: implícito aqui oximoro que se desenvolve no v.11 

(ψυχαῖς ἀενάοις θνητῶν); contudo, no v.6 as almas seriam αἰνόµοροι. κατάγεις ὑπὸ 

νέρτερα γαίης: notar o jogo entre κατάγεις e γαίης, recuperado de forma mais evidente 

ainda nos vv. 6-7 κατὰ γαῖαν... / ...κατάγεις. A expressão ὑπὸ νέρτερα γαίης se repete em 

78.5; ὑπὸ νέρτερα em 3.10. 

3-4. Ἑρµῆ: notar o postergamento do nome da divindade na inuocatio. 

βακχεχόροιο Διωνύσοιο: hapax, com outra atestação apenas em 75.1. Διωνύσοιο 

γένεθλον / καὶ... Ἀφροδίτης: o poeta apresenta uma genealogia diferente para o deus 

invocado. Pode-se pensar em uma assimilação de Hermes com Priapo, este, sim, filho de 

Dioniso e Afrodite (Paus. 9.31.2, Diod. Sic. 4.6.1); por outra versão, Higino (Fab. 160) 

fala que Priapo seria filho de Hermes. Quanto a essa passagem, os comentadores são 

inconclusivos (cf. Fayant 2014, p. 466; Ricciardelli 2000, pp. 453-4). Dado esse cenário, 

sendo Perséfone mãe do Dioniso, ela seria, portanto, avó de Hermes também. Παφίης: 
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cf. Hymn. hom. 5.59, 66; epíteto derivado de um templo dedicado à deusa em Pafos, no 

Chipre. ἑλικοβλεφάρου: assim para afrodite em Hymn. hom. 5.19; Hes. Theog. 16. 

5. ὃς παρὰ Περσεφόνης ἱερὸν δόµον: cf. 53.3 (Dioniso Anual) ὃς παρὰ 

Περσεφόνης ἱεροῖσι δόµοισιν. Em virtude da sua função de psicopompo e guia dos 

mortos, Hermes é chamado de ἄγγελος Φερσεφόνης (Kaibel ep. 575.1); cf. v.10. Para o 

papel de Perséfone, cf. nota a v.11. ἀµφιπολεύεις: cf. 55.17, também fechando o 

hexâmetro. 

6. αἰνοµόροις ψυχαῖς: o adjetivo é homérico (cf. Il. 22.467; Od. 9.53, 24.169); o 

segundo elemento do composto é retomado logo no verso seguinte. O poeta representa as 

almas com um fado ruinoso, ainda que elas sejam eternas (e, portanto, divinas) no v.11. 

Entenda-se, dentro do imaginário órfico, o quinhão negativo deve dizer respeito à vida 

humana no corpo, tendo que viver as atribulações cotidianas, ao passo que a eternidade 

da alma, seu quinhão positivo, corresponderia ao post mortem dos iniciados que poderiam 

superar o ciclo de penalidades à alma que a vida física representaria, do que decorre a 

famosa etimologia órfico-platônica σῶµα/σῆµα (Crat. 400c); cf. Clem. Alex. Strom. 

3.3.16.3-17.1; Guthrie 1993, pp. 156-8; Bernabé 2011a, pp. 185-229; em uma das 

Lâminas douradas de Turi, lê-se: κύκλου δ' ἐξέπταν βαρυπενθέος ἀργαλέοιο (fr. 488 B); 

cf. ainda fr. 425 (atribuído a Orfeu por Vécio Valente) ψυχὴ δ' ἀθάνατος πάντων, τὰ δὲ 

σώµατα θνητά. ψυχαῖς ποµπὸς: epíteto do deus em Sófocles (Oed. col. 1548; Ai. 832 

ποµπαῖος); cf. ainda Il. 24.153, 182, 437, 461. A proximidade dos termos faz pensar, sem 

dúvida, no título de “Psicopompo” dedicado a Hermes (cf. Diod. Sic. 1.96.6 τὸν... 

ψυχοποµπὸν Ἑρµῆν; Plut. Amat. 15). 

7. ὁπόταν µοίρης χρόνος εἰσαφίκηται: o poeta descreve aqui o cenário do 

purgatório, um estágio ontológico intermediário, no qual as almas dos mortos deveriam 

aguardar o julgamento de Perséfone (cf. Guthrie 1993, pp. 157, 269 e nota ao v.11). 

8. ῥάβδωι θέλγων: cf. Il. 24.343 e Od. 5.47 εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ᾽ ἀνδρῶν 

ὄµµατα θέλγει; Od. 24.2-3 [Ἑρµῆς] ἔχε δὲ ῥάβδον µετὰ χερσὶν / καλὴν χρυσείην, τῇ τ᾽ 

ἀνδρῶν ὄµµατα θέλγει. Cf. ainda 86.3 (Sonho) ἡσυχίαι γὰρ ὕπνου γλυκεροῦ σιγηλὸς 

ἐπελθών. ὑπνοδῶτερ, ἅπαντας: Hermes é tradicionalmente o deus que traz o sono e os 

presságios oníricos (Od. 5.4 ss., 7.137 ss. e citações ao excerto anterior; Hymn. hom. 4.16 
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ss.; Ov. Met. 1.583 ss.). A solução de Ricciardelli, baseada nas propostas de Dinner e no 

manuscrito Ald, é a que mais convém ao hino; o poeta oferece os dois complementares: 

ὑπνοδῶτερ (Hermes) e, no verso seguinte, ὑπνώοντας (os seres humanos). O sono é, no 

caso, congênere à morte ou mesmo à espera da morte (cf. hinos 85.7-8, 87.3-4). Todavia, 

a forma ὑπνοδῶτερ, no vocativo, causa estranhamento; disso proponho que ele esteja 

intercalado com a oração principal, entre vírgulas (ainda que a sintaxe seja incomum, 

principalmente em contraste com ποµπὸς... ὑπάρχων do v.5). Outra ideia seria ὑπνοδότης 

πάντα com o segundo -ō- por uma licença métrica do poeta (Quandt p. 40*, item 9) e um 

raro espondeu no quinto pé (cf. West 1968, pp. 177-8), com a subsequente tentativa de 

correção por parte do copista (do que adviria a sua solução -δώτειρα, i.e. – u u) ou 

mesmo ὑπνοδώτης πάντα, uma vez que, como observa Ricciardelli (2000, p. 456), o grau 

alongado nessa raiz é recorrente na coletânea (pr.35, 37; 9.9; 10.16; 17.5; 26.2; 34.2; 

40.2; 55.9; 65.9). 

9. πάλιν: cf. nota a 53.5. ὑπνώοντας ἐγείρεις: é possível pensar que o sono, além 

de imageticamente similar à morte, aparece como eufemismo para lidar com essa 

temática, uma amenização do tabu envolto na representação da mortalidade do homem; 

no contexto do hino, o sono dos humanos representaria a sua espera no purgatório pela 

decisão de Perséfone (cf. vv. 7, 11; 87.3, 5; nota a 64.7). Assim como o primeiro 

hemistíquio do verso anterior, a expressão é reminiscente de Homero: Il. 24.344, Od. 

5.48 e 24.4 ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει. 

10. Φερσεφόνεια: a variação no nome de Perséfone com relação ao v.5 parece ser 

proposital, pois permite que o poeta recupere o jogo etimológico já apresentado em 29.16 

(Φερσεφόνη· φέρβεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα φονεύεις). Com efeito, se essa intratextualidade 

for intencional e o poeta de fato fosse influenciado pelo imaginário órfico, a referência a 

Perséfone (que alimenta mas aniquila) o ser humano poderia ser entendida de forma 

contraintuitiva, com um sentido específico nesse contexto: a deusa condenaria à 

mortalidade aquele que não fosse iniciado, sendo o retorno à vida a execução de sua 

pena; por outro lado, ela nutriria aquele que tivesse sido devidamente purificado, dando-

lhe acesso à vida divina (e morte física definitiva), como se é aludido brevemente em 

duas passagens das Lâminas douradas: fr. 486 B οἶνον ἔχεις εὐδαίµονα τιµήν (o iniciado, 

ao se deparar com Perséfone no Hades, receberia vinho) e fr. 489-90 B (citado também 
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para o v.11) em que a deusa é descrita como τρόφρων. κατὰ Τάρταρον εὐρὺν: cf. 18.2, 

56.10. 

11. ψυχαῖς ἀενάοις θνητῶν: oximoro; cf. 7.7 θνητῶν ἀνθρώπων θείαν διέποντες 

ἀταρπόν (e nota correspondente). Apesar de Ricciardelli (2000, p. 456), trata-se aqui 

provavelmente de uma referência à dicotomia e escatalogia órfica: o ser humano, criado a 

partir das cinzas dos Titãs que haviam engolido Dioniso, possuiria uma propriedade 

titânica (física, mortal) e outra dionisíaca (anímica, divina); no Hades, Perséfone (vv. 5, 

10) poderia purificar as almas humanas que tivessem seguido os preceitos órficos 

adequadamente, livrando-os de sua parcela mortal (que seria a reencarnação para a 

contínua quitação de sua vida mundana; i.e. metempsicose) e dando-lhes o destino final 

de bem aventurança e de uma alma deificada (Guthrie 1993, pp. 157, 269). Cf. as 

Lâminas douradas de Pelina, fr. 485 e 486 B εἰπεῖν Φερσεφόναι σ' ὅτι Βάκχιος αὐτὸς 

ἔλυσε; e as de Turi, fr. 487 B θεὸς ἐγένου ἐξ ἀνθρώπου; fr. 488 B ὄλβιε καὶ µακαριστέ, 

θεὸς δ' ἔσηι ἀντὶ βροτοῖο; fr. 489 e 490 B ἐγὼν ὑµων γένος εὔχοµαι ὄλβιον εἶναι... νῦν δ' 

ἱκέτις ἥικω παραὶ ἁγνὴν Φερσεφόνειαν / ὥς µε τρόφρων πέµψηι ἕδρας ἐς εὐαγέιων.  Cf. 

ainda nota a 29.8. 

12. ἀλλά, µάκαρ, πέµποις: fórmula de precatio recorrente, com o optativo 

substituindo o imperativo. τέλος... ἔργοις: cf. 25.11, 28.11, 64.7, 73.9. 

 

58. Ao Amor 

Embora o poeta fale em Amores ao se referir aos filhos de Afrodite (55.8), aqui é 

invocado um único Amor (casos similares com o Coribante e Sátiro Sileno, hinos 39 e 

54). Aqui a sua representação lembra a de Afrodite uma vez que também ele recebe 

atributos mais simples (vv. 2-4) quanto cósmicos (vv. 4-7); o v.8 arremata a ideia de uma 

ordem e necessidade do mundo que seriam conaturais à presença e ação do deus, tema 

esse que, de uma forma ou outra, parece atravessar diversos momentos dessa seção (cf. 

55.4-5, 13-4; 56.5, 10-1; 57.1-2, 6-11; 59.5-14). Em vez de filho de Afrodite, em uma 

passagem órfica, o Amor seria parceiro da deusa, ambos com uma função de organização 

do cosmo (fr. 261 B). Eros enquanto um deus cosmogônico aparece em Platão (Symp. 

178b) e mesmo Hesíodo (Theog. 120), com diversas outras genealogias em outros 
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autores, a depender de sua identificação ora com o Cupido (Ap. Rh. 3.82; Paus. 9.27.1; 

Ov. Met. 1.452, 5.363; Nonn. Dion. 5.88; al.) ora com Fanes (Ar. Av. 685; Cic. de Nat. 

Deor. 3.17; Opp. Hal. 4.10). Essa última figuração convém principalmente ao contexto 

órfico: na Teogonia de Hierônimo e Helânico (fr. 79-80 B) de Héracles-Tempo vem o 

ovo cósmico do qual nasceria Fanes, também chamado de Eros, dentre outros nomes (cf. 

fr. 139-42 B); na Teogonia rapsódica (fr. 117-38 B) vê-se uma narrativa equivalente; cf. 

ainda Arg. orph. 12-6. O pedido final feito pelo laudator pode ser comparada com os dois 

hinos a Afrodite de Proclo (2.19-21, 5.14-5). 

1. Κικλήσκω: inuocatio com verbo clético. ἐράσµιον... Ἔρωτα: o poeta joga 

com a sonoridade do nome de Amor; o mesmo em 34.5 e 60.4. 

2. τοξαλκῆ, πτερόεντα: trata-se da representação clássica do Amor, alado e 

portando um arco e flecha (Aesch. Prom. 649 ss.; Eur. Hippp. 1271 Procl. Hymn. 2.3); 

τοξαλκῆ é um hapax. O Primogênito, com quem o Amor é assimilado, também possui 

asas (cf. 6.2, 7). πυρίδροµον: cf. 7.9, 8.11, 20.2; notar a recorrência do segundo elemento 

-δροµον logo no sintagma que segue. Ricciardelli (2000, p. 458) comenta que “l’effetto 

di fiamma è dovuto alla luminosità del dio”. εὔδροµον: cf. 8.6, 17.9, 36.6. ὁρµῆι: o 

termo sempre fecha o hexâmetro na recolha; cf. 10.19, 17.9, 19.10, 33.2, 58.2, 61.7, 74.5, 

81.3 (com a exceção evidente de ὁρµώντων em 38.11). A ideia de impulso relacionada ao 

Amor é importante; cf. v.10 ὁρµάς. 

3. συµπαίζοντα: cf. 29.9, 43.7; o Amor brinca com as suas vítimas, sejam 

humanos ou deuses. 

4. εὐπάλαµον: diz-se dos estratagemas mediante os quais o Amor une os seres 

vivos; cf. 55.3, 13-14 (Afrodite). διφυῆ: o mesmo para o Primogênito (6.1), Dioniso 

(30.2), Coribante (39.5) e Mise (42.4). πάντων κληῖδας ἔχοντα: construção formular 

para expressar o âmbito de influência da divindade; assim também para Hécate em 1.7 

(παντὸς κόσµου κληιδοῦχον ἄνασσαν). Cf. ainda 2.7 κλειδοῦχ', 18.4 ὃς κατέχεις γαίης 

κληῖδας ἁπάσης, 25.1 πόντου κληῖδας ἔχοντα, 73.6 ἐν σοὶ γὰρ λύπης τε χαρᾶς † κληῖδες 

ὀχοῦνται. 

5. αἰθέρος οὐρανίου, πόντου, χθονός: divisão tripartite do cosmo, recorrente na 

recolha (cf. 10.14); esse esquema é desenvolvido nos versos seguintes. 
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6. πνεύµατα παντογένεθλα: o mesmo para Zeus (15.7) e Hera (16.4). θεὰ... 

χλοόκαρπος: o sintagma descreve Deméter, que atende pelo mesmo epíteto em 40.5 

(também fechando o hexâmetro). 

7. ἠδ' ὅσα: anáfora da mesma construção no v.5. Τάρταρος εὐρὺς: sutura com o 

verso anterior (cf. 57.10). ἔχει πόντος θ' ἁλίδουπος: o mesmo para Posídon em 17.4. 

8. µοῦνος γὰρ τούτων: retoma ὅσα... πνεύµατα παντογένεθλα (vv. 5-6) e ὅσα... 

ἁλίδουπος (v.7), entendidos como um merismo tripartite que contemplaria a totalidade do 

cosmo, revisitando a construção inicial do v.5: os πνεύµατα equivalem a αἰθέρος 

οὐρανίου, πόντος... ἁλίδουπος evidentemente por πόντου e Τάρταρος εὐρύς por χθονός 

(o que também auxilia na leitura do substantivo, aqui com a acepção de “subterrâneo” e 

não “terrestre”, o que já seria bem claro pelo contexto do próprio hino). Cf. Hes. Theog. 

121 ss.; Soph. Ant. 781 ss.; Plat. Symp. 179b. πάντων οἴηκα κρατύνεις: imagem da 

divindade como timoneira dos assuntos humanos; a construção e o sentido dessa frase 

reforçam πάντων κληῖδας ἔχοντα do v.4. É digno de nota que o Amor (princípio 

cosmogônico) compartilha com a Morte a mesma metáfora (87.1 πάντων θνητῶν οἴηκα 

κρατύνεις); cf. ainda 64.8 e nota a 10.3. 

9. Ἀλλά, µάκαρ,... συνέρχου: precatio formular com ἀλλά exortativo + µάκαρ + 

imperativo (Du-Stil). καθαραῖς γνώµαις: cf. 63.5. 

10. φαύλους... ἐκτοπίους θ': espécie de hendíade; ambos os termos designam o 

impulso negativo e φαῦλος pode apontar para uma recusa tanto do Amor em sua vertente 

libidinosa como simplesmente não cosmogônica; com efeito, os órficos eram ascetas e 

muito facilmente a invocação de uma divindade ligada ao elemento erótico poderia ser 

recepcionada a partir dos apetites e paixões, os quais deveriam ser evitados (cf. Eur. 

Hipp. 946 ss.; Guthrie 1993, p. 156; e, no corpus órfico, fr. 625-52 B); cf. ainda 10.15 

(Natureza) πικρὰ µέν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειθοµένοισι. Para um paralelo, cf. os 

desfechos dos dois hinos a Afrodite de Proclo (2.21 οὐχ ὁσίων παύουσα πόθων 

κρυόεσσαν ἐρωήν; 5.15 γηγενέος προφυγοῦσαν ὀλοίιον οἶστρον ἐρωῆς) e Van den Berg 

2001, pp. 207, 251. ἀπὸ τῶνδ': referência dêitica aos indivíduos que fariam parte da 

celebração iniciática dos HO (v.9 µύσταισι).  
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59. Às Moiras 

O hino às Moiras as invoca sob a concepção de ordem e necessidade da natureza e 

destino humano (cf. introdução ao hino 58), o que alinhava as deusas com os hinos 

seguintes (60-70). Muitos dos atributos e terminologia própria ao hinos dessas divindades 

aparecem nesta composição (cf. v.9 ss.), que faz menção inclusive a δίκη (v.9), νόµος 

(v.10) e εὐνοµία (v.10, mãe das Graças em 60.2), de forma não personificada, como era o 

caso da alusão às Moiras no hino à Afrodite (55.5 τρισσῶν µοιρῶν). O poeta segue a 

tradição hesiódica, representando as deusas como três filhas da Noite (Theog. 217 ss.). 

Notar, porém, que na recolha a Noite é chamada de Cípria (3.2), de modo que aqui as 

Moiras poderiam ser filhas de Afrodite, que, por sua vez, é invocada tendo em vista as 

ideias de necessidade e elo ou organização dos fenômenos (cf. 55.3-4; introdução ao hino 

58). É possível comparar este hino com a invocação às Erínias (cf. 69.16), tanto pela 

função dos coletivos quanto pelo número de divindades (cf. 69.2). Nesse sentido, vale 

também uma comparação com as Estações (cf. 43.7-8) e com as Graças (cf. introdução ao 

hino 60). Ricciardelli (2000, pp. 459-60) lembra que Platão (Resp. 617c) apresenta as 

Moiras cantando cada uma um aspecto do tempo: Distribuidora (Λάχεσις), o passado; 

Fiandeira (Κλωθώ), o presente; e Inexorável (Ἄτροπος), o futuro. Pode-se pensar que 

deste hino até a invocação à Divindade (73), o poeta propõe um cenário de divindades 

ligadas à condição humana, submetida aos desígnios divinos (cf. introdução aos hinos 60, 

62 e 66; nota a 72.3-4). 

1. Μοῖραι: inuocatio com vocativo em posição tópica; a esse expediente o poeta 

adiciona um verbo de audição no verso seguinte. ἀπειρέσιοι: o vocábulo ainda se repete 

no v.5 ἀπείρονα γαῖαν e v.10 ἀπείρονος εὐνόµου ἀρχῆς; cf. 8.7, 11.13, 19.10. Νυκτὸς 

φίλα τέκνα µελαίνης: o mesmo em 7.3 (Estrelas), também fechando o verso; cf. nota ao 

v. 16. 

2. κλῦτέ µου εὐχοµένου: cf. nota a 8.20 e 56.1. πολυώνυµοι: assim chamadas 

por serem três, cada qual com o seu nome; cf. v.16. 

3. λευκὸν ὕδωρ: cf. Il. 23.282, Od. 5.70, Hes. Op. 739 ὕδατι λευκῷ. Ricciardelli 

(2000, p. 461) propõe que a cor da água faria referência ao reflexo da luz da lua. A 

comentadora ainda observa que a água era geralmente associada à cor negra enquanto o 
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fogo ao branco, daí θέρµης neste verso (cf. Empedocl. 31 B 94 D.-K., Anaxag. 59 A 98 

D.-K.); sendo esse o caso, o poeta estaria propondo uma inversão da representação 

tradicional, apontando o efeito purificante do fogo sobre o lago apresentado. No corpus 

órfico, as Moiras são descritas como λευκόστολοι (fr. 407 B; cf. ainda Plat. Resp. 617c2 

λευχειµονούσας). 

4. ἐν σκιερῶι λιπαρῶι: notar o oximoro; o jogo de luz e sombra pode encontrar 

uma correspondência na representação do lago de cor esbranquiçada no verso acima. 

εὐλίθου ἄντρου: não se tem notícia de qualquer caverna envolvendo alguma narrativa 

das Moiras; cf. Quandt, p. 42: “de hoc antrum nihil aliunde notum”. Ricciardelli (2000, 

pp. 460-1), apesar de rica fortuna crítica, é igualmente inconclusiva, apenas 

parafraseando a imagem da caverna junto a um lago descrita pelo poeta. 

5. βροτῶν... γαῖαν: o mesmo em Il. 7.446; βρότεον logo no verso seguinte. 

6. δόκιµον: como δόξα no v.9, o adjetivo deve ser lido em sua acepção negativa, 

“opinião”, “pretensão” (para o seu sentido positivo, cf. 15.11, 69.17). O mesmo 

expediente se dá para o duplo uso de	ἐλπίς que logo segue e no v.9: a esperança e opinião 

andam juntas na esfera terreste, aquém do que estipulam as Moiras. ἐλπίδι κοῦφον: 

novamente com sentido negativo; “vão com esperança” por “com esperança vã” 

(hipálage). Ricciardelli (2000, p. 462) aduz algumas passagens relevantes: Sólon 1.36 

κούφαις ἐλπίσιν; Tuc. 2.51.6 ἐλπίδος... κούφης. 

7. πορφυρέηισι... ὀθόνηισι: cf. Il. 3.141 ἀργεννῇσι καλυψαµένη ὀθόνῃσιν. 

8. µορσίµωι ἐν πεδίωι: “planície” provavelmente por “terra”; entenda-se: a terra 

destinada é aquela que está submetida aos fados imputados pelas Moiras (hipálage); dos 

vv. 6-10 o poeta cria um jogo de alternâncias entre o destino, que opera acima do registro 

humano, e a opinião, a própria tentativa interna do sujeito de transitar pelo que estaria 

fixado. Μορσίµωι recupera o nome das Μοῖραι. ὅθι πάγγεον: hapax. ἅρµα διώκει: cf. 

8.19, 17.5. 

9. παρὰ τέρµα: cf. 11.23, 14.14, 34.17, 71.11, 83.7. µεριµνῶν: assim como 

µορσίµωι no v.8, trata-se aqui de um provável jogo com o nome das Μοῖραι. 
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10. νόµου ὠγυγίου: personificada, a Lei é invocada no hino 64, e é chamada de 

ὠγύγιος em 64.10. ἀπείρονος εὐνόµου: personificada, trata-se da mãe das Graças, como 

é visto no hino seguinte (60.2; cf. ainda 40.19 e 43.2). ἀρχῆς: Ricciardelli (2000, p. 463) 

e Fayant (2014, p. 487) entendem que aqui o termo pode ser melhor entendido não como 

“princípio”, mas como “poder”. 

11-2. Estes dois versos são praticamente idênticos a 25.6-7. Μοῖρα: notar que 

aqui as divindades aparecem no singular; o mesmo no v.14. καθορᾶι: cf. 62.3 (Justiça) e 

70.4 (Eumênides); as Moiras olham de cima uma vez que residiriam em um lago celeste 

(vv. 2-3). ἀθανάτων... Ὀλύµπου: o mesmo verso em Hes. Th. 118, 794. 

13. Διὸς ὄµµα: o Sol também detém ὄµµα (8.1) e ainda por cima é κόσµου τὸ 

περίδροµον ὄµµα (8.14) e ὄµµα Δικαιοσύνης (8.18); do mesmo modo, Apolo também 

detém ὄµµα onividentes (34.8). Cf. ainda 11.17 (Pã) κορυφῆς ἐφύπερθεν ἐλαφροτάτου 

πυρὸς ὄµµα; 62.1, 69.15 ὄµµα Δίκης. 

14. Διὸς... διὰ: notar o jogo etimológico; cf. nota a 15.3 διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη 

τάδε θεῖα. 

15. Ἀλλά µοι εὐκταῖαι: a correção de Bentley, seguida por Quandt, convém tanto 

pelo sentido (νυκτέριοι dos mss. dificilmente cabe às Moiras; mas cf. v.3), quanto pela 

sutura com o hino seguinte às Graças (60.6 εὐκταῖαι) e ainda pelo compreensível 

problema paleográfico (ΕΥΚΤ- por ΝΥΚΤ-). Início atípico de precatio, com ἀλλά 

exortativo seguido pela referência ao próprio laudator no dativo e um imperativo 

postergado para o segundo hemistíquio do verso seguinte (µόλετ'). µαλακόφρονες: 

hapax, revisitado uma única vez para a δόξα em 69.17. ἠπιόθυµοι: o poeta recorre à 

antífrase para contornar o tabu envolto em divindades com potencial nefasto. 

16-7. Notar a assonância da vogal a- iniciando todas as palavras do v 17. Ἄτροπε 

καὶ Λάχεσι, Κλωθώ: trata-se das três moiras; cf. Hes. Th. 218, 905. εὐπατέρειαι... 

ἀφανεῖς: cf. 55.10, 69.9, 81.6. Eὐπατέρειαι provavelmente com referência a Zeus; 

considerando o v.1, no qual são chamadas de filhas da Noite, o poeta prefere considerá-

las filhas dessas duas divindades do que de Zeus e Têmis, como é o relato hesiódico 

(Theog. 904; ainda assim, um pouco antes, Hesíodo as identifica como filhas unicamente 

da Noite, v. 217). ἀµετάτροποι: hapax; jogo com o nome de Ἄτροπος, uma das Moiras 
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citada logo no verso anterior. αἰὲν ἀτειρεῖς: mesmo sintagma sempre fechando os versos 

em 4.1, 5.1 e 7.9. 

18. παντοδότειραι: hapax, revisitado para Deméter (40.3). ἀφαιρέτιδες: hapax. 

19. Μοῖραι, ἀκούσατ': espécide de composição em anel; as divindades foram 

chamadas pelo seu nome coletivo no v.1 e o laudator fez uso de um verso de audição no 

v. 2; agora, na precatio, ele revisita em um único verso esses dois modos de interpelação. 

Notar que elas voltam a ser invocadas como um coletivo, em oposição aso vv. 11 e 14. 

ἐµῶν... εὐχῶν: o poeta persiste na autorreferência hínica, expediente já utilizado no v.2; 

cf. ainda 11.21, 19.20, 66.10. 

20. λυσιπήµονες: cf. 2.11. εὔφρονι βουλῆι: cf. 14.12, 70.1, 74.9, 79.11. 

21. Verso atetizado na edição de Quandt e também por Morand (2001, p. 23). 

Fayant (2014, pp. 179-80) defende a sua inserção no texto. O estilo do verso, porém, 

causa forte estranhamento dentro da recolha. De início, nenhum dos hinos é identificado 

pelo poeta tão editoralmente; nenhum possui um desfecho tão próximo de uma legenda 

ou nota explicativa. Dado o teor altamente cultual da maioria dos hinos, há como que 

uma quebra de decoro dentro da fluidez clética da recolha. Pode-se pensar, inicialmente, 

que esse verso indicaria o fim de espaço dentro de um manuscrito arquetípico, sendo 

propagado pelos copistas como próprio do texto, ou indicaria até mesmo o fim da 

recolha, sendo os hinos seguintes redigidos posteriormente. Essa tese, porém, encontra 

dificuldade na referência (Μοιράων... ἀοιδή), que é por demais específica e imediatada 

para se referir a toda a recolha. É possível ainda que esse hino tivesse outra procedência e 

a construção final diria respeito ao seu estilo e contexto próprio (Ricciardelli 2000, p. 

465). No entanto, o vocabulário do hino é muito coerente com demais passagens dos HO 

(cf. acima as diversas notas de trechos e vocabulários com correspondentes na coletânea). 

Outro problema é a referência a Orfeu no final do hexâmetro, algo que não ocorre em 

todo o hinário com exceção do título ao prólogo. Dito isso, caso se aceite a hipótese da 

descontinuidade entre prólogo e recolha (autorias diversas), é possível que o prólogo e 

este verso tivesse a mesma origem. Ambos parecem como que ligeiramente desligados da 

realidade cultual, o primeiro com uma preocupação programática e introdutória 

(adotando terminologia ritualística que não se repete nos demais hinos), o segundo 
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voltado para uma mera marcação textual. Traduzo a passagem uma vez que o estado da 

questão ainda está em suspenso, mas mantenho o verso atetizado por entender que 

estilisticamente ele não faria parte do hino original. 

 

60. Às Graças 

Aqui as Graças são associadas às Moiras e talvez mesmo às Estações, como é 

comum a coletivos com funções próximas na recolha (cf. vv. 5-6 e 59.15). Assim como 

as Moiras e as Estações, trata-se de um grupo feminino com três divindades ligadas aos 

desígnios humanos; a mãe das Moiras, Ordem (Eὐνοµία, v.2), é inclusive enunciada de 

forma não personificada em 59.10, como parte do âmbito da opinião humana, que 

operaria sob a esfera de atuação das Moiras. Em Hesíodo (Theog. 901 ss.), as Moiras 

seriam irmãs das Estações, o que ajuda a justificar a equação dos três grupos de 

divindades; na recolha, as Estações são ainda explicitamente associadas às Moiras e às 

Graças em 43.7-8; com efeito, a Ordem é uma das Estações (43.3). A lista de divindades 

que integrariam os grupos das Estações, Moiras e Graças aparecem como filhas de Zeus e 

Têmis em alguns fragmentos órficos (fr. 252-4 B). Dessa forma, teríamos aqui um hino 

subordinado ao anterior (como no caso do hinos 32-33, 34-36, 67-8, 74-5), com as Graças 

repetindo uma ideia de destino e determinação divina, porém de uma forma unicamente 

benéfica (as Moiras interfeririam na vida humana de forma pendular, ora positivas ora 

negativas; cf. Hes. Theog. 906). Por esse viés, as Graças fariam contraponto direto às 

Erínias e às Eumênides, que corresponderiam a divindades do destino alinhadas 

sobretudo à punição dos mortais (cf. 69.5-7, 15; 70.4-5); tal dinâmica pode ajudar a 

explicar o bloco dos 59-73, relacionado à condição dos seres humanos e os deuses que 

presidem e vigiam os seus destinos e desmedidas. Com efeito, as noções de justiça e 

retribuição seriam muito caras ao orfismo, fundado na ideia de penitência e remissão por 

parte dos homens (cf. introdução ao hino 62).  

1. Κλῦτέ µοι: inuocatio com verbo de audição e referência ao poeta; cf. 2.1, 28.1, 

36.1, 54.1, 56.1, 59.2, 70.1. µεγαλώνυµοι, ἀγλαότιµοι: cf. 76.2; 12.8 εἰρήνην... 

ἀγλαότιµον (a Paz é uma das Estações; cf. nota ao v.5). Ἀγλαότιµοι antecipa o nome de 

Ἀγλαΐη, uma das Graças (v.3). 
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2. Εὐνοµίης: as Graças são filhas de Eurínome em Hesíodo (Theog. 907); a 

Ordem (Εὐνοµίη) é uma das Estações (40.19, 43.2). βαθυκόλπου: cf. Il. 18.122, 24.215, 

al. Para Sêmele em 44.2. 

3. Cf. Hes. Theog. 909 Ἀγλαΐην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν. 

πολύολβε: o mesmo para a Paz, uma das Estações (43.2). 

4. χαρµοσύνης: como bem observa Ricciardelli (2000, p. 466), trata-se 

provavelmente de um jogo etimológico com o nome das Χάριτες. ἐράσµιαι: cf. 34.5, 

58.1. εὔφρονες: outro jogo, agora com o nome de Εὐφροσύνη (v.3). 

5. αἰολόµορφοι, ἀειθαλέες: notar o paroxismo; o poeta as identifica com a 

alteração ao mesmo tempo que com a permanência e fixidez. Entenda-se: elas se alteram 

na qualidade do que podem outorgar ou mesmo pelo efeito de sua ausência, distribuindo 

graças ou não ao mortais; por outro lado, elas são constantes no que corresponde à sua 

prerrogativa, o que pode corresponder, inclusive, à sua identificação com as Estações, cf. 

43.5 e v.6 κυκλάδες e nota ao v.2 (a mãe das deusas é justamente uma das Estações). 

Notar ainda que ἀειθαλέες reverbera o nome de Θαλίη (v.3). θνητοῖσι ποθειναί: esse 

sintagma ecoa o sentido de αἰολόµορφοι. 

6. εὐκταῖαι... ἱµερόεσσαι: os epítetos que emolduram o verso insistem na ideia 

de θνητοῖσι ποθειναί do verso anterior; cf. Od. 18.194 Χαρίτων χορὸν ἱµερόεντα; Aesch. 

Ag. 1387 εὐκταίαν χάριν. καλυκώπιδες: cf. 24.1. 

7. ἔλθοιτ': breve precatio com verbo de movimento no optativo. ὀλβοδότειραι: 

recupera πολύολβε do v.3; cf. ainda 26.11 e 65.9. 

 

61. Hino a Nêmesis 

Este hino dá prosseguimento às divindades que representariam uma vigilância 

sobre a conduta humana (cf. vv. 2, 8), com o encargo especial de punir a desmedida, 

injustiça e impiedade (vv. 5-7, 11-2). Uma vez que a deusa puniria as injustiças, ela 

também seria um parâmetro de conhecimento do que é justo: trata-se, portanto, de uma 

divindade complementar à Justiça, invocada no hino seguinte. As duas divindades são 

contempladas em conjunto, por exemplo, em Ésquilo (fr. 148), Platão (Leg. 715c), 
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Mesomedes (Hymn. 2.2, 18); s.u. Suda, em que Nêmesis seria uma manifestação punitiva 

da Justiça, i.e. a paga (cf. Soph. Phil. 518; Eur. Or. 1362). Os hinos às Erínias (69), às 

Eumênides (70) e Melínoe (71) exploram esse aspecto corretivo de forma similar. 

Nêmesis também era equacionada com Têmis; cf. Stafford 2007, pp. 76-7. Assim como 

as Moiras, conforme a tradição hesiódica, Nêmesis também seria uma filha da Noite 

(Theog. 220-2), de modo que se pode pensar em uma postura determinista de simetria 

entre o cumprimento do destino e daquilo que é justo; divergir do seu lote seria uma 

forma de injustiça (cf. 10.13 em que a Natureza é chamada de Δίκη). No corpus órfico, 

Nêmesis é amiúde identificada com Adrasteia e, portanto, com a Necessidade (cf. nota a 

pr.36), conceito este de grande relevância para essa seção de hinos, que se focam na 

ordem tanto pelo elo amoroso quanto pela observância de princípios de equidade e 

sujeição aos ditames divinos (cf. 55.3; introdução aos hinos 58, 60 e 66; Bernabé 2011a, 

301 ss.). 

1. Ὦ Νέµεσι, κλήιζω σε: inuocatio com dois expedientes concomitantes: i) nome 

da divindade em posição tópica e ii) uso do verbo clético junto ao do Du-Stil. 

2. πανδερκής: alinhava com o hino seguinte (62.1). ἐσορῶσα βίον θνητῶν 

πολυφύλων: cf. 62.3 καθορῶσα βίον θνητῶν πολυφύλων (e também 70.4); no v.8 

ἐσορᾶις. 

3. ἀιδία, πολύσεµνε: cf. 26.6. χαίρουσα δικαίοις: cf. 63.2 θνητοῖς χαίρουσα 

δικαίοις; aqui, no entanto, como comenta Fayant (2014, p. 500), δικαίοις está 

substantivado e provavelmente deve ser entendido antes com referência aos atos do que 

às próprias pessoas. O vocábulo ainda se repete no v.9 (δίκαι), antecipando o hino que 

segue, dedicado à Δίκη; em Mesomede, Nêmesis é θύγατερ Δίκας e δικασπόλος (Hymn. 

11.2, 14). 

4. λόγον: Fayant prefere τροχόν, sugestão de Chuvin, mas a correção é tanto 

desnecessária quanto paleograficamente problemática; muito mais simples entender 

λόγον πολυποίκιλον, como o discurso que vacila entre posturas sem fixidez ou mesmo o 

discurso próprio do indivíduo que inventa subterfúgios para ações condenáveis ou 

impiedosas aos olhos da deusa (formas de injustiça; cf. 62.4); tal leitura se confirma pelos 

vv. 6-7 e 12. Aquilo que é πολυποίκιλος pode ser entendido como próprio do falseado, 



	 513	

traiçoeiro (em oposição às outras ocorrências do adjetivo na recolha; cf. 6.11, 26.4, 

76.11). Além disso, caso δικαίοις (do verso anterior) deva ser entendido substantivado 

enquanto “atos justos” (como sugere a própria Fayant), o paralelismo tipológico entre 

ἔργα e λόγοι dentro de duas orações participais coordenadas assindéticas (χαίρουσα... / 

ἀλλάσσουσα) confirmaria o texto dos mss.; adicione-se a isso que é comum nos HO o 

expediente de apresentar aquilo que apraz e indispõe as divindades (e.g. 62.9), sendo essa 

outra pista para como se pode ler ἀλλάσσουσα λόγον (já que aqui τροχόν quebraria esse 

estilo dicotômico de favor e transgressão). Para outros argumentos em favor dessa leitura, 

cf. Ricciardelli 2000, p. 468. Passagem paralela em 62.6-8. ἄστατον: cf. Mesom. Hymn. 

11.7 ὑπὸ σὸν τροχὸν ἄστατον ἀστιβῆ (passagem sobre a qual se funda o comentário de 

Fayant a respeito de λόγον). 

5. πάντες... ζυγὸν: cf. 63.5-6 (Retitude) θραύεις γὰρ ἅπαντας / ὅσσοι µὴ τὸ σὸν 

ἦλθον ὑπὸ ζυγόν. ζυγὸν αὐχένι θεῖσαν: a correção de Vian facilita a compreensão do 

verso (ainda que seja um pouco difícil de entender paleograficamente): os homens não 

pressionariam jugos sobre os próprios pescoços, mas estariam nessa condição sob o 

comando de Nêmesis. É possível imaginar que o copista tenha corrigido um original 

θεῖσαν, por entender que o particípio (na forma ativa?) deveria acompanhar, na verdade, 

βροτοί, chegando a θέντες. Para a expressão, cf. Hymn. hom. 2.217 ἐπὶ ζυγὸς αὐχένι 

κεῖται; Hes. Op. 815 ἐπὶ ζυγὸν αὐχένι θεῖναι; Theogn. 1023 ἐχθροῖσιν ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα 

θήσω. Com um sentido próximo, a respeito do sujeito orgulhoso, cf. Mesom. Hymn. 

11.10  γαυρούµενον αὐχένα κλίνεις (e ainda id. ib. 11.13 ζυγὸν µετὰ χεῖρα κρατοῦσα). 

6-7. O poeta apresenta as principais vítimas de Nêmesis: os indivíduos que não 

cuidam de ter um pensamento bem regrado e conforme a preceitos sagrados (argumento 

desenvolvido também nos vv. 4 e 12). Pode-se pensar que se trata aqui também do 

contraexemplo ao discurso — esse, sim, sagrado — do próprio laudator; cf. nota a 55.28. 

ὑπερφρονέουσα λόγων: o indivíduo malfadado pela deusa “despreza” os discursos não 

no sentido de evitá-los, mas por compô-los de forma contrária ao desígnio divino 

(ἀδιακρίτωι ὁρµῆι). 

8. Notar a anáfora de πάντα diante dos três verbos neste verso. πάντ' ἐσορᾶις καὶ 

πάντ' ἐπακούεις: reminiscente de uma construção homérica para o Sol: πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ 
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πάντ᾽ ἐπακούεις (Il. 3.277). πάντα βραβεύεις: 63.4 τὰ δέοντα βραβεύεις (também 

fechando o verso). 

9. πανυπέρτατε δαῖµον: cf. 4.8, 8.17, 10.14, 12.6, 66.5 

10. ἐλθέ, µάκαιρ': precatio formular com verbo de movimento. µύσταις 

ἐπιτάρροθος αἰεί: cf. 68.12 µυστιπόλοις ἐπιτάρροθος αἰεὶ; diz-se ἐπιτάρροθος de 

qualquer divindade que auxilia os homens (Il.5.808, 828, al.). 

11. δὸς: outra única ocorrência desse imperativo na recolha em 32.15. διάνοιαν: 

cf. 76.5. πανεχθεῖς: hapax. 

12. γνώµας οὐχ ὁσίας: dá continuidade à importância da γνώµη para a deusa 

(v.6), a partir da perspectiva oposta, de uma γνώµη avessa ao sagrado. Para o emprego 

dessa litotes, cf. Eur. Hipp. 764-6 οὐχ ὁσίων ἐρώτων... νόσῳ; Procl. Hymn. 2.21 οὐχ 

ὁσίων παύουσα πόθων κρυόεσσαν ἐρωήν; na coletânea, cf. 64.6 οὐ δίκαιον. 

πανυπέρφρονας: hapax. Vale observar a contraposição de πανυπέρφρονας (de valor 

negativo) com  πανυπέρτατε no v.9 para a deusa (de valor positivo). O poeta insiste em 

contrastar a retidão da deusa com a falibilidade dos seres humanos no que tange à 

observância dos atos e discursos justos. ἀλλοπροσάλλας: ecoa ἀλλάσσουσα do v.4. 

 

62. À Justiça 

A Justiça é elencada como uma das Estações no hinário, ao lado da Paz e da 

Ordem, mãe das Graças (cf. 43.2; fr. 252 B). Ps.-Demóstenes (25.11 = fr. 33 B) informa 

que Orfeu teria narrado a Justiça ao lado de Zeus (cf. v.2; fr. 21 I B, 209 B, 247 II B, 248 

B), inspecionando todos os feitos humanos. O caráter punitivo da Justiça já aparece no 

hino anterior a Nêmesis (de quem é mãe em Mesomed. Hymn. 2.2), mas a própria deusa 

também estaria ligada aos castigos (cf. Teogonia rapsódica, fr. 233 B; Parm. B 1.4 D.-

K.). Essa ideia converge com a noção de vida órfica, pela qual os homens deveriam ser 

penitentes dos erros mundanos ou mesmo da culpa titânica, uma vez que seriam avaliados 

no post mortem (cf. Bernabé 2011a, pp. 301-20); tal imagem poderia estar implicada na 

precatio deste hino (v.11), como sugere o próprio Bernabé (ibid., p. 307), o qual ainda 

propõe que, para os órficos, a justiça seria um dos componentes da pureza almejada (p. 
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309). Pode-se pensar, contudo, em uma exposição menos ligada ao juízo infernal por 

parte do poeta, já que esta composição (assim como as que a cercam neste bloco) não 

explora em nenhum momento o julgamento no Hades de fato, mas antes a conduta 

humana em vida; ainda assim, tais conceitos são complementares no pensamento órfico 

(cf. hinos 53 e 57). Do mesmo modo, vale pensar que implicitamente o hinário se dirige 

em princípio aos mystai, o que pode funcionar como um a priori para como os hinos 

devem ser lidos. Sendo assim, dentro do imaginário órfico, os iniciados, observantes da 

ordem divina (cf. v.10), receberiam um tratamento especial no Além, que seria 

representado em certas iconografias com a presença da Justiça, como observa Bernabé 

(ibid, pp. 320-2). Ao lembrar da postura dos injustos, o poeta indireta e automaticamente 

faz apologia a si próprio e aos iniciados (vv. 4-9). Cf. ainda Benveniste 1969, pp. 107-10. 

1. Ὄµµα Δίκης: cf. nota a 59.13; 69.15; Procl. Hymn. 1.38. O nome da deusa não 

personificado e derivados são frequentes no hino: vv. 4, 7-10. µέλπω: única ocorrência 

desse verbo na coletânea. πανδερκέος: cf. 4.8, 8.1, 9.7, 34.8, 61.2; Quint. Sm. 5.46 Δίκη 

δ' ἐπεδέρκετο πάντα. ἀγλαοµόρφου: cf. 14.5, 29.9, 56.7, 79.7. 

2. A Justiça aparece como auxiliar de Zeus em diversas passagens do corpus 

órfico; cf. fr. 32 IV B οἱ πάλαι σοφοὶ ἄνδρες τὴν Δίκην πάρεδρον τῶι Διὶ ἐποίησαν (e 

ainda fr. 233 B, 247 II B); Plut. Alex. 52.6 οὐχ οἴσθα... ὅτι Δίκην ἔχει πάρεδρον ὁ Ζεύς. 

ἐπὶ θρόνον ἱερὸν ἵζει: mesma imagem no fr. 33 B καὶ σεµνὴν Δίκην, ἣν ὁ τὰς ἁγιωτάτας 

ἡµῖν τελετὰς καταδείξας Ὀρφεὺς παρὰ τὸν τοῦ Διὸς θρόνον φησὶ καθηµένην πάντα τὰ 

τῶν ἀνθρώπων ἐφορᾶν. 

3. καθορῶσα... πολυφύλων: cf. 61.2, 70.4. 

4. τοῖς ἀδίκοις τιµωρὸς: cf. 69.7 τιµωροί e 70.5 τῶν ἀδίκων τιµωροί; Plat. Leg. 

716a (= fr. 32 I B) τῷ δὲ ἀεὶ συνέπεται δίκη τῶν ἀπολειποµένων τοῦ θείου νόµου 

τιµωρός. τοῖς ἀδίκοις... δικαία: essa oposição é reforçada nos vv. 8 (δίκην ἀδίκοις) e 9 

(ἀδίκων... δικαίοις). Não obstante Fayant (2014, p. 508), a correção de Hermann convém: 

penso em δικαία antes como uma qualidade da própria Justiça (tal qual no v.10) do que 

como o objeto (nt. pl.) do particípio ἐπιβρίθουσα, em geral intransitivo. Ainda assim, a 

leitura do arquétipo também é válida. 

5. ἐξ ἰσότητος: alinhava com 63.2, também abrindo o verso.  
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6. κακαῖς γνώµαις: por antítese a γνώµαις ἐσθλαῖσι no v.10. 

7. βουλοµένοις... βουλαῖς: notar o jogo com a raiz no verso. τὸ πλέον: cf. 63.10.  

9. Pode-se pensar em um paralelo avesta para essa construção antitética: akə̄m 

akāi, vaŋvhīm aṣ̌īm vaŋhaouuē “vil contra aquele que é vil, (mas) uma boa recompensa 

àquele que é bom” (Gāthās 43.5; cf. West 2011, p. 138). Variações dessa mesma 

construção antitética são recorrentes; cf. 72.7-8, 73.4-6. 

10. ἀλλά, θεά, µόλ': precatio com verbo de movimento; cf. 68.12. 

11. ὡς ἂν ἀεὶ... ἐπέλθοι: ὡς ἂν ἀεὶ abrindo o hexâmetro também em 86.8 e 17; cf. 

ainda 63.13 ὡς ἂν ἰσορροπίαισιν ἀεὶ βίος. No caso, ὡς com um sentido temporal (“até 

que”), do que se esperaria ἕως ἂν + subj (cf. Rijksbaron §26.4; Quandt p. 43*, item e). τὸ 

πεπρωµένον ἦµαρ ἐπέλθοι: cf. Od. 10.175 πρὶν µόρσιµον ἦµαρ ἐπέλθῃ. 

 

63. À Retitude 

Este hino está diretamente ligado ao anterior, dedicado à Justiça; ambos exibem 

uma preocupação idêntica com o tema da equidade e da avaliação dos seres humanos (vv. 

2, 5-7, 10, 12-4). Na Teogonia rapsódica (fr. 246 B), fala-se do nascimento de três 

Noites; da última viria Δικαιοσύνη. No pr.14 são elencadas Δικαιοσύνη e Εὐσεβία 

(Piedade), que, por sua vez, seria mãe da primeira deusa no fr. 248 II B. O seu nome 

deriva de Δίκη e do adjetivo δίκαιος. A especificade de Δικαιοσύνη talvez dependesse de 

uma abstração de cunho mais generoso nos caracteres da divindade e de um diagnóstico e 

postura mais particular de cada indivíduo (cf. vv. 1-4, 8-11), algo mais próximo da ideia 

de moralidade e valores internos (cf. Havelock 1969); todavia, cf. ainda Dickie (1978), 

que expande esse conceito para a própria representação de δίκη. 

1. Ὦ θνητοῖσι δικαιοτάτη: o superlativo joga com o nome da divindade que é 

postergada para o v.3; ainda assim, a paráfrase acompanhada de ὦ funciona como a 

própria inaguração da inuocatio com nome (aludido) em posição tópica. A raiz do 

adjetivo é, evidentemente, cara ao poeta e a Δικαιοσύνη, repetindo-se ainda nos vv. 2-3, 

12 e sendo bastante frequente nos hinos que margeiam esta composição (cf. 61.3, 9; 62.4, 
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7-10; 63.2, 12; 64.2-6). πολύολβε, ποθεινή: cf. 3.12, 64.12 (φερόλβιε, πᾶσι ποθεινέ); no 

v.3 ὀλβιόµοιρε. 

2. ἐξ ἰσότητος: ecoa 62.5 na mesma posição; no v.10 ἰσότητι δὲ χαίρεις e v.13 

ἰσορροπίαισιν. A ideia da isonomia e equilíbrio é importante para a caracterização da 

divindade. θνητοῖς χαίρουσα δικαίοις: cf. nota a 61.3; χαίρουσα se repete no v.9. 

3. πάντιµ': assim também para a Lei (64.12), as Erínias (69.1) e Têmis (79.7). 

Δικαιοσύνη: cf. nota a v.1; para o mesmo expediente de postergamento do nome da 

divindade invocada, cf. 23.3, 57.3, 65.3. 

4. καθαραῖς γνώµαισιν: cf. 58.9 καθαραῖς γνώµαις. τὰ δέοντα βραβεύεις: cf. 

61.8. 

5. ἄθραυστος... θραύεις: expressão polar; cf. v. 12 θραύουσα. ἀεί θραύεις δ' ἄρ' 

ἅπαντας: a solução sugerida por Vian (com base em Koops) é conveniente; essa oração 

inaugura uma contraposição ao primeiro hemistíquio, do que δ' ἄρ' funcionaria 

probabilisticamente como lectio difficilior para γάρ, que seria uma correção do copista, 

fundada na recorrência de orações explicativas dentro da recolha (essa seria a única 

ocorrência de δ' ἄρ' nos HO). A pontuação proposta por Fayant, com ἀεί participando 

dessa adversativa, faz sentido tanto com a métrica (uma vez que ἀεί inicia o segundo 

hemistíquio) quanto com o paralelismo com o verso anterior ἀεὶ... βραβεύεις. 

6. ὅσσοι µὴ τὸ σὸν ἦλθον ὑπὸ ζυγόν: cf. 61.5 e nota; o poeta joga aqui com o 

sentido de ζυγόν e πλάστιγξ do v.7, uma vez que ζυγόν é nome dado também às traves ou 

vigas das balanças e, por extensão, pode significar a própria balança (s.u. LSJ; ἐν 

πλάστιγγι ζυγοῦ κεῖσθαι Pl. Tim. 63b). ἀλλ' ὑπὲρ ἁυτῶν: a correção de Ricciardelli é 

necessária por se adequar melhor ao sentido da frase. 

7. Sentido próximo (mas com outro vocabulário) em Ésquilo (Lib. 61): ῥοπὴ δ᾽ 

ἐπισκοπεῖ δίκας (“mas a balança da justiça contempla”); cf. v. 13 ἰσορροπίαισιν. 

8. Ἀστασίαστε: sutura com o hino seguinte (64.4); diz-se, por exemplo, de 

formas de governo em Aristóteles (Pol. 1302a9), assim como de que seriam pessoas 

isentas de interesses unilaterais em Platão (Resp. 459e). φίλη πάντων, φιλόκωµ', 



	 518	

ἐρατεινή: esses três epítetos orbitam a mesma esfera semântica, ainda com a repetição da 

raiz de φίλη no composto que o segue; a Noite também é φίλη πάντων em 3.7. 

9. εἰρήνηι χαίρουσα: cf. 40.4 (na mesma posição). 

10. τὸ πλέον: cf. 62.7. ἰσότητι δὲ χαίρεις: cf. v.2. 

11. ἐν σοὶ γὰρ: o mesmo em 72.6, 73.6, 74.5, 87.8 (cf. ainda 2.11); notar o 

paralelismo com αἰεὶ γὰρ do verso anteiror. σοφίης ἀρετῆ: σοφίης dos mss. deve ser 

mantido junto com a correção de Gesner (ἀρετῆ), construção essa que se confirma por 

69.11 (καὶ σοφίης ἀρετή τε καὶ ἐργασίµου θρασύτητος) e mesmo 76.4 (πάσης παιδείης 

ἀρετὴν). O sentido do sintagma é em si coerente: a divindade se equivale ao ápice da 

sabedoria enquanto discernimento do certo e errado; a expressão em si encontra paralelos 

(Arist. E. N. 1141a12 ἀρετὴ τέχνης). 

12. κλῦθι, θεά: precatio relativamente longa com verbo de audição; cf. ainda 35.6 

e 74.3. θραύουσα: cf. v.5.  

13. ὡς ἂν... ὁδεύοι: ὡς parece ter aqui o sentido de finalidade, diferentemente de 

62.11 (cf. nota). βίος ἐσθλὸς ὁδεύοι: cf. 86.7. 

14. οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσι: construção homérica; cf. Il. 6.142 (também 

fechando o hexâmetro). 

16. γαῖα θεὰ µήτηρ: cf. 26.1 Γαῖα θεά, µῆτερ. πόντιος εἰνάλιος Ζεύς: os 

adjetivos são tautológicos. Zeus marítimo é Posídon (cf. Hymn. hom. 22.3), assim como o 

Zeus subterrâneo é Plutão (18.3, 41.7). 

 

64. À Lei 

Em um contexto órfico, Νόµος aparece ao lado da Piedade (Εὐσεβία) como 

genitores ora de Δικαιοσύνη (fr. 248 II B) ora de Δίκη (fr. 248 III B). Proclo (in Plat. 

Alcib. 109b = fr. 247 I B) reporta ainda uma “Lei de Zeus”, da qual falaria Orfeu; na 

recolha, a Lei (não personificada) faz parte da condição dos seres humanos, submetidos à 

opinião e, em última análise, à esfera das Moiras (cf. 59.8-10). A Lei serviria como 

parâmetro para a distinção do certo e do errado em Eurípides (Hec. 799 ss.), conceito que 
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aqui o poeta propõe ser afim da natureza (v.4; cf. 10.13, 55.3) e de origem divina (v.5). 

Por um lado, este hino termina um bloco de hinos relacionado aos deuses que governam a 

equidade e conduta entre os humanos, porém eles parecem fazer parte de uma seção 

maior (59-73), relacionada não apenas ao cumprimento da justiça, mas à condição 

humana, submetida a uma ordem divina do cosmo (55-8). Athanassakis e Wolkow (2013, 

p. 180-1) notam haver certo crescendo no bloco de deuses relacionados à retidão: 

inicialmente se fala de várias raças de homens (61.2, 62.3); em seguida, o escopo se 

expande para todos os seres vivos (63.14-5); e, por fim, aqui o poeta amplia o alcance da 

divindade a um contexto cósmico (vv. 1-5), o que também é observado por Ricciardelli 

(2000, p. 474). 

1. Ἀθανάτων... καὶ θνητῶν ἁγνὸν ἄνακτα: os paralelos aduzidos por Ricciardelli 

e Fayant são dignos de nota: Pind. fr 169a Snell-Mähler	 Νόµος ὁ πάντων βασιλεὺς 

θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων; Crisipo SVF III fr. 314 ὁ νόµος πάντων ἐστὶ βασιλεὺς θείων τε 

καὶ ἀνθρωπίνων πραγµάτων. καλέω: inuocatio com verbo clético. 

2. οὐράνιον... ἀστροθέτην: o poeta destaca para a Lei ainda uma prerrogativa 

astrológica, uma vez que ela determinaria a posição e arranjo das estrelas; há certa 

transitividade entre a metáfora da Lei habitando os céus (de valor encomiástico) e a sua 

hipotética funcionalidade correspondente (potencial astrológico); cf v.5. Ἀστροθέτης 

aparece também nos PGM 12.175, 77.18. Para outras passagens na coletânea que 

parecem comportar uma leitura astrológica, cf. 6.5, 7.6-7, 13 e 8.6. σφραγῖδα δικαίαν: 

34.26 (Apolo) παντὸς ἔχεις κόσµου σφραγῖδα τυπῶτιν. 

3. πόντου τ' εἰναλίου καὶ γῆς: toda a expressão recupera in nuce o desfecho da 

precatio no hino anterior (63.16 γαῖα θεὰ µήτηρ καὶ πόντιος εἰνάλιος Ζεύς); a Lei e a 

Retitude atuam sobre a terra e o mar, uma forma de merismo para indicar a totalidade dos 

âmbitos nos quais os homens vivem. τὸ βέβαιον: cf. 63.9 βίον ζηλοῦσα βέβαιον. 

4. ἀκλινῆ ἀστασίαστον: os adjetivos coordenados assindeticamente recuperam de 

forma implícita a imagem da balança de 63.6-7 (παρεγκλίναντες); cf. também 63.8 

ἀστασίαστε. Prosodicamente, a sílaba final de ἀκλινῆ pode ser escandida como breve por 

estar diante de outra vogal (cf. Quandt, p. 40*, item 8). νόµοισιν: o poeta joga com a Lei 
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(personificada) fazendo uso das leis (universais) para manter a estabilidade da vida 

humana. 

5. φέρων... οὐρανὸν: alguns comentadores preferem entender que µέγαν οὐρανόν 

vai com ὁδεύει (“trilha o grande céu”); no entanto, a construção peculiar com uma oração 

nas pontas do verso (οἷσιν... αὐτὸς ὁδεύει) e outra no interior (ἄνωθε φέρων µέγαν 

οὐρανὸν) não é única no hinário; e.g. 10.25. Pode-se pensar que a Lei ou direciona 

(Ricciardelli 2000, p. 475; Plut. Luc. 6) ou traz consigo o céu enquanto uma metáfora 

astrológica, uma vez que transportaria as determinações celestes para a vereda humana 

(cf. v.2 e hino 7, às Estrelas). As leis seriam de origem divina, do céu: no momento que 

os seres humanos se adequassem a elas, seria como se a própria ordem acima se 

reproduzisse abaixo (talvez, no caso, sem se deixar contaminar pelo conhecido adágio 

hermético). Para os homens injustos, diz-se ainda nos v.11 φέρων κακότητα βαρεῖαν; mas 

no v.13 lê-se φερόλβιε, o que se aplica, evidentemente, aos homens quem honram a Lei 

como se deve. Essa oposição é sintetizada no v.11. ὁδεύει: notar certo distanciamento 

respeitoso por parte do laudator com o uso do Er-Stil; esse expediente é utilizado durante 

toda a amplificatio. 

6. φθόνον... ἐλαύνει: construção bastante similar em Mesom. Hymn. 3.6 

(Nêmesis) µέλανα φθόνον ἐκτὸς ἐλαύνει. οὐ δίκαιον: litotes; cf. nota a 61.12. O ditongo 

-αι- pode ser escandido como breve (cf. 15.9, 20.5). ῥοίζου τρόπον:	ῥοῖζος e derivados 

são recorrentes na coletânea (cf. 6.5, 8.6, 16.8, 17.6, 19.10, 38.19, 47.5); o termo é 

ambivalente e se vale tanto da imagem natural do barulho causado pelo vento (o que 

convém à imagem da Lei trazendo consigo o céu do v. 5) quanto da leitura astrológica 

que esse índice lexical carrega (cf. nota a 6.5 ῥοιζήτορα). A Inveja, própria dos homens 

injustos, é afastada por meio do fragor ligado à instauração da Lei entre os homens. 

7. βιοτῆς τέλος ἐσθλὸν: formulação frequente (com uariationes); cf. 11.22, 

13.10, 20.6, 25.11, 28.11, 67.8, 73.9. τέλος... ἐγείρει: notar o o oximoro (comparar com 

os hinos 85-7); “despertar” os humanos para o seu “termo” convém a uma leitura 

iniciática da expressão, subentendendo o post mortem dos iniciados como a sua vida 

verdadeira, em oposição à sua presença no mundo físico; cf. notas a 57.9 e 11. Cf. ainda 

69.13 (Erínias) ὑµῶν χωρὶς ἐγείρει ἐυφροσύνας βιότοιο. 
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8. οἴακα: cf. 58.8, 87.1; para a imagem da divindade timoneira, cf. nota a 10.3. 

9. γνώµαις ὀρθοτάταισι: cf. 86.17 γνώµαις ὀρθαῖς e 63.4 καθαραῖς γνώµαισιν. 

συνών: notar o destaque que o poeta dá para a imagem de que a Lei estaria lado a lado 

com os homens (justos), ideia essa que se repete no verso seguinte (πᾶσι συνοικῶν). 

10. ὠγύγιος: também para a lei (não personificada) em 59.10. πολύπειρος: o 

mesmo para a Natureza (10.21) e Héracles (12.13). 

11. νοµίµοις, ἀνόµοις: antítese quiástica. φέρων... βαρεῖαν: cf. nota ao v.5; 

κακότητα βαρεῖαν é homérico (Il. 10.71).  

12. ἀλλά, µάκαρ: a fórmula mais convencional de precatio com o imperativo 

postergado para o segundo hemistíquio do verso seguinte (πέµπε). πάντιµε: cf. nota a 

63.3. φερόλβιε, πᾶσι ποθεινέ: cf. 3.12, 63.1; para φερόλβιε (que é hapax, repetindo-se 

apenas em 68.2), cf. nota ao v.5. 

13. εὐµενὲς ἦτορ ἔχων: a mesma construção em 26.11, 30.9 (também abrindo o 

hexâmetro), e com leves variações em pr.43, 12.5, 28.2 e 35.6. σέο πέµπε: notar a 

transição do Er-Stil para o Du-Stil, protocolar nas seções finais dos hinos. φέριστε: cf. 

12.9, 13.9. 

 

65. A Ares 

A representação de Ares neste hino é tradicional, mas o seu posicionamento na 

recolha pode ser significativo de uma apropriação do deus da cólera como uma alusão à 

possibilidade da falta humana; cf. Il. 13.630; Hymn. hom. 8 (Ares), ainda que a ligação do 

deus com a guerra no texto homérico seja lida antes pelo viés da coragem, o que não 

aparece aqui, uma vez que o poeta dos HO prefere dissuadir o deus de sua conduta 

irasciva na precatio. Hefesto e Ares compartilham muitos atributos (v.1 e 66.1; v.6 e 

66.12; ambos são emparelhados em pr.10), porém, enquanto se fala de Ares em termos 

negativos (vv. 2-6), Hefesto é invocado enquanto um deus mais benévolo (66.2-4, 8-9); 

não obstante, cada qual deveria conter os excessos das funções que presidem (vv. 6-9; 

66.12-3; Morand 2001, p. 57 e n. 84 ad loc.). Sendo assim, eles poderiam estar sendo 

interpelados enquanto faces complementares da alma humana, ambos ligados ao fogo 
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(para o paralelo, cf. 66.4, 9, 13), ora visceral e desmedido, ora essencial e favorável. O 

hino a Ares, portanto, serviria como contraexemplo para os preceitos apresentados nos 

hinos anteriores a divindades reguladoras e punitivas (61-4); cf. Aesch. Lib. 461-2. Como 

observa Fayant (2014, p. 525), “le poète demande au dieu de renoncer à la guerre et de se 

tourner vers les activités liéex à la paix: l’amour (...), les fêtes, l’agriculture”. Logo, o 

poeta sugere que o deus (e, portanto, o comportamento) bélico seja abandonado em prol 

das celebrações e condutas solenizadas no próprio hinário, do que Ares corresponderia a 

um paradigma equivocado ao passo que Afrodite, Dioniso e Deméter coincidiriam 

enquanto um paradigma positivo. Para passagens em que Ares é visto como uma 

divindade ligada à violência, cf. Il. 5.699 ss.; Pl. Phaed. 255a. Para o deus ligado à 

bravura, cf. Il. 5.454 ss., 506-7, 14. 216 ss.; Aesch. Lib. 160 ss.  

1. Ἄρρηκτ': cf. 19.11 e 13.4; devido à sua sonoridade, o epíteto antecipa o nome 

de Ares. ὀµβριµόθυµε... ἄλκιµε: cf. pr.10, 12.1, 13.2, 66.1. 

2. ὁπλοχαρής: cf. 32.6; no v.3 ὁπλόδουπε, no v.8 ἀλκὴν ὅπλων. ἀδάµαστε: cf. 

4.7, 10.3 e 12.2, sempre na segunda posição do verso. βροτοκτόνε, τειχεσιπλῆτα: 

τειχεσιπλήτης é epíteto próprio de Ares já em Homero (Il. 5.31, 455), sendo 

acompanhado logo antes em Homero por βροτολοιγός, que o poeta dos HO substitui por 

βροτοκτόνος. 

3. Ἆρες ἄναξ: inuocatio postergada, com o nome da divindade invocada adiado 

para o terceiro verso; cf. 23.3, 57.3, 63.3. Morand (2001, p. 46) vê aqui uma aliteração. 

ὁπλόδουπε: hapax. φόνοις πεπαλαγµένος αἰεί: cf. Il. 6.268, 22.402, 23.48 αἵµατι καὶ 

λύθρῳ πεπαλαγµένον; Nonn. Dion. 18.197, 19.146 φόνῳ πεπαλαγµένον Ἰνδῶν. No 

corpus órfico, cf. Lith. 558 φόνῳ πεπαλαγµένος ἥρως; Arg. orph. 566 αἵµατι καὶ κονίῃ 

πεπαλαγµένον, 1235 τοίῳ γε λύθρῳ πεπαλαγµένοι ἐστέ. 

4. αἵµατι ἀνδροφόνωι χαίρων: cf. 45.3 ὃς ξίφεσιν χαίρεις ἠδ' αἵµατι Μαινάσι θ' 

ἁγναῖς. πολεµόκλονε: cf. 14.7 e 32.2; Bratach. 4 πολεµόκλονον ἔργον Ἄρηος. φρικτέ: 

cf. 73.1 e 14.6. 

5. Hipálage: “dissonante” diz-se do encontro das espadas e lanças, não do próprio 

combate. ὃς ποθέεις ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσι: cf. 45.3; Quint. Sm. 8.274. 
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6. στῆσον ἔριν λυσσῶσαν: formulação atípica e mais desenvolvida de precatio, 

com três imperativos incomuns e dois particípios, sem as transições mais formulares do 

hinário; cf. 66.12 παῦσον λυσσῶσαν µανίαν πυρὸς. ἀλγεσίθυµον: hapax. 

7-9. Não obstante os comentadores, não me parece que a preocupação do poeta 

seja necessariamente aludir ao relacionamento amoroso de Ares e Afrodite (Ricciardelli 

2000, p. 478; Fayant 2014, p. 530) ou estabeleer uma associação entre o o frenesi 

causado por Dioniso e o furor instigado por Ares (Athanassakis e Wolkow 2013, p. 183, 

citando ainda Eur. Bacch. 714-68). Tendo em vista os vv. 6 e 8-9, o que parece estar em 

jogo é a própria celebração dionisíaca: pede-se que Ares deixe de lado a cólera bélica, 

que interferiria na paz dos mystai, e participe ou ao menos permita que aconteçam os 

rituais. Em vez da mera associação mitológica das divindades, o que se vê é a proposta de 

uma suspensão da “iracunda disputa” (v. 6), prerrogativa de Ares, em prol da “paz 

abastada” (v. 9) proporcionada pelas iniciações ligadas ao Liberador (isto é, Dioniso; cf. 

42.4; 50.2, 8; 52.2), e a Deméter e Afrodite, ambas vinculadas nos HO ao culto 

dionisíaco; cf., para Deméter, 40.10 Βροµίοιο συνέστιος e 42.5 ἐν Ἐλευσῖνος νηῶι 

θυόεντι; para Afrodite, 55.7 Βάκχοιο πάρεδρε; 55.26 ὑµνοῦσιν σέ... καὶ... Ἄδωνιν. A 

coordenação nivelada entre Afrodite, Dioniso e Deméter sugere que a primeira não 

possui um favoritismo em sua conexão com o deus invocado — de modo que as duas 

outras divindades estariam subordinadas e apenas arbitrariamente elencadas —, mas que 

os três simbolizariam um projeto em comum do qual Ares inicialmente não faria parte. 

No corpus órfico (fr. 413), Ares é equacionado com a guerra e Afrodite com a paz. Nesse 

sentido, a narrativa homérica dos avanços de Ares contra a deusa (Od. 8.266 ss.) pode ser 

revisitada na Teogonia rapsódica (fr. 275 B) enquanto uma representação da violência 

que dificultaria a possibilidade de paz (cf. ainda Hes. Theog. 933-7). Bεἰς... Κύπριδος: 

em contraste direto com ποθέεις... δῆριν do v.5. 

8. ἀλλάξας: em contextos diversos, o verbo aparece ainda em 11.19, 25.3, 61.4. 

9. εἰρήνην ποθέων κουροτρόφον: o mesmo em 12.8 (Héracles). κουροτρόφον, 

ὀλβιοδῶτιν: assim também em 40.2 (Deméter); ὀλβιοδῶτιν para as Estações em 26.11. 

 

66. A Hefesto  
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O hino a Hefesto serve como contraponto ao hino anterior, dedicado a Ares, 

ambos versando provavelmente sobre a condição humana, como parece ser o mote dos 

hinos 59-73 (cf. introdução ao hino 59-60, 62 e 65; Rinon 2006). Os dois deuses também 

são associados em decorrência da narrativa em que Ares e Hefesto disputam o amor de 

Afrodite (Od. 8.267 ss., 24.73-5; Pl. Resp. 390b; Ap. Rh. 1.850 ss., 3.36 ss.; Hig. Fab. 

148, 166). A primeira leitura se reforça em virtude dos hinos seguintes, a Asclépio (67) e 

à Saúde (68), que bem alinhavam com a precatio da invocação a Hefesto (vv. 12-3); os 

quatro hinos recebem incensos similares (cf. Morand 2001, p. 120). Uma alma saudável 

seria adequada a um corpo saudável. Com efeito, Platão (Resp. 444c-445b) considera que 

a saúde de uma e outra parte seriam análogas, ao passo que a saúde em si corresponderia 

à noção daquilo que é justo, o que sutura bem os hinos 61-4 aos hinos 66-8. A condição 

humana virtuosa seria, então, equacionada com o cumprimento da justiça em ampla 

escala, na esfera social/religiosa (cf. 61.4-7, 11-2; 62.4-7, 9; 63.5-8, 10; 64.10-1) e 

individual (moral, anímica, física; cf. 65.6-9; 66.9, 12-3; 67.2-4, 7-8; 68.3-5, 8-14). A 

justiça, por sua vez, teria o seu antecedente nos desígnios divinos, apreciados enquanto 

naturais (cf. introdução aos hinos 55, 58-60; e ainda 69-73, que emolduram o bloco de 

hinos retomando o mesmo programa). A equivalência entre Hefesto é o fogo (e aqui, por 

extensão, o éter) é tradicional (Il. 2.426, 17.88, 24.71-2; Aesch. Ag. 281; Pind. Pyth. 

1.25), inclusive no corpus órfico (cf. fr. 413 B); tal correspondência sugere que a 

expressão em pr.10 (Ἡφαίστου µένος ἁγνὸν) toma a força do deus como metáfora para 

um elemento constitutivo essencial (Fayant 2014, p. 532); desse modo, o hino pode ser 

lido em comparação com os hinos 15 (Zeus) e 84 (Héstia), uma vez que todos exploram 

diferentes potencialidades e metáforas a respeito do fogo (analogia entre o macrocósmico  

e o microcósmico). No Hino a Zeus de Cleantes, o fogo divino teria um papel criador e 

destrutivo, constituindo as almas e suas virtudes e até mesmo os corpos celestes (SVF I 

497, 504, 510,  563; cf. Asmis 2007, p. 419), imagem estoica que parece estar em jogo 

aqui. Assim como neste hino (vv. 4-9), Hefesto também tem uma função de criador 

cósmico na Teogonia rapsódica (fr. 272-4 B); tal característica parece se fundar em uma 

ampliação do papel do deus como artífice e perito nas técnicas (cf. Hymn. hom. 20). 

1. Ἥφαιστ': inuocatio com o nome da divindade topicalizado. ὀµβριµόθυµε, 

µεγασθενές: cf. 12.1, 65.1. ἀκάµατον πῦρ: cf. v. 12; sintagma homérico (Il. 5.4, 15.731, 
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também fechando o hexâmetro). Ricciardelli (2000, p. 480) frisa um paralelo védico: 

ájasrah... agníḥ. 

2. λαµπόµενε: cf. 9.12. φλογίαις: cf. Il. 23.33 φλὸξ Ἡφαίστοιο. φαεσίµβροτε: cf. 

34.8, 78.1, sendo usado também para o Sol na Od. 10.138 e em Hes. Theog. 958. 

3. φωσφόρε: cf. pr.34, 8.12, 9.11, 11.11, 29.9, 34.5. καρτερόχειρ: cf. 12.2. 

αἰώνιε: cf. 8.3. τεχνοδίαιτε: hapax; o poeta dá continuidade à ideia de Hefesto artesão 

logo no primeiro epíteto do verso seguinte, como quem em um enjambement temático. 

4. κόσµοιο µέρος, στοιχεῖον ἀµεµφές: os dois sintagmas representam uma 

mesma ideia; Hefesto é entendido como uma divindade cosmogônica uma vez que 

associado ao elemento do fogo, assim como Afrodite é encarada como a deusa do amor 

enquanto um dos principais constituintes do universo em 55.4-5. Neste hino os vv. 6-7 

desenvolvem mais detalhadamente o argumento de Hefesto (fogo) como componente 

fundamental do cosmo; notar que o fogo de Hefesto aparece tanto como princípio das 

partes do universo quanto dos seres humanos (v.9), de modo a apresentar certa 

consubstancialidade entre eles. Para κόσµοιο µέρος, cf. 4.1 (Céu); para στοιχεῖον, cf. 5.4 

(ao Éter; contrastar com o v.6 abaixo: αἰθήρ... φῶς ἀµίαντον). 

5. Notar a insistência do primeiro elemento παν(µ)-/παντο- em todos os epítetos 

desse verso; o poeta enfatiza o potencial cósmico e totalizante de Hefesto não por mera 

hipérbole, mas por dar continuidade ao programa de associação do deus ao fogo enquanto 

elemento primevo (cf. vv. 4, 6-7). Essa mesma recorrência no v.8. Cf. ainda 12.6 

(Héracles). παµφάγε: cf. 19.10. πανδαµάτωρ: cf. 5.3; 10.3, 26. πανυπέρτατε: cf. 4.8, 

8.17. παντοδίαιτε: hapax; apesar da entrada desse composto no LSJ (“all-consuming”), a 

leitura de Ricciardelli, “che risiede in tutto”, é mais interessante, derivando o epíteto da 

mesma raiz de δίαιτα/διατάοµαι, “modo de vida, residência” (cf. vv. 8-9 e 13). 

6-7. No v.6 o laudator elenca diversos conceitos que teriam como fundamento o 

fogo, apresentando-os como partes do corpo de Hefesto enquanto princípio cosmogônico 

(cf. nota ao v.4); o v.7 justamente expõe que a enumeratio era, na realidade, uma forma 

de µελοθεσία (cf. notas a pr. 3-4 e 11.3). φῶς: embora o poeta elenque aqui categorias 

astronômicas (com o éter e a luz emoldurando o v.6), mais adiante é proposto que 

Hefesto habita os corpos dos mortais (vv. 9, 13); sendo assim, o uso do termo φῶς pode 
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ser discretamente significativo: Zósimo de Panópolis (Sobre a letra ômega 10.100-110 

Mertens) propõe um jogo sonoro entre φῶς (“luz”) e φώς (“homem”): Τὸ δὲ 

προσηγορικὸν αὐτοῦ ὄνοµα Φως καλεῖται, ἀφ' οὗ καὶ φῶτας παρηκολούθησε λέγεσθαι 

τοὺς ἀνθρώπους. Ainda que tal expediente não esteja tão claramente posto neste verso, a 

relação entre a luz e os corpos dos seres humanos aparece no hino. ἀµίαντον: cf. 8.13 

(Sol). 

8. A construção ecoa o v.5 (cf. nota). Além disso, notar o crescendo (οἶκον... 

πόλιν... ἔθνεα); cf. 68.4-6. πάντα δὲ οἶκον ἔχεις: cf. 2.6; οἶκον ἔχεις antecipa οἰκεῖς do 

verso seguinte. 

9. σώµατά: Platt sugere δώµατα (o mesmo para o v.13: δώµασιν); ainda assim, o 

poeta está sugerindo se tratar aqui do calor que habita os seres vivos, como sugere Fayant 

(2014, p. 536; cf. Emped. fr. 62.8-11; Cic. de Nat. Deor. 2.15, 40). A leitura de Platt 

repete o mesmo conceito de οἶκον (v.8), o que vulgarizaria a passagem. Notar também a 

quebra de expectativa proposital da construção desse verso com relação ao precedente: 

depois da progressão de “moradia” para “cidade” e, por fim, ao “povo”, o poeta, em uma 

espécie de anticlímax, retoma o menor constituinte desses coletivos: o ser humano, 

contrastando o fogo sutil que habitaria nele com o fogo de ordem coletiva que estaria na 

base até mesmo dos povos. Outras considerações sustentam o texto dos mss.: no v.12 é 

pedido a Hefesto que detenha o fogo em seu aspecto destrutivo, enquanto que mantenha 

calor natural/vital (v.13). Evidentemente parece haver de fato uma comparação entre o 

corpo enquanto uma casa, daí o uso de οἰκεῖς no verso, mas não há necessidade para uma 

correção da metáfora. κραταιέ: o mesmo para Asclépio, no hino seguinte (67.3). 

10. Kλῦθι, µάκαρ, κλήιζω <σε>: precatio incomum com dois verbos (um de 

audição e outro clético). ἐπιλοιβάς: cf. 11.21, 19.20, 59.19. 

11. ἥµερος: se contrapõe ao verso seguinte como um todo. 

12. παῦσον λυσσῶσαν µανίαν: cf. 65.6 στῆσον ἔριν λυσσῶσαν; 71.6 ἣ θνητοὺς 

µαίνει φαντάσµασιν ἠερίοισιν. πυρὸς ἀκαµάτοιο: dada à continuidade entre o hino a 

Ares e este a Hefesto (cf. v.1 ὀµβριµόθυµε, µεγασθενές), pode-se pensar mais 

simplesmente no delírio e fogo como a desmedida e descontrole humanos, gerando 
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violência e exaltação. Haveria uma justa medida para o calor vital nos indivíduos que, 

caso exacerbado, poderia ser danoso. 

13. καῦσιν ἔχων φύσεως ἐν σώµασιν: Fayant (2014, p. 537) entende se tratar de 

uma referência à febre; o que faz sentido considerando a contiguidade entre este hino e os 

dois seguintes (a Asclépio e à Saúde). Em Aristóteles (Pr. 861b34, 862a2), καῦσος de 

fato equivale a “bilious remittent fever” (s.u. LSJ); καῦµα também pode assumir esse 

sentido (cf. Th. 2.49), mas ainda pode dizer respeito ao calor do dia ou do Sol (Il. 5.865, 

Pl. Phdr. 242a). Quanto a καῦσις, também derivado de κα(ϝ)ίω (s.u. Beekes 2010, p. 

618), apesar de ser um termo que pode se referir, por exemplo, à queima de sacrifícios 

(Hdt. 2.40), a vasta maioria da atestação dessa palavra de fato ocorre dentro da 

termionologia médica (Galeno, corpus hipocrático), o que sem dúvida favorece a 

interpretação de Fayant. Dado que a oração deste verso não se apresenta como uma 

adversativa da oração anterior, é possível que o particípio esteja simplesmente 

explicitando o modo pelo qual Hefesto deveria cessar o “delírio iracundo”. Ainda assim, 

pode-se argumentar que a “febre” deveria ser entendida de forma metafórica (enquanto 

cólera, impulsividade; cf. nota ao v. 12). Digno de curiosidade é o título de um dos 

tratados atribuídos a Zósimo de Panópolis, Περὶ καύσεως σωµάτων (CAAG II), mas 

evidentemente o autor alquimista fazia outro uso tanto de καῦσις quanto de σῶµα, 

aludindo, na realidade, ao processo ignição (e “branqueamento”) dos elementos materiais 

que deveriam ser transmutados. 

 

67. A Asclépio 

A representação de Asclépio neste hino é tradicional (cf. Hymn. hom. 16), o que é 

recuperado nos textos órficos (cf. fr. 413 B). Ele vem acompanhado da Saúde (v.3, hino 

68); em alguns casos a deusa é representada como sua filha (Paus. 1.23.5, 5.20.2), ao 

passo que aqui ela é sua esposa (v.7); cf. ainda Stafford 2007, pp. 80-1. As duas 

invocações devem ser lidas em conjunto, em uma associação que evoca os hinos 32 e 33, 

respectivamente, a Atena e à Vitória. Asclépio e a Saúde aparecem também na Teogonia 

rapsódica, quando é dito que ambos serviriam como cura do que fosse contra a natureza 

(cf. fr. 262 B διὸ καὶ οἱ θεολόγοι τὴν µὲν εἰς Ἀσκληπιὸν ἀναφέρουσιν Ὑγείαν, τὴν 
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ἰατικὴν πᾶσαν τοῦ παρὰ πύσιν). Logo, a saúde seria vista como equivalente do estado 

natural das coisas (cf. ainda 10.30); a Natureza, por sua vez, é equiparada à Justiça 

(10.13), o que convém à possível motivação do posicionamento do hino no imaginário da 

recolha (cf. introdução ao hino 66). Dentro deste bloco, o pedido final a Asclépio 

corresponde ao feito à Justiça (62). Para o papel do deus na medicina, cf. Il. 2.729, 4.194 

ss.; Pind. Pyth. 3.5 ss.; Ov. Met. 2.620 ss.; Diod. Sic. 4.71.3. Para o seu culto, cf. Larson 

2007, pp. 192-5. 

1. Ἰητὴρ... Παιάν: Fayant (2014, p. 542) vê nessa emolduração ao verso uma 

alusão à exclamação ἰὴ παίων. Ἰητὴρ πάντων: cf. Hymn. hom. 16.1 ἰητῆρα νόσων; Il. 

11.518 Ἀσκληπιοῦ... ἀµύµονος ἰητῆρος; Isilo, IG IV2 1.128 v.18 Ἀσκλαπιῶι ἰατῆρι 

Ἀσκληπιέ: inuocatio com o nome da divindade em posição tópica. Παιάν: título 

atribuído a Apolo em 34.1 (pai de Asclépio), assim como ao Sol (8.12), Pã (11.11) e 

Dioniso (52.11). Cf. Isilo, IG IV2 1.128 v.66 Ἀσκληπιὲ Παιάν; Procl. Hymn. 1.22 (ao Sol) 

Παιήων βλάστησεν, ἑὴν δ' ἐπέτασσεν ὑγείην. 

2. θέλγων... νούσων: cf. Hymn. hom. 16.4 κακῶν θελκτῆρ᾽ ὀδυνάων. Fala-se das 

doenças ainda nos vv. 4 e 7; outra ocorrência de θέλγων em 57.8 (a Hermes). πολυαλγέα: 

não obstante Ricciardelli (2000, p. 483), não se trata de um hapax; cf. Orac. Sibyll. 4.9 

Geffcken βροτῶν πολυαλγέα λώβην. 

3. ἠπιόδωρε: retoma pr.37 Ἀσκληπιὸν ἠπιοδώτην. Em ambos os casos, trata-se 

de um jogo com o nome do deus (ἠπιόδωρος/ἠπιοδώτης Ἀσκληπιός). A origem de fato 

para o teônimo é desconhecida e os etimólogos são inconclusivos, sugerindo 

principalmente um empréstimo não grego (s.u. Chantraine 1984, p. 124; Beekes 2010, p. 

151). Contudo, cf. o artigo recente de Macedo (2016), que vê a possibilidade de um 

sentido original “whose gift is fitting” ou “who gives what is fitting” para o epíteto, de 

modo que o primeiro elemento seria formado a partir de uma raiz *h2ep- (“to fit, attach, 

join”). κραταιέ: alinhava com o hino anterior (66.9). κατάγων Ὑγίειαν: a Saúde é 

invocada no hino seguinte; o poeta remete a essa personificação ainda no v.7. Cf. Isilo, 

IG IV2 1.128 v.52 δωτῆρα ὑγιείας, v. 55 ὑγίειαν ἐπιπέµποις (sobre Asclépio). 

4. παύων νούσους: cf. Soph. Phil. 1438 παυστῆρα... νόσου (sobre Asclépio); 

Isilo, IG IV2 1.128 v.52 τὸν νόσων παύσ̣τορα. χαλεπὰς Kῆρας: cf. nota a 12.16. 
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5. Aὐξιθαλής: como ressaltam Ricciardelli (2000, p. 484) e Fayant (2014, p. 542), 

esse composto em geral é usado para divindades ligadas à vegetação na recolha (cf. 26.3, 

40.1, 56.6); aqui é usado metaforicamente, associado ao desenvolvimento que uma 

divindade ligada à saúde pode promover nos seres humanos. O epíteto ainda antecipa 

θάλος do verso seguinte. 

6. Φοίβου Ἀπόλλωνος: Asclépio é filho de Apolo e Corônis no Hymn. hom. 16.2. 

7. σύλλεκτρον: cf. 14.5, 16.2, 77.1. ἀµεµφῆ: o mesmo para a saúde em 15.10 e 

17.10. 

8. ἐλθέ, µάκαρ: precatio formular. βιοτῆς τέλος ἐσθλὸν:  cf. nota a 64.7. 

 

68. À Saúde 

Trata-se de um hino subordinado ao anterior, dedicado a Asclépio (cf. introdução 

ao hino anterior). Conforme uma tradição, Saúde seria filha de Asclépio e Epione (s.u. 

Suda). No corpus órfico, ela seria filha do Amor e Persuasão (cf. fr. 262 B = Procl. in Pl. 

Tim. II 63, 29 Diehl); no mesmo testemunho, fala-se de duas Saúdes, sendo a primeira 

supracitada, coetânea à existência do cosmo, enquanto a segunda estaria associada a 

Asclépio. Como nota Fayant (2014, p. 544), este hino parece contemplar ambas facetas 

da deusa, que, se faz par com Asclépio, ao mesmo tempo recebe atributos cósmicos (v.1 

παµβασίλεια; v.2 µῆτερ ἁπάντων; v.5 ποθεῖ δέ σε κόσµος, ἄνασσα; e ainda v.11). Para o 

posicionamento do hino, cf. introdução aos hinos 66 e 67; vale ainda notar que, em 

Ésquilo (Eum. 535-6), fala-se de uma “saúde da alma” (ὑγιεία φρενῶν), o que pode 

fornecer uma pista sobre a complementaridade deste hino com relação ao anterior: assim 

como Ares e Hefesto seriam contrapartes de um mesmo elemento, o primeiro a violência 

física (65.2-5) e outra o delírio da alma (66.12-3), do mesmo modo, Asclépio poderia 

estar ligado à vitalidade física e a Saúde, ao vigor da alma. Em ambos os hinos, porém, 

não há vestígios que permitam essa distinção. Liquímnio (séc. V-IV a.C.) compôs um 

poema dedicado à deusa (PMG 769), assim como outro poeta da mesma época, Arífron 

(PMG 813). Atena também recebia a epiclese Ὑγεία (Paus. 1.23.4-5). Para o culto e 

representação da deusa, em geral associada a Asclépio, cf. Stafford 2007, pp. 80-1. 
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1. Ἱµερόεσσ', ἐρατή: o mesmo para Deméter (40.7); cf. Isilo, IG IV2 1.128 v.22 

ἐρατὰν ὑγίειαν. πολυθάλµιε: hapax; o segundo elemento do composto é retomado nos 

vv. 4, 7 e 9.  

2. κλῦθι, µάκαιρ' Ὑγίεια: inuocatio com verbo de audição e adiada para o 

segundo verso; cf. 2.13, 29.17. φερόλβιε: o mesmo para a Lei (64.12).  

3. ἐκ σέο γὰρ: o poeta é bastante insistente n o uso do Du-Stil; cf. v.4 εἵνεκα σεῖο, 

v.5 ποθεῖ δέ σε κόσµος, v.8 σοῦ γὰρ ἄτερ e v.10 ἄτερ σέο. νοῦσοι... ἀποφθινύθουσι: 

como bem nota Fayant (2014, p. 548), trata-se de um oximoro; em vez de as doenças 

causarem a morte, elas aqui sofreriam a própria morte. 

4-6. Antítese entre ποθεῖ/στυγέει e κόσµος/µοῦνος. Todo o universo anseia pela 

Saúde, exceto o Hades, ligado à morte, que justamente se beneficiaria da ausência da 

deusa. Notar que há aqui, como em 66.8-9, um crescendo seguido de um contraponto 

anticlimático: πᾶς... δόµος, κόσµος, terminando com µοῦνος. ἄνασσα: o mesmo para a 

saúde em 19.21 e 40.20. ψυχοφθόρος: dentro da recolha, funciona como uma antítese 

para ψυχοτρόφος em 16.3 e 38.22.  

7. ἀιθαλής: cf. 8.13, 13.1, 43.5, 60.5, 84.4; o epíteto ecoa αὐξιθαλής do hino 

anterior, dedicado a Asclépio (67.5). εὐκταιοτάτη: cf. 59.15, 60.5. θνητῶν ἀνάπαυµα: 

cf. 2.10 ψυχῆς ἀνάπαυµα. 

10. οὔτε... ἄτερ σέο: redundância; οὔτε funciona como anáfora com relação ao 

verso anterior, mas é semanticamente apagado. πολύµοχθος: cf. 29.15, 37.4. 

11. Verso muito próximo de 16.7. Tal fórmula hiperbólica é recorrente nos HO 

com diversas variações; cf. 10.28, 18.16, 29.15, 33.6, 58.8, 85.3, 87.8. Cf. Procl. Hymn. 

1.17 περὶ γὰρ κρατέεις, περὶ δ' ἶφι ἀνάσσεις. 

12. Ἀλλά, θεά, µόλε: precatio recorrente com verbo de movimento; cf. 25.10, 

62.10, 76.11. ἐπιτάρροθος αἰεὶ: cf. 61.10. 

13. ῥυοµένη: cf. 75.8. νούσων χαλεπῶν: cf. 67.4 νούσους, χαλεπὰς. 

 

69. Às Erínias 
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Este hino e o seguinte, dedicado às Eumênides, parecem retomar a temática do 

hino às Moiras (59) e a Nêmesis (61): todas divindades ligadas ao destino humano e o 

juízo de seu cumprimento devido; o vocabulário dos vv. 5 e 15-6 (e ainda 70.4-5 e 11) 

parecem sustentar essa semelhança. Para as semelhanças, cf. v.15 e 59.11, 13; v.3 e 59.1; 

vv. 3-5 e 59.4-7; v.6 e 59.18; e ainda v.16, em que as Erínias são chamadas de Moiras. 

Para a tendência na coletânea de identificar coletivos de deusas, em especial pelo seu 

número e função, cf. introdução ao hino 60. As Erínias estão ligadas à retribuição 

sanguinolenta em virtude de faltas humanas graves (cf. Aesch. Eum. 186 ss., 267 ss., 354 

ss.); nesse sentido, Morand (2001, pp. 128-9) sugere que as oferendas propostas no título, 

uma combinação exclusiva às Erínias, seriam uma forma mais veemente de atenuar a 

índole violenta das deusas. As Erínias são mencionadas três vezes no P. Derveni (col. I, 

7; col. II, 2-4; e col. IV, 9, no qual são chamadas de “aliadas da Justiça”, uma citação 

direta de Heracl. 22 B 3 e 22 B 94 D.-K.). Esse mesmo caráter hediondo das deusas 

aparece no hino a Melínoe (71). Vale notar que no hino elas possuem um lado 

ritualístico, associadas ao séquito de Dioniso (vv. 1, 6). Para outras prerrogativas das 

Erínias, cf. Kölligan e Macedo 2015, pp. 138-42. 

1. Κλῦτε: inuocatio com verbo de audição; cf. 59.2, 60.1, 70.1. πάντιµοι: cf. nota 

a 63.3. ἐρίβροµοι, εὐάστειραι: epítetos compartilhados com Dioniso (30.1); as Ninfas 

são também εὐάστειραι (51.8). As Erinías, enquanto coletivo feminino, são assimiladas 

às Mênades (cf. v.6; 30.5, 45.3). Note-se que neste hino as Erínias recebem também uma 

caracterização similar à das Ninfas. 

2. O mesmo nas Arg. orph. 968; Hymn. mag. 10.9. 

3. Todo o verso espelha a construção de 51.2 (Ninfas) ὑγροπόροι, γαίης ὑπὸ 

κεύθεσιν οἰκί' ἔχουσαι. νυκτέριαι: sutura com o hino seguinte, às Eumênides (70.10), 

que ainda são νύχιαι (70.9). As Moiras, com que as Erínias são identificadas no v.16, são 

filhas da Noite em 59.1 (assim também em Hes. Th. 217, Aesch. Eum. 961). Nesse 

sentido, as Erínias são também tidas como filhas da Noite em Aesch. Eum. 108, 416, 

Lycophr. 432, Virg. Aen. 6250, Ov. Met. 4.453. µυχίοις... ἔχουσαι: cf. nota a 29.4. 
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4. ἄντρωι ἐν ἠερόεντι: mesma construção no Hymn. hom. 4.172 (também 

abrindo o hexâmetro); cf. ainda 51.5 (Ninfas) ἀντροχαρεῖς; 59.4 (Moiras) εὐλίθου 

ἄντρου. Στυγὸς ἱερὸν ὕδωρ: fala-se do Estige ainda no pr.29. 

5. οὐχ ὁσίαις: cf. nota a 61.12. 

6. λυσσήρεις: cf. Maneth. 6.560, 599. ἐπευάζουσαι: cf. nota ao v.1; 79.9; uma 

imagem ligada à ideia de culto extático também no hino seguinte, cf. 70.9 (Eumênides) 

λυσιµελεῖς οἴστρωι. 

7. θηρόπεπλοι: cf. Ateneu 4.163f θηροπέπλου µανίας. Assim como Dioniso 

Vulpino, as Mênades podiam se trajar com vestes de pele animal; cf. introdução ao hino 

45 e nota a 45.3. τιµωροί: cf. 62.4, 70.5. ἐρισθενέες: epíteto épico para Zeus (cf. Il. 

13.54, Od. 8.289, Hes. Th. 4). βαρυαλγεῖς: como notam Ricciardelli (2000, p. 489) e 

Fayant (2014, p. 556), o epíteto tem um sentido ativo, o que convém ao potencial nefasto 

das deusas (φοβεραί no próximo verso). 

8. Ἀίδεω... κόραι: aqui Hades deve ser entendido não como o local, mas como a 

própria personificação do deus, como no hino anterior, 68.8; desse modo, Ἀίδεω pode ser 

melhor interpretado como complemento de κόραι, enquanto χθόνιαι e φοβεραί seriam 

adjetivos assindéticos justamente para κόραι. Cf. 70.2 (Eumênides) θυγατέρες µεγάλοιο 

Διὸς χθονίοιο. φοβεραί: cf. 70.8, 10 (Eumênides) φοβερῶπες. αἰολόµορφοι: v.16 

πολύµορφοι. O epíteto convém a ἠέριαι, ἀφανεῖς do verso seguinte. Pode-se ainda pensar 

que as Erínias também se manifestariam de forma variada aos humanos, conforme a 

infração e punição necessária; cf. 70.9 (Eumênides) πολύποτµοι. 

9. ἠέριαι, ἀφανεῖς: o mesmo em 59.17 (Moiras) e 81.6 (Zéfiro); cf. Il. 19.86 

ἠεροφοῖτις (sobre as Erínias). ὥστε νόηµα: o mesmo em Hymn. hom. 3.186; Theogn. 

985; cf. também Od. 7.36 ὡς εἰ πτερὸν ἠὲ νόηµα; Hes. Op. 129 οὔτε νόηµα. 

10. Não obstante as diversas tentativas dos comentadores de inverter a ordem dos 

versos 10-15 para chegar a um trecho legível, acredito, com Vian e Fayant (2014, pp. 

556-7), que haja aqui uma lacuna. Este verso inicia como uma oração explicativa com as 

negativas coordenadas οὔτε... οὔτε; nos vv. 11-2, porém, temos καί... τε καί... / ...τε, de 

modo que as construções não parecem dialogar entre si. Logo, a oração do v. 10 está 
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incompleta, ao passo que os vv. 11-3 parecem depender de um início que também não 

consta nos mss. ἠελίου... σελήνης: cf. pr.3 Ἠελίου, Μήνης θ' ἱερὸν σέλας. 

11. σοφίης ἀρετή: cf. 63.11. ἐργασίµου θρασύτητος: cf. 78.12. 

12. λιπαρᾶς ἥβης: cf. 29.19 λιπαρὸν γῆρας; 59.4 ἐν σκιερῶι λιπαρῶι µυχῶι; fala-

se da juventude (divinizada) no pr.13. 

13. ὑµῶν χωρὶς: cf. 16.5 χωρὶς γὰρ σέθεν. 

15. ὄµµα Δίκης: cf. nota a 62.1 (Justiça); 59.13 (Moiras) Διὸς ὄµµα. ἐφορᾶτε: 

imagem recorrente para divindades que gerenciam a conduta humana; cf. 59.11 (Moiras) 

καθορᾶι; 61.2 (Nêmesis) ἐσορῶσα; 62.3 (Justiça) καθορῶσα; 70.4 (Eumênides) 

καθορᾶτε. δικασπόλοι: o mesmo para Nêmesis em Mesomed. Hymn. 3.14. ἐοῦσαι: única 

ocorrência na recolha; no entanto, ἐοῦσα aparece sempre nessa mesma posição (36.11 

αἰὲν ἐοῦσα, 2.13, 74.8; exceto em 77.3); o mesmo para ἐόντα (25.4, 83.1).  

16. ἀλλά, θεαὶ: início da precatio com o verbo adiado para o verso seguinte 

(µετάθεσθε). Μοῖραι ὀφιοπλόκαµοι: as deusas são tradicionalmente descritas com asas e 

com cabelo serpentino; cf. Virg. Aen. 12.848 ss.; Sen. Her. fur. 100 ss.; Est. Theb. 11.47; 

Nonn. Dion. 10.1 ss., 32.104 (δρακοντείων... κοµάων); cf. 70.10 (Eumênides) κοῦραι, 

ὀφιοπλόκαµοι. A assimilação das Erínias com as Moiras já havia sido antecipada por 

passagens e vocabulários compartilhados pelos dois grupos de deusas (cf. vv. 4, 9, 12, 15 

e 17); cf. em especial nota ao v.4. A possível genealogia em comum não deve ser o único 

motivo da associação, uma vez que ambos os coletivos possuem funções similares ou 

mesmo complementares no que tange ao cumprimento do destino por parte dos homens e 

à contemplação dos atos humanos (cf. v.6 ἀνάγκαις; 70.9 πολύποτµοι; Il. 19.87; Od. 

15.234; Aesch. Prom. 515). 

17. µαλακόφρονα: o mesmo para as Moiras em 59.15. 

 

70. Às Eumênides 

Hino complementar ao anterior (com vocabulário bastante próximo): as Erínias 

corresponderiam à faceta punitiva e colérica, enquanto as Eumênides ao lado mais 

benéfico, o que se nota pelo próprio nome desse grupo, de cunho eufemístico (cf. Soph. 
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Oed. col. 486; Eur. Or. 38; Morand 2001, pp. 128-9). Ainda assim, neste hino as 

Eumênides apresentam aspectos dignos de temor (vv. 8-10). De acordo com a versão da 

recolha, ambas seriam filhas de Hades (cf. v.2 e 69.8) e de Perséfone (29.6). Essa mesma 

genealogia aparece no corpus órfico (cf. fr. 292-3 B). A identidade entre esses grupos 

aparece já nas Eumênides, de Ésquilo (v. 902 ss.). Para o encaixe desse hino na dinâmica 

da recolha, cf. introdução aos hinos 60, 66 e 69. De acordo com o P. Derveni (col. VI, 8-

10), as Eumênides eram identificadas como “almas” para as quais os iniciados deveriam 

fazer sacrifícios em primeiro lugar com a liberação de um pássaro, como seria o costume 

entre os magoi; para uma leitura sobre essa passagem, que identifica as Eumênides com 

os falecidos, cf. Bernabé 2014. Ainda no P. Derveni (col. III, VI), os daímones são 

descritos de forma similar às Erínias e Eumênides, na mesma passagem do texto, que 

pode se referir a um ritual funerário e ao apaziguamento de entidades ligadas à morte 

(Laks 1997, p. 140; Ferrari 2011, p. 81; Piano 2013, pp. 241, 250). 

1. Κλῦτέ µου: inuocatio com verbo de audição e referência ao laudator. Κλῦτέ... 

µεγαλώνυµοι: construção próxima em 60.1 Κλῦτέ µοι, ὦ Χάριτες µεγαλώνυµοι. εὔφρονι 

βουλῆι: cf. 14.12, 34.10, 59.20, 70.1, 74.9, 79.1. 

2. θυγατέρες... χθονίοιο: referência a Hades (como em 18.3, 41.7); cf. 69.8 

(Erínias) Ἀίδεω χθόνιαι... κόραι. 

3. Φερσεφόνης τ': filiação materna com enjambement; cf. 29.6 (Perséfone) 

Εὐµενίδων γενέτειρα, ὑποχθονίων βασίλεια. καλλιπλοκάµοιο: o mesmo para a saúde em 

36.15. 

4. καθορᾶτε: cf. 69.15 (Erínias) ἐφορᾶτε e nota correspondente. 

5. τῶν ἀδίκων τιµωροί: cf. 62.4 τοῖς ἀδίκοις τιµωρός. τιµωροί... ἀνάγκηι: 69.6-

7 (Erínias) ἐπευάζουσαι ἀνάγκαις / ...τιµωροί.  

6-7. κυανόχρωτες: representação recorrente das Erínias-Eumênides; cf. Aesch. 

Ag. 462, Eum. 52; Eur. Hel. 1345, Or. 321. ἀπαστράπτουσαι... αἴγλην: cf. 19.2 

στράπτων... αἴγλην. σαρκοφθόρον: hapax. 

8. φοβερῶπες, ἀπόστροφοι: o primeiro título repete-se no v.10 (para outra 

repetição similar, cf. 9.2-3); ideia próxima para as deusas em Aesch. Eum. 990 ἐκ τῶν 
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φοβερῶν τῶνδε προσώπων. No hino anterior, as Erínias são φοβεραί (69.8). Os epítetos 

deste verso quebram a antífrase própria ao nome das Eumênides, uma vez que o potencial 

nefasto das deusas é exposto. 

9. λυσιµελεῖς οἴστρωι, βλοσυραί: antítese: elas afrouxam os seres humanos 

sendo elas próprias rígidas, austeras. O termo οἶστρος é ambivalente pois pode ser 

entendido tanto como o aguilhão portado pelas deusas (cf. Eur. Or. 791, Iph. Taur. 

1456), quanto o furor positivo ou negativo próprio de cultos extáticos e de divindades 

que podem causar estados de µανία (cf. 69.1, 6; Eur. Iph. Aul. 548 µανιάδων οἴστρων); o 

termo pode designar também um gênero de moscas, conhecidas popularmente como 

moscardo ou tavão (cf. Aesch. Prom. 567 χρίει τις αὖ µε τὰν τάλαιναν οἶστρος; Arg. 

orph. 47, 103). Se aqui o poeta trata da ligação entre o furor/aguilhão e a parte física do 

ser humano, no hino seguinte, dedicado a Melínoe, o vínculo feito é entre esse mesmo 

vocábulo e a alma; cf. 71.11 ψυχῆς ἐκπέµπειν οἶστρον; levando em conta esta última 

passagem provavelmente o sentido de οἶστρος era negativo para o poeta (cf. ainda 11.23 

Πανικὸν ἐκπέµπων οἶστρον; Morand 2001, p. 185). Para o temor de visões e da loucura 

dentro dos HO, cf. Graf 2009a, pp. 177-8. Sendo assim, λυσιµελεῖς οἴστρωι deve ser 

entendido como uma forma de punição da deusas e não um possível efeito positivo e 

extático de sua atuação para com os humanos (o que se adequa ao sentido de βλοσυραί). 

Proclo também identifica οἶστρος como algo negativo, mas o associa ao impulso 

mundano, que afastaria o indivíduo de plano inteligível; cf. Hymn. 5.15 γηγενέος 

προφυγοῦσαν ὀλοίιον οἶστρον ἐρωῆς. O fim da loucura seria prerrogativa de Dioniso 

dentro dos cultos báquicos; além disso, o próprio encontro com as divindades poderia ser 

assustador para os mystai (cf. Graf e Johnston 2007, pp. 147-8, 156). νύχιαι: no v.10 

νυκτέριαι; cf. nota a 69.3. πολύποτµοι: hapax; Πότµος personificado é também o 

Destino (Pind. Pyt. 3.86; cf. notas a 69.8 (αἰολόµορφοι) e 69.16 (Μοῖραι, πολύµορφοι). 

10. ὀφιοπλόκαµοι: cf. nota a 69.16. 

11. ὑµᾶς κικλήσκω: breve precatio com verbo clético. γνώµαις ὁσίαισι 

πελάζειν: cf. 86.17 ὡς ἂν ἀεὶ γνώµαις ὀρθαῖς κατὰ πάντα πελάζηις; cf. ainda 25.10, 

61.12. 
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71. A Melínoe 

Este hino é um dos únicos testemunhos dessa divindade infernal, que apresenta 

atributos próximos aos de Hécate. Guthrie (1993, p. 259) relata que Melínoe aparece em 

uma inscrição da Ásia Menor como epíteto da própria Hécate, deusa com a qual 

compartilha diversas características (ambas são ligadas à Lua e à noite, ao submundo e às 

aparições). Nota-se jogo de referências internas com o nome Μηλινόη, que se vincula a 

um tom específico da cor amarela, tendo como referência o fruto do marmeleiro 

(µήλινος, µηλινόεις), o que pode estar sendo explorado logo no verso inicial com a 

designação κροκόπεπλον, persistindo na mesma cadeia cromática; este último termo, 

inclusive, também descreve Hécate no hino inicial da coleção (1.2), o que pode confirmar 

a sua identidade com Melínoe; a Lua, por sua vez, é ἠλεκτρίς em 9.6. Assim como as 

Eumênides com relação às Erínias (hinos 69 e 70), Melínoe talvez fosse utilizado como 

um nome eufemístico para a própria a Lua. O mesmo expediente de eufemismos é 

empregado para a Fortuna no hino seguinte (72.2, 9); cf. Ricciardelli 2000, p. 495; 

Morand 2001, p. 181. Além da assimilação com Hécate, Morand (2001, pp. 187-9) 

também destaca a proximidade de Melínoe com Perséfone (o que fica evidente no 

decorrer do hino), a Lua e também com Ártemis, identificada com a Fortuna (hino 72); 

cf. a tábula mágica achada em Pérgamo, do séc. III d.C. (com imagens em Morand 2001, 

pp. 203-4) ἰὼ Περσεφόνη, ἰὼ Μηλινόη, ἰὼ Λευκο(φ)ρυηνή, em que a última epiclese 

funcionaria como um apelativo para Ártemis espeficamente na região da Magnésia, 

próxima ao rio Meandro, na Península Anatólica. A caracterização da deusa também 

compartilha alguns atributos com as Erínias-Eumênides (vv. 6-7, 11), do que se vê a 

continuidade temática dos hinos: divindades que são indiretamente mantenedoras da 

ordem humana a partir da vingança; tal atributo no hino a Melínoe aparece de forma 

discreta, uma vez que ela própria seria resultado de uma violência perpretada por Zeus 

(vv. 4-5). Assim como no caso das Eumênides (vv. 70.2-3), a deusa aparentemente é filha 

de Perséfone (v.3), porém o poeta não narra o episódio do seu nascimento de forma 

explícita. O hino apresenta uma narratio (vv. 2-5) de difícil interpretação (cf. nota ad 

loc.), mas que ecoa o episódio órfico da violação de Perséfone por parte de Zeus 

metamorfoseado, da qual teria nascido Dioniso (cf. fr. 88-9 B, 280-3 B, 289 B); restaria 

saber com quem Melínoe de fato se identifica para o poeta, além de uma interpretação 
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mais convincente a respeito do v.4. Caso o enlace do hino se refira a Perséfone e não a 

Melínoe com Zeus, é possível pensar que a ruptura da “dúplice pele” de Perséfone (v.5; 

cf. ainda 29.7), corresponderia à concepção de sua filha, Melínoe, diretamente derivada 

da deusa e como que um outro aspecto seu, de feitio monstruoso, o que evoca 

diretamente a representação amedrontadora de Perséfone em textos órficos (fr. 88 B); cf. 

Morand 2001, p. 185. Melínoe corresponderia, então, a uma extensão ou alter ego 

hediondo da deusa (cf. v.10 e 29.16). Para outra reconstrução da narrativa, cf. Serra 2015, 

pp. 650-1. Para o temor dos iniciados quanto a aparições ou manifestações negativas das 

divindades no hinário, cf. Graf e Johnston 2007, p. 156. 

1. καλέω: inuocatio com verbo clético. νύµφην... κροκόπεπλον: ambos os 

termos qualificam Hécate (1.2, 8); assim como o nome da deusa, talvez κροκόπεπλος 

designe a cor da Lua (Ricciardelli 2000, p. 495). χθονίαν: o mesmo para Hécate (1.2); a 

julgar pelos versos que se seguem, esse título carrega, evidentemente, o sentido de 

“subterrânea”; a leitura se confirma com καταχθονίων βασίλεια do v.10. 

2-3. παρὰ Κωκυτοῦ προχοαῖς: cf. 57.1 (Hermes Ctônio) e nota correspondente. 

ἐλοχεύσατο... ἱεροῖς: cf. 30.6-7 Διὸς καὶ Περσεφονείης / ἀρρήτοις λέκτροισι τεκνωθείς; 

56.9 Φερσεφόνης ἐρασιπλοκάµου λέκτροισι λοχευθείς.  

4. ἧι: como bem observa Fayant (2014, pp. 572-3), esse pronome relativo, tal qual 

ἥν (v.2) e ἥ (v.6), tem como antecedente a própria Melínoe, identificada no v.1. ψευσθεὶς 

Πλούτων: o particípio passivo causa problema, assim como a própria cena do verso; 

Morand (2001, p. 183) propõe que se trate de um “falso Plutão”, i.e. Zeus (justamente 

citado no verso anterior), que teria assumido a forma de Plutão para conseguir ter 

relações com Melínoe (o que explicaria δολίαις ἀπάταισι); à mesma página, a autora 

apresenta exemplos tardios de ψεύδεσθαι com o sentido de “disfarçado” (Nonn. Dion. 

8.201 Chuvin; 12.49 Vian). Contra, cf. Ricciardelli 2000, pp. 496-8, que admitiria essa 

interpretação apenas com uma correção do texto	para ψεύστης; a comentadora pensa em 

outro cenário: Zeus se une com Perséfone (que seria o antecedente de ἧι) a qual, por sua 

vez, já seria esposa de Plutão (ludibriado por Zeus), ideia essa que encontra um paralelo 

na união entre Zeus transmutado em serpente e Perséfone, gerando Dioniso (fr. 87 B, 280 
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B). Como se trata da única notícia desse episódio, o estilo alusivo da passagem não 

permite que a narrativa seja plenamente desembaraçada. δολίαις ἀπάταισι: cf. 28.5.  

5. O verso é etiológico com relação à atuação de Melínoe, que se narrará logo em 

seguida (vv. 6-9): a deusa, nascida da violência e do dolo (de Zeus?, cf. v.4), também se 

apresentará aos seres humanos hedionda e de forma variada (o que é uma espécie de 

ilusão e engano). θυµῶι Φερσεφόνης: caso a leitura do sintagma esteja correta, Zeus 

teria se passado por Plutão e tido relações com Melínoe por alguma espécie de vingança 

contra Perséfone, que justamente seria mãe de Melínoe. δισώµατον... χροιήν: provável 

referência à alternância da disposição da deusa, podendo ser benéfica ou nefasta (cf. v.8); 

o poeta, contudo, enfatiza o potencial negativo e aterrorizante da deusa no restante do 

hino. No corpus órfico, cf. fr. 57 B θεός τις δισώµατος (porém não se trata de Melínoe).  

6-9. O que parece estar em jogo, considerando a faceta noturna da deusa, é a sua 

aparição negativa nos sonhos dos seres humanos. Para o sentido dessa passagem, com 

uso de vocabulário muito próximo, cf. Pl. Resp. 380d: ἆρα γόητα τὸν θεὸν οἴει εἶναι καὶ 

οἷον ἐξ ἐπιβουλῆς φαντάζεσθαι ἄλλοτε ἐν ἄλλαις ἰδέαις τοτὲ µὲν αὐτὸν γιγνόµενον καὶ 

ἀλλάττοντα τὸ αὑτοῦ εἶδος εἰς πολλὰς µορφάς, τοτὲ δὲ ἡµᾶς ἀπατῶντα καὶ ποιοῦντα περὶ 

αὑτοῦ τοιαῦτα δοκεῖν, ἢ ἁπλοῦν τε εἶναι καὶ πάντων ἥκιστα τῆς ἑαυτοῦ ἰδέας ἐκβαίνειν; 

(“Acaso pensas que o deus é um mago e é capaz de se apresentar conforme deseja, em 

cada momento com uma forma diferente, ora transformando a si próprio e mudando a 

própria imagem em diferentes formas, ora enganando-nos e fazendo-nos crer em tais 

coisas sobre ele próprio, ou que ele é simples e que, dentre todas as coisas, há menos 

chance de que ele abandone a sua própria forma?”); a argumentação platônica se estende 

até 382e; cf. Silverman 1991, pp. 142-3. Para o temor de aparições noturnas, cf. 

McCartney 1942; Hankinson 1998, pp. 31-2; Graf 2009a, pp. 177-8. O poeta propõe uma 

moral simétrica e complementar: a volubilidade dos sonhos, ligados com efeito aos 

deuses, depende da conduta humana em vida; nesse sentido, o autor dos HO é 

decididamente não platônico e entende a propagação de imagens divinas nos indivíduos 

como próxima da punição ou da loucura; ainda por esse viés, cf. 11.7; 39.4, 10; 69.9; 

86.12-15, 18. Para um contraste entre a noção de sonho/φάντασµα dessa coletânea e a 

leitura dos filósofos pré-socráticos do período clássico acerca das νυκτεριναὶ φαντασίαι, 
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cf. Brillante 2003, pp. 105 ss; em Aristóteles, cf. Lefebvre 1997, pp. 48 ss; no 

pensamento estoico, cf. Dinucci 2017. 

6. µαίνει φαντάσµασιν ἠερίοισιν: cf. notas a 3.14; 11.7; 39.2, 4; 66.12. O 

enlouquecimento dos seres humanos também é próprio de Hécate (Eur. Hel. 569). As 

Eumênides apresentam atuação semelhante em 70.9. 

7. Extensão argumentativa da loucura que Melínoe poderia causar aos seres 

humanos (v. 6). Cf. 86.18 ἐπ' ἀλλοκότοισι κακῶν σηµεῖα προφαίνων. ἀλλοκότοις ἰδέαις: 

notar o jogo de ἀλλοκότοις com ἄλλοτε no início do verso seguinte. O poeta enfatiza a 

constante variação da deusa e de como ela se apresentaria aos mortais; nesse mesmo 

sentido, cf. αἰολόµορφοι e πολύµορφοι (69.8, 16) para as Erínias. Fayant lê ἀλλοκότοις 

como “diferentes”, o que se adequa bem ao hino. µορφῆς τύπον: cf. 39.8 θηρότυπον... 

µορφήν. ἐκφαίνουσα: a raiz do verbo é recuperada logo no verso seguinte (προφανής) e 

no v.12 (φαίνουσα). A correção de Ricciardelli convém; ἐκπρο- dos mss. é amétrico e 

provavelmente seria uma contaminação de προφανής do verso seguinte. 

8. ἄλλοτε µὲν προφανής, ποτὲ δὲ σκοτόεσσα: Ricciardelli (2000, p. 498) lê a 

passagem como uma descrição das fases da Lua; cf. 9.4 αὐξοµένη καὶ λειποµένη, θῆλύς 

τε καὶ ἄρσην. Sugiro aqui, sem fugir da sugestão da comentadora, que, se há alguma 

equiparação entre Melínoe e a Lua (cf. v.1 κροκόπεπλον e nota ao v.12), pode ainda 

haver um segundo elo no imaginário do poeta que seria a ligação entre a manifestação 

lunar e os sonhos humanos. Se a Lua aparece benéfica, os sonhos também poderiam ser 

positivos; cf. o já citado Hankinson 1998, pp. 31-2. νυχαυγής: o composto, em seu 

paroxismo interno (“luzir noturno”), resume bem a oposição do resto do verso; o mesmo 

para a Noite em 3.7, 14; cf. 1.5 (Hécate) νυκτερίαν. 

9. ἀνταίαις: cf. nota a 41.1-2; o título também qualifica Hécate em Hesíquio. 

ἐφόδοισι κατὰ ζοφοειδέα νύκτα: cf. nota a 7.10 e, para Hécate, Eur. Ion 1048-9. O 

plano de Hades também recebe esse adjetivo em 18.8, o que é apropriado para Melínoe: 

concebida no submundo, ela se manifesta à noite (para o possível sentido iniciático dessa 

imagem, cf. 78.4-8). O poeta evidencia certa consubstancialidade entre essas duas esferas 

em seu aspecto virtualmente nocivo ou ao menos digno de temor por parte dos seres 
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humanos. A noite, sob a atuação violenta de Melínoe, seria congênere ao Hades; cf. 87.3 

(Morte) σὸς γὰρ ὕπνος ψυχὴν θραύει καὶ σώµατος ὁλκόν. 

10. ἀλλά, θεά, λίτοµαί σε: precatio formular com ἀλλά exortativo e verbo 

clético; cf. 10.29, 41.9, 72.9. καταχθονίων βασίλεια: Perséfone é ὑποχθονίων βασίλεια 

em 29.16; o mesmo para Plutão-Hades no pr.12 (καταχθονίων βασιλεῦ). 

11. Verso praticamente idêntico em 11.23 (Pã) Πανικὸν ἐκπέµπων οἶστρον ἐπὶ 

τέρµατα γαίης. Cf. nota a 70.9. 

12. εὐµενὲς εὐίερον... φαίνουσα πρόσωπον: caso a leitura de Ricciardelli para o 

v.8 esteja correta, o laudator pode estar aludindo aqui também a uma das faces da Lua. É 

possível pensar no receio que a Lua nova e/ou o eclipse lunar poderiam causar assim 

como o próprio céu nublado que não permitisse que a noite fosse iluminada por ela 

(aspecto constantemente ressaltado no hino à Lua; cf. 9.1, 3, 7, 10-12). Pela interpretação 

da atividade onírica da deusa (vv. 6-9), a sua face benévola seria, evidentemente, afastar 

os sonhos ruins e propiciar os benéficos. Como já tratado (v.8), há a possibilidade de que 

ambas as leituras estejam implicadas, de modo que haveria uma ligação entre a 

manifestação lunar e os sonhos dos mystai. 

 

72. À Fortuna 

A Fortuna personificada pode ser entendida, em parte, como um desenvolvimento 

posterior de um antigo culto a Nêmesis (Stafford 2007, p. 83). Aqui, porém, o poeta faz 

questão de associar essa divindade a outras deusas. Pode-se pensar que, assim como 

Melínoe compartilha algumas características com Hécate (ambas deusas lunares e ligadas 

também ao submundo), também a Fortuna é tardiamente associada a Hécate, uma vez que 

esta teria passado de uma deusa que conduz o crescimento das colheitas e vegetação a 

uma deusa que gere todo e qualquer crescimento, o que, por sua vez, condiz com a ideia 

de mudança e destino (Rabinowitz 1997, pp. 542-3); com efeito, ambas as divindades são 

caracterizadas pelos termos correlatos: εἰνοδίαν (1.1) e ἐνοδῖτιν (72.2); ἡγεµόνην (1.8, 

72.3); ἀπρόσµαχον εἶδος ἔχουσαν (1.6) e ἀπρό<ς>µαχον εὖχος ἔχουσαν (72.4); τυµβιδίαν 

(1.3, 72.5); cf. ainda nota ao v.1. Além disso, a Fortuna também poderia ser associada a 
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Ártemis (v.3; cf. introdução ao hino 71), de modo que o poeta estaria revisitando a ordem 

do início da coletânea: hino 1 (dedicado a Hécate) e 2 (dedicado a Ártemis-Protetora das 

Portas). Athanassakis e Wolkow (2013, p. 198) sugerem que a sequência desses hinos 

tem como paralelo direto a identificação Hécate-Ártemis-Lua dos Papiros mágicos, 

sendo que Fortuna seria apenas outra epiclese para a Lua (PGM 4.2665). Para mais sobre 

a assimilação entre essas deusas, cf. nota aos vv. 3-4; Fayant 2014, pp. 674-5. O poeta 

reforça ainda, no decorrer do hino, a prerrogativa da deusa de poder trazer bens materiais 

(cf. vv. 2, 7-8, 10). Nesse sentido, trata-se de uma contraface positiva do bloco de hinos 

dedicados às Erínias, Eumênides e Melínoe (69-71; e ainda a Nêmesis, hino 61); de modo 

que o poeta insiste na ideia de lote e condição humana (cf. nota aos vv. 3-4 e introdução 

ao hino 59). 

1. Todo o verso encontra um paralelo nos Hinos mágicos (13.27): δεῦρ , Ἑκάτη,... 

καλῶ σ' ἐπ' ἐµαῖς ἐπαοιδαῖς. Δεῦρο, Τύχη: cf. nota a 54.7. καλέω σ'... ἐπευχαῖς: verbo 

clético abrindo a inuocatio e autorreferencialidade com relação aos próprios hinos (cf. 

notas a 7.2, 8.20; 46.1). ἀγαθῶν κράντειραν: dou preferência para a correção de Theiler, 

fundada nos fr. 264 B ἔργων κράντειρα e 265 B νόου κράντειρα do corpus órfico; cf. 

ainda 10.12, 27.2. 

2. µειλιχίαν: o mesmo para a Divindade em 73.2; cf. ainda pr.30. O epíteto pode 

ainda estar ecoando sonoramente o nome de Melínoe, invocada no hino anterior. 

ἐνοδῖτιν: hapax; o poeta aproxima a Fortuna de Hécate (cf. 1.1 Εἰνοδίαν Ἑκάτην... 

τριοδῖτιν). ἐπ' εὐόλβοις κτεάτεσσιν: toda a expressão se repete no fim do v.10. O 

laudator é insistente com relação a esse campo semântico: a raiz de ὄλβος aparece ainda 

no v.7 πολύολβον e no início do v.10 ὄλβοισι; κτέατα reaparece também no v.7 κτεάνων. 

3-4. Ἄρτεµιν: cf. João Galeno, ad Hes. Theog. 381 εὑρίσκω δὲ τὸν αὐτὸν Ὀρφέα 

καὶ τὴν Τύχην Ἄρτεµινς προσαγορεύοντα (pode-se presumir que a referência de Galeno é 

este mesmo hinário). Proclo ainda comenta que, no imaginário órfico, Hécate se 

identificaria com Ártemis (τὴν Ἄρτεµιν Ἑκάτην Ὁρφεὺς κέκληκεν; cf. fr. 317 I-III B). O 

elo causativo da associação entre Ártemis e a Fortuna passa provavelmente pela 

mediação de Hécate; cf. os comentários adiante para esses mesmos versos. ἡγεµόνην: o 

mesmo para Hécate em 1.8. µεγαλώνυµον: o mesmo para Ártemis em 36.2. O epíteto é 
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significativo se levada em conta a assimilação que ocorre entre Ártemis, Hécate, Fortuna 

e a Lua (cf. introdução a esse hino). Εὐβουλῆος / αἵµατος ἐκγεγαῶσαν: Fayant (2014, 

pp. 576-7) apresenta uma esclarecedora explicação para o episódio: inicialmente, a 

comentadora traça um paralelo com o já citado fr. 317 B (= Procl. in Plat. Cratyl. 106.25, 

94.24, 105.19 Pasquali), no qual é dito que Hécate (chamada de “filha de Leto”, ou seja, 

identificada com Ártemis) teria abandonado o corpo de Dioniso após o seu 

desmembramento perpetrado pelos Titãs. Como já visto, Hécate, Ártemis e a Fortuna são 

fortemente assimiladas no contexto órfico (cf. ainda fr. 400 B). Disso, Fayant parte para 

uma segunda etapa de sua leitura: simbolicamente, a liberação de Ártemis-Fortuna do 

sangue de Dioniso (que equivale à criação da contingência, da vicissitude) seria 

concomitante ao processo que desencadearia o nascimento dos homens. Com o mito 

antropogônico da criação dos homens a partir das cinzas de Dioniso engolidas pelo Titãs, 

haveria a simultânea criação de uma ordem dos acontecimentos, de um regimento 

ontológico que destoaria do cenário anterior. A ideia é que, com o surgimento do homem, 

nasceria também a sua condição. ἐκγεγαῶσαν, ἀπρόσµαχον εὖχος ἔχουσαν: notar o jogo 

com as sibilantes e velares surdas e sonoras; a construção participial encontra um paralelo 

no hino a Hécate (1.6). 

5. τυµβιδίαν: assim também para Hécate (1.3). πολύπλαγκτον: o mesmo no hino 

seguinte para a Divindade (73.3); cf. ainda 41.3. ἀοίδιµον ἀνθρώποισιν: cf. Il. 6.357-8 

ὡς καὶ ὀπίσσω / ἀνθρώποισι πελώµεθ᾽ ἀοίδιµοι ἐσσοµένοισι. 

6. Ἐν σοὶ γὰρ: a construção é recorrente na recolha, mas é digno de nota que ela 

se repete ainda de forma bastante similar na porção intermediária nos dois hinos que se 

seguem (73.6, 74.5), o que evidencia a sutura proposital da sequência. 

7-8. Cf. nota a 62.9. τεύχεις κτεάνων: como bem observam Ricciardelli (2000, p. 

501) e Fayant (2014, p. 580), o poeta propõe um jogo etimológico entre o nome de Τύχη 

e o verbo τεύχω, o que também aparece em Cornuto (Theol. comp. 13.18 Lang Τύχη δὲ 

ἀπὸ τοῦ τεύχειν ἡµῖν τὰς περιστάσεις); κτεάνων parece dar continuação à sonoridade em 

questão. πλῆθος: a raiz se repete no v.10 πλήθουσαν.  

8. οἷς δὲ: anáfora com οἷς µὲν do verso anterior. χόλον ὁρµαίνουσα: cf. 38.15 

µαίνητε χολούµενοι; 86.11 χόλον λύσουσιν ἀνάκτων. 



	 543	

9. Ἀλλά, θεά, λίτοµαί σε: precatio com verbo clético; o mesmo em 71.10 (cf. 

nota). µολεῖν... εὐµενέουσαν: cf. 16.10, 31.6, 42.11, 48.6, 75.4, 81.5, 83.8. 

10. ἐπ' εὐόλβοις κτεάτεσσιν: cf. nota ao v.2. 

 

73. À Divindade 

A representação dos daímones varia de autor para autor; aqui, enquando um deus 

único, o Daímon é associado a Zeus (vv. 2-3). É possível rastrear alguns antecedentes que 

identificam tal entidade divina com o destino humano particular (Heracl. 22 B 119 D.-K.) 

ou, ainda por esse mesmo viés, como uma intermediária entre a esfera humana e o Hades 

ou os deuses (P. Derveni col. 6, 1-4); cf. Bernabé 2011a, pp. 264-5; cf. também 

introdução ao hino 70, às Eumênides, com as quais os daímones são identificados. O 

poeta parece transitar entre esses dois conceitos (cf. notas aos vv. 1, 3-4), sendo este 

mesmo hino antecedido pelas invocações à Nêmesis (71) e a Fortuna (72). A associação 

entre a Divindade e o destino aparece logo nos vv. 1-2. Nesse sentido, cf. Zósimo de 

Panópolis, Sobre a letra ômega 2.14-19 Mertens: Πολλοὶ γὰρ εὐµένειαν ἐσχηκότες παρὰ 

τοῦ ἰδίου δαιµονίου ἐπιτυγχάνειν (...). Καὶ οὐδεὶς λόγος αὐτοὺς ἀποδεικτικὸς ἔπεισεν ὅτι 

ἀλήθειά ἐστιν, εἰ µὴ αὐτὸς ὁ ἴδιος αὐτῶν δαίµων κατὰ τοὺς χρόνους τῆς αὐτῶν 

εἱµαρµένης µεταβληθείς, παραλαβόντος αὐτοὺς κακοποιοῦ δέ, εἶπεν. Καὶ τῆς τέχνης καὶ 

τῆς εὐδαιµονίας αὐτῶν πάσης κωλυθείσης καὶ ἐφ' ἑκάτερα τραπέντων τῶν αὐτῶν τύχῃ 

ῥηµάτων, µόλις ἐκ τῶν ἐναργῶν τῆς εἱµαρµένης αὐτῶν ἀποδείξεων ὡµολόγησαν εἶναί τι 

καὶ µετ' ἐκείνων ὧν πρότερον ἐφρόνουν. (“Pois muitos, recebendo favores de seus 

daímones particulares (...). E nem mesmo um discurso irrefutável poderia persuadi-los de 

que é verdade o que falo, a não ser que o próprio daímon particular deles o assevere, após 

ele ter se alterado no decorrer do tempo do destino deles, entregues que estariam então a 

um daímon funesto. E, quando toda a técnica e a boa fortuna deles estiverem corrompidas 

e as suas palavras forem atiradas de um lado para o outro ao acaso, somente então, 

demonstrado com clareza o destino deles, concordarão que existe também outra coisa 

além daquelas que levavam em consideração anteriormente”). Cf. ainda Ps.-Plutarco, 

Sobre o destino (572e-573b): τρίτη δ' ἂν εἰκότως ῥηθείηπρόνοιά τε καὶ προµήθεια τῶν 

ὅσοι περὶ γῆν δαίµονες τεταγµένοι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων φύλακές τε καὶ ἐπίσκοποί 
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εἰσι (“Seria plausível dizer que a terceira Providência e Previsão seriam correspondentes 

a todos os daímones ordenados ao redor da terra, atuando como vigias e guardiões dos 

homens”). Cf. ainda Hes. Op. 122 ss.; Menand., fr. 550 δαίµων... µυσταγωγὸς τοῦ βίου 

ἀγαθός. Trata-se do último hino que alude à condição humana, encerrando, portanto, o 

bloco de hinos que, a depender da leitura, vai dos hinos 59 (ou 55) ao 73; notar que, 

tematicamente, o hino às Moiras (59) e à Divindade (73), ambos focados na noção de 

destino dos homens, funcionam como uma composição em anel. 

1-2. Δαίµονα κικλήσκω: inuocatio com verbo clético e o nome do deus invocado 

em posição tópica. µερόπων ἡγήτορα: adoto a correção de Theiler; o sentido da 

passagem convém à identificação da Divindade como uma manifestação do destino. No 

hino anterior a Fortuna é chamada de ἡγεµόνη (72.3). Cf. introdução a este hino. 

φρικτόν, / µειλίχιον: antítese; como de praxe nos HO, o primeiro item faz menção ao 

potencial nefasto do deus, o segundo tenta amenizá-lo e propiciar a sua influência 

positiva. O segundo adjetivo alinhava com o hino anterior (72.2) e ainda faz lembrar o 

nome de Melínoe (71). Δία, παγγενέτην: cf. 20.5. No verso seguinte usa-se a forma de 

acusativo Ζῆνα, o que talvez tenha uma motivação subjacente (cf. nota); do mesmo 

modo, é possível que aqui  Δία retome a etimologia vulgar do nome (cf. notas a 15.3, 

59.14; Morand 2010). Da mesma forma que temos “Zeus ctônio” para Hades (18.3), aqui 

o poeta fala de “Zeus gentil”. Falar que algum deus é um “Zeus” de determinado âmbito 

é o mesmo que dizer “deus por excelência nesse âmbito”. Isso parece seguir o mesmo 

paradigma. A Divindade seria o deus por excelência ligado ao destino de cada um dos 

humanos. Se a Fortuna no hino anterior tinha um sentido mais abrangente, aqui a 

Divindade poderia ter um valor um pouco mais pessoal e específico (mas cf. v.6). 

βιοδώτορα: o mesmo para Zeus nos Orac. 23 (Buresch, pp. 102-3); cf. Anth. Pal. 

14.72.11 βιοδώτορα ἡγεµονῆα. 

3. Ζῆνα: tendo em vista a alternância Δία/Ζῆνα, Ricciardelli (2000, p. 503) 

propõe que essa forma talvez remeta ao verbo ζῆν (“viver”), acompanhando o sentindo de 

βιοδώτορα. πολύπλαγκτον: sutura com o hino anterior (72.5). ἀλάστορα: cf. Aesch. 

Pers. 353, Ag. 1500 ss. Se a representação da Divindade de fato apresenta pontos em 

comum com a da Fortuna, é possível pensar que uma caracterização da Fortuna como 

Nêmesis tenha vazado para este hino (cf. introdução ao hino 72). No P. Derveni col. 6, 1-
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4 os daímones são representados como divindades possivelmente vingadoras, passíveis 

de serem apaziguadas pelos magoi. Seja como for, esse adjetivo retoma a ideia de 

φρικτόν (v.1). 

4-6. A Divindade compartilha aqui prerrogativas com a Fortuna (72.2, 7-8, 10). 

Ricciardelli recorda o Zeus da Ilíada (24.527 ss.), que confere bem e mal aos homens. 

Com efeito, a construção do pensamento é evidentemente a mesma, porém essa espécie 

de dualismo me parece relativamente comum e mesmo de registro indo-europeu (cf. nota 

a 62.9); além disso, o conteúdo propriamente dito dos versos homéricos não lidam com 

bens materiais. 

4. πλουτοδότην: Athanassakis e Wolkow (2013, pp. 199-200) levantam a 

possibilidade de se tratar de uma referência a Plutão-Hades (cf. 18.4-5). Seria possível 

pensar em um constraste (ou complementaridade) com o v.2: enquanto βιοδώτορα se 

referiria à atuação da Divindade identificada com Zeus (ela outorgaria a própria vida aos 

homens), πλουτοδότην deste verso aludiria à Divindade associada a Plutão (que 

outorgaria o alimento para a manutenção da vida humana). A origem da vida humana 

estaria ligada a uma matriz celeste ao passo que a sua existência dependeria de um 

princípio de conservação propriamente terrestre. A Divindade mediaria e assistiria a esses 

dois espectros. O mesmo adjetivo, também abrindo o hexâmetro, é usado para os 

daímones em Hesíodo (Op. 126). 

5. ἔµπαλι: cf. 13.3. ψύχοντα... θνητῶν: cf. Alexis PCG II 25.10 ψύξει σε δαίµων 

τῶι πεπρωµένωι κρόνωι. πολυµόχθων: cf. 40.4, 68.10. 

6. ἐν σοὶ γὰρ: cf. nota a 72.6; a oração arremata o argumento dos vv. 4-5. λύπης 

τε χαρᾶς: a depender do texto aceito, o poeta estaria fazendo o mesmo uso de τε no lugar 

de καί em 78.4; assimilado ao destino e, portanto, à contingência (cf. o hino anterior à 

Fortuna), o Δαίµων seria responsável pela felicidade e/ou a miséria humana. κληῖδες: 

para essa mesma imagem na recolha, cf. nota a 1.7. 

7. Tοιγάρ τοι, µάκαρ... ἐλάσσας: precatio com começo atípico nos HO; cf. 82.6. 

πολύσπορα κήδε': não é necessária a correção de Slothouwer, fundada em uma 

expressão homérica (cf. Il. 1.445); πολύσπορα, com sentido passivo, convém ao sentido 
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do verso seguinte e à possível ideia nos HO de que a contingência e declínio ontológico 

acompanhariam a existência humana (cf. nota a 72.3-4; para o composto, cf. 6.10, 10.19). 

8. βιοφθορίην: hapax em evidente contraste com βιοδώτορα (v.2).  

9. βιοτῆς... ἐσθλὸν: cf. nota a 64.7. 

 

74. A Leucotéa 

Trata-se da “Deusa Branca”, i.e., Ino em sua condição de divindade marítima (cf. 

pr.35; Od. 5.334); o teônimo provavelmente a identifica com a espuma do mar (Corn. 

Theol. gr. 23, p. 44). Depois de se atirar ao oceano, junto com o seu filho, Melicertes, por 

influência da loucura propagada por Hera, Ino teria sido salva por deuses marinhos e 

então passado a se chamar Leucotéa, ao passo que o seu filho se tornaria Pálemon (cf. 

hino 75). Ambos, mãe e filho, seriam divindades propícias às navegações (vv. 4, 7, 9). O 

poeta frisa a identidade da deusa com o mar lançando mão de expressões compartilhadas 

com o hino dedicado a Posídon (vv. 3, 4). Uma vez que esse par de hinos fala da relação 

de uma mãe (tornada deusa) e um filho (que sobrevive à morte), e ambos são ligados a 

Dioniso (74.2, 75.1, e ainda 75.3-5), é possível imaginar em uma disposição hínica em 

anel, pela qual o poeta revisita ou Perséfone e Dioniso (hinos 29 e 30) ou, o que é mais 

provável, Sêmele e Dioniso (44 e 45), em decorrência da similaridade diegética entre 

uma e outra figura materna, já que elas: i) são humanas; ii) passam por uma apoteose; iii) 

eram relacionadas a Cadmo; e iv) teriam sido levadas à morte pela perseguição de Hera. 

Essa semelhança também se sustenta com a enumeração de Sêmele, Baco, Ino e Pálemon 

em pr.34-5; notar ainda que, como é o caso nessa sequência de hinos (73-5), antes do 

dístico de mãe e filhos ligados à narrativa dionisíaca são interpelados os daímones em 

pr.30-3. O paralelo entre Pálemon e Dioniso também aparece na comparação dos vv. 1 e 

4 do hino 75; cf. ainda Seelinger 1998; Gebhard 2005; Faraone 2013, pp. 136-7. Para o 

culto de Leucotéa, especialmente em Mégara, cf. Paus. 1.42.7, 1.44.8, 3.23.8. 

1. Λευκοθέαν καλέω: mesma forma de inuocatio do hino anterior (73.1); nessa 

seção da recolha, cf. ainda 77.1. Καδµηίδα: Ino é filha de Cadmo, como Sêmele (44.1); 
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cf. Hes. Theog. 975. δαίµονα: em claro paralelo com o hino anterior, dedicado ao 

Δαίµων. 

2. θρέπτειραν... Διονύσου: Ino seria tia de Dioniso (sendo ela irmã de Sêmele) e 

teria cuidado do deus em sua juventude (Apoll. 3.4.3); da mesma forma, Pálemon, filho 

da deusa, também teria convivido com Dioniso em sua juventude (cf. 75.1). ἐυστεφάνου: 

o mesmo para Afrodite (42.7, 46.3); aqui, porém, o epíteto é usado com um sentido 

dionisíaco, cf. 52.4 µιτρηφόρε. 

3. Κλῦθι, θεά: segunda inuocatio do hino; agora com um verbo de audição; notar 

o discreto paralelo entre Λευκοθέαν (v.1) e Κλῦθι, θεά. πόντοιο βαθυστέρνου: cf. 17.3. 

4. κύµασι τερποµένη: cf. 17.8. σώτειρα: σωτήριος nos vv. 7 e 9; Leucotéa 

compartilha a prerrogativa de salvadora dos mares com o seu filho, Pálemon (cf. 75.5 

σώζειν µύστας, 75.7 σωτήρ). 

5. ἐν σοὶ γὰρ: cf. nota a 72.6. νηῶν πελαγοδρόµος... ὁρµή: cf. 17.9; notar ainda a 

hipálage: “navegador” melhor se aplica aos navios (ou aos homens) do que ao impulso 

em si. A raiz de ὁρµή é retomada no v.7. 

6. µόρον: no v.1 a deusa é chamada de δαίµων, termo esse que, por sua vez, 

retoma a divindade invocada no hino anterior, que teria manifesta influência no destino 

humano (cf. 73.1-2). 

7. οἷς ἂν ἐφορµαίνουσα: cf. 33.5. 

8. Ἀλλά, θεὰ δέσποινα, µόλοις: precatio formular com verbo de movimento; o 

mesmo vocativo em 35.6 (Leto). ἐπαρωγὸς ἐοῦσα: assim também em 2.13. 

9. εὐσέλµοις: adjetivo homérico para os navios (Il. 2.170, al.). εὔφρονι βουλῆι: o 

mesmo em 14.2 (Reia); cf. ainda 59.10. 

10. ναυσίδροµον οὖρον ἄγουσα: cf. 22.10; ναυσίδροµον é um hapax. 

 

75. A Pálemon 

Pálemon é Melicertes, filho de Ino-Leucotéa, também transmutado em divindade 

marinha (cf. introdução ao hino 74). Pálemon era o protetor dos náufragos (vv. 5, 7), 
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tendo sido ele também resgatado por um golfinho depois da tentativa de suicídio de sua 

mãe (cf. Eur. It. 271, Med. 1284 ss.; Paus. 1.44.8, 2.1.8). O deus é companheiro e primo 

de Dioniso (v.1), uma vez que Ino era irmã de Sêmele. Para o posicionamento desta 

invocação na recolha, a possível identificação do deus com Dioniso e os cultos de 

Pálemon, cf. introdução ao hino 74. A ligação de uma divindade marítima com os ritos 

dionisíacos lembra a caracterização das Nereidas em 24.10. É possível pensar que o 

destaque dado a divindades marítimas na recolha se deveria à localização do culto, em 

alguma região costeira da Ásia Menor. 

1. Σύντροφε: notar que a inuocatio em si é postergada para o v.3 (ao mesmo que 

tempo que encavala diretamente na precatio); Pálemon é solicitado inicialmente enquanto 

companheiro de Dioniso. βακχεχόροιο Διωνύσου: cf. 57.3. Διωνύσου πολυγηθοῦς: cf. 

44.3 e nota a 45.7; o adjetivo que aqui qualifica Dioniso será usado para o próprio 

Pálemon no v.4. 

2. ὃς ναίεις πόντοιο βυθοὺς: cf. 24.6 ἄλλοις θ' οἳ ναίουσι βυθόν. ἁλικύµονας: cf. 

Mesomed. fr. 8.21 πελάγους ἁλικύµονος; e ainda Anth. Pal. 9.429.1; Aristoph. Gramm. 

Hist. Anim. 2.347 Lambros. 

3. κικλήσκω σε, Παλαῖµον: como mencionado no v.1, o poeta imbrica 

diretamente a inuocatio à precatio neste verso, em claro contraste com as fórmulas mais 

recorrentes da coletânea. ἐπ' εὐιέροις τελεταῖσιν: possível referência ao próprio hic et 

nunc; cf. 7.12, 77.10, 79.12. 

4. Todo o verso é praticamente idêntico a 16.10. ἐλθεῖν εὐµενέοντα: cf. nota a 

3.14. γήθοντα προσώπωι: cf. 49.7, 53.9, 55.16; o adjetivo retoma o v.1. 

5. καὶ σώζειν µύστας: cf. 34.27, 85.10 e ainda 9.12. Para σώζειν, cf. nota a 74.4; 

no v.7 σωτήρ. κατά τε χθόνα καὶ κατὰ πόντον: merismo; cf. 63.15-6. 

6-7. ποντοπλάνοις: cf. 24., 38.5. ἐναργὴς / φαινόµενος: cf. Il. 20.131 φαίνεσθαι 

ἐναργεῖς. φαινόµενος... ἀναφαίνηι: notar o jogo de palavras; como já comentado, 

ἀναφαίνω é usado como termo técnico para revelações de cunho hierofânico ou iniciático 

(cf. nota a 54.10). 
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8. ῥυόµενος µῆνιν χαλεπὴν: cf. 68.13; e ainda 37.7, 39.9. κατὰ πόντιον οἶδµα: 

cf. 55.20; Eur. Iph. Aul. 704; Soph. Ant. 586-7. 

 

76. Às Musas 

É possível pensar que uma invocação às Musas em geral coincida com a 

inauguração de um novo momento poético ou cultual. Com isso em vista, este hino 

abriria a última seção da recolha (76-87); cf. Morand 2001, pp. 223-4; Graf 2009a, p. 

172; Athanassakis e Wolkow 2013, pp. 190-1. Os vv. 4-7 de fato apresentam as Musas 

não apenas conforme a tradição épica, i.e. instrutoras de poemas, mas como preceptoras 

dos rituais e “provedoras da alma”, o que parece indicar um novo e derradeiro interesse 

por inspiração cultual, com uma temática um tanto afinada com a invocação às Musas de 

Proclo (Hymn. 3), na qual são mencionados livros ritualísticos. Com efeito, já Platão fala 

(de forma depreciativa) a respeito dos diversos livros com ritos que circulariam à sua 

época sob o nome de Orfeu e Museu, “filhos das Musas e da Lua” (Resp. 364b-365a; cf. 

Bernabé 2011a, p. 88 ss); cf. ainda fr. 896 B, 898B, 902-8 B. Aqui o poeta segue a versão 

mais corrente pela qual as Musas seriam filhas de Zeus e da Memória (v.1; Od. 24.60; 

Hes. Theog. 53-62), a qual é invocada no hino seguinte (cf. ainda pr.17). Tanto este hino 

como o seguinte apresentam uma preocupação com o potencial epistêmico, mnemônico e 

anímico dos mystai (cf. 77.3-8, 10), que deveriam manter um propósito sagrado em 

mente, o que estaria ligado diretamente aos rituais em questão (v.7; 77.10). Notar ainda a 

concomitância entre este hino e o dedicado à Aurora (78): com o fim da celebração 

noturna e a chegada do dia, é adequado que o poeta invoque divindades ligadas à 

reminiscência, para que os iniciados não se esquecessem da cerimônia após retornarem 

ao seu cotidiano (cf. Procl. Hymn. 3.6 e Van den Berg 2001, p. 215). Isso pode também 

se alinhar com o hinário de uma forma soteriológica mais imediatista (benesses em vida), 

um topos bastante recorrente nos pedidos finais da coletânea, ou ainda com a ideia do 

post mortem presente nas Lâminas douradas (cf. introdução ao hino seguinte). Em um 

escólio a Apolônio de Rodes (3.1-5c, 215.10 Wendel = fr. 361 B) é dito que os poemas 

órficos mencionariam as Musas como protetoras dos banquetes e festins (cf. West 1983, 

pp. 265-6). Por esse viés, pode-se imaginar que, com as invocações chegando ao fim, 
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assim como a noite (cf. hino 78), alguma celebração de ordem mais prática poderia estar 

em jogo.  

1-2. Cf. nota a 77.1-2. Os versos iniciais deste hino evocam Sólon fr. 13.2 West 

Μνηµοσύνης καὶ Ζηνὸς Ὀλυµπίου ἀγλαὰ τέκνα, / Μοῦσαι Πιερίδες. Μνηµοσύνης καὶ 

Ζηνὸς... θύγατρες: o poeta segue a genealogia hesiódica (Theo. 52 ss.); a Memória é 

invocada no hino seguinte. Ζηνὸς ἐριγδούποιο: epíteto homérico para Zeus (Il. 5.672); 

para esse exato sintagma, cf. Hymn. hom. 12.3, Hes. Theog. 41, Quint. Sm. 10.301. 

Μοῦσαι Πιερίδες: inuocatio com o nome das Musas no vocativo, postergado para o 

segundo verso, após o poeta recordar a filiação das deusas. O laudator continua aludindo 

à tradição hesiódica a partir da qual Zeus e Memória teriam concebido as Musas na Pieria 

(Theog. 53, Sc. 206; cf. ainda Pind. Ol. 10.96, Eur. Med. 833, Theocr. 10.24); para o culto 

das deusas na região, cf. Strab. 9.2.25, 10.3.17; Paus. 9.29.3-4. µεγαλώνυµοι, 

ἀγλαόφηµοι: cf. 60.1; as Musas são ἀγλαόθρονοι em Pind. Ol. 13.136. 

3. ποθεινόταται, πολύµορφοι: cf. 84.6. 

4. παιδείης: cf. nota a v.7; a bastante recorrente função de ensino atribuída às 

Musas também é vista em Procl. Hymn. 3.6 (Musas). 

5-6. θρέπτειραι ψυχῆς: o paralelo mais recente nessa seção da coletênea aparece 

no hino a Leucotéa: 74.2 θρέπτειραν ἐυστεφάνου Διονύσου. Conforme o mito órfico da 

criação dos homens a partir desmembramento de Dioniso pelos Titãs, o deus 

corresponderia à parte anímica do ser humano (os seus algozes, à parte corpórea); nesse 

sentido, o poeta poderia estar de fato equacionando ψυχή e Διόνυσος paradigmaticamente 

dentro do mesmo sintagma. Cf. ainda Procl. Hymn. 3.3-5 (Musas) αἳ ψυχὰς κατὰ βένθος 

ἀλωοµένας βιότοιο... ῥύσαντο. No hino à Memória, cf. 77.4 πάντα νόον... βροτῶν 

ψυχαῖσι, o que expressa a hierarquia epistemológica-anímica algo recorrente do poeta: o 

pensamento humano se localizaria na alma e estaria sujeito a ela (cf. ainda nota 

correspondente). Cf. 86.4 (Sonho) προσφωνῶν ψυχαῖς θνητῶν νόον αὐτὸς ἐγείρεις. 

διανοίας ὀρθοδότειραι / ...νόου: o laudator insiste na raiz de νόος (assim também para a 

Memória 77.4). Notar o paralelo com Procl. Hymn. 3.11 (Musas) νοεροῖς µε σοφῶν 

βακχεύσατε µύθοις, ainda que νοερός seja uma terminologia própria de Proclo. Na 

coletânea, cf. ainda 61.11 δὸς δ' ἀγαθὴν διάνοιαν ἔχειν. Ὀρθοδότειραι é hapax. 
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7. τελετὰς... ἀνεδείξατε: mesmo mote no hino anterior (75.7 ἀναφαίνηι); cf. nota 

a 54.10 (e ainda 24.10, 38.6, 84.3). A prerrogativa convém às deusas levando em conta o 

v.4 παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι; o poeta articula instrução exotérica e esotérica, i.e. a 

representação tradicional das Musas como aquelas que inspiraram a poesia e música, 

levando ao aprendizado do passado, e uma representação especializada das deusas como 

iniciadoras. Cf. novamente Procl. Hymn. 3.3-5 (Musas), em especial v.4 ἀχράντοις 

τελετῇσιν ἐγερσινόων ἀπὸ βίβλων. µυστιπολεύτους: hapax; cf. nota a 42.6 

µυστιπολεύεις. 

8-9. Versos idênticos em Hes. Theog. 77-8. 

10. Καλλιόπηι σὺν µητρὶ: Calíope em geral recebe algum destaque em meio às 

Musas (cf. Hes. Theog. 79). A deusa possui relevo especial na recolha, uma vez que ela 

seria mãe de Orfeu, a quem a autoria dos HO é vinculada (cf. Arg. orph. 77; e ainda Ap. 

Rh. 1.23-5). A passagem ecoa 24.12 (Nereidas) Καλλιόπηι σὺν µητρὶ καὶ Ἀπόλλωνι 

ἄνακτι; com efeito, o hino às Nereidas apresenta outra semelhança com este às Musas, 

uma vez que a partir de 24.10 (τελετὴν ἀνεδείξατε) as Nereidas também teriam sido 

responsáveis por apresentar as iniciações aos homens. O poeta tende a assimilar coletivos 

de divindades femininas na recolha; cf., por exemplo, nota a 69.16 e introdução ao hino 

60. 

11. Ἀλλὰ µόλοιτε, θεαί: precatio com verbo de movimento. πολυποίκιλοι: no 

v.3 πολύµορφοι. ἁγναί: notar a epístrofe com poliptoto com relação a ἁγνῆι do verso 

anterior; as Musas (que receberam esse epíteto no pr.35) compartilham enquanto coletivo 

o adjetivo que é inicialmente atribuído a Calíope. 

12. εὔκλειαν... ἐρατὸν πολύυµνον: como notam Ricciardelli (2000, p. 512) e 

Fayant (2014, p. 604), os pedidos retomam os nomes de algumas das Musas (Κλειώ, 

Ἐρατώ e Πολύµνια). 

 

77. À Memória 

Seria possível imaginar uma motivação escatológica na posição desse hino, que, 

por meio de uma disposição em anel, encontraria uma resposta direta nos hinos ao Sono 
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(85), Sonho (86) e Morte (87); cf. nota aos vv. 6 e 8. O lago da Memória faz parte da 

geografia infernal descrita nas Lâminas douradas (fr. 474-7 B; cf. Guthrie 1993, pp. 177-

8). Duas alusões a λήθη (vv. 3, 10) parecem reforçar o paralelo com os lagos do Além, 

um próprio do Oblívio e outro, da Memória (cf. também 85.8); tal imagem é reportada 

também por Pausânias (9.39.3). Complementarmente, é possível pensar que a insistência 

dada à preservação de certa capacidade mnemônica por parte dos homens (vv. 4-10) 

corresponderia às instruções órficas oferecidas para o post mortem, como é o caso das 

Lâminas, que em geral acompanhavam os mortos, para que eles seguissem as orientações 

dadas em vida e alcançassem um estado bem-aventurado (cf. Ricciardelli 2000, p. 512; 

Morand 2001, pp. 223-4; Bernabé 2011a, pp. 318-26). Em um enunciado algo piegas, 

uma vez mortos, os iniciados deveriam se lembrar de se lembrar, cultuando a Memória 

para posteriormente beber de seu lago (cf. Graf e Johnston 2007, pp. 155-6; Bernabé 

2011a, p. 283). A ideia de despertar (em meio à morte?) dos vv. 8-9 pode sugerir isso. 

Pode-se pensar também que a invocação ao par Musas-Memória servisse para que os 

iniciados não se esquecessem dos rituais iniciáticos quando reingressassem em suas vidas 

profanas (cf. Van den Berg 2001, p. 215). Para um paralelo entre o cenário escatológico 

órfico e o mito de Er platônico, cf. Bernabé 2011a, 275-84. Para outros momentos em 

que a Memória aparece nos textos órficos, cf. fr. 179 B, 415 B. Para o topos da 

composição hínica como µνῆµα, cf. Depew 2000, pp. 69-77. 

1-2. Notar como a construção desses dois versos emulam os dois versos iniciais 

do hino anterior, às Musas: em ambos os hinos, o primeiro verso é dedicado à filiação 

paterna, Memória e Zeus (que aparecem nessa mesma ordem), e o segundo faz referência 

às Musas (também encabeçando o verso). Μνηµοσύνην καλέω: mesma fórmula de 

inuocatio para 73.1, 74.1. O laudator reforça a referência ao nome da deusa no v.6 

ὑποµνήσκουσα e v.9 µνήµην. σύλλεκτρον: o mesmo para Reia (14.5) e Hera (16.2), 

ambas também cônjuges de Zeus. λιγυφώνους: esse adjetivo é usado também para as 

Musas em Coluto 24. 

3. λήθης: cf. Procl. Hymn. 3.6; o termo se repete no v.10. Cf. nota ao v.8. 

βλαψίφρονος: esse composto é atestado também em Aesch. Sept. 726 e Euphor. fr. 14.2. 
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4. νόον... βροτῶν ψυχαῖσι: cf. nota a 76.5-6. Notar a persistência do vocabulário 

epistêmico e anímico; além de νόον, o poeta menciona: v.5 λογισµόν, v.7 γνώµην, v.8 

φρένα. O hino propõe uma evidente ligação entre a faculdade psíquica dos seres humanos 

e a atividade da Memória. συνέχουσα... σύνοικον: notar o jogo de palavras e o reforço do 

prefixo. 

6. φιλάγρυπνος: cf. 9.7, 54.5; o termo convém aos vv. 8-9, que equacionam o 

vocabulário do despertar com a prerrogativa da Memória. Assim como no hino anterior, 

em que o poeta articula para as Musas a função exotérica e esotérica da capacidade de 

instrução das deuas (cf. nota a 76.7), é coerente imaginar que o poeta esteja também se 

reportando aqui a uma dupla função da Memória: uma corrente (v.5) e outra mais 

específica e alusiva (vv. 3, 8-10); cf. nota ao v.8. Fayant (2014, p. 605) observa que “[d]e 

la vie intellectuelle le champ d’action de Mémoire s’est restreint à la vie religieuse”. 

8. ἐπεγείρουσα: cf. no verso seguinte ἐπέγειρε; o poeta relaciona a função da 

Memória com o despertar, em contraposição ao esquecimento (análogo ao sono ou 

mesmo à morte; cf. v.3). Com efeito, nas Lâminas douradas, é destacada a possibilidade 

de consciência e escolha da memória por parte dos iniciados em meio ao post mortem: o 

rio da Memória seria visto como uma possibilidade de despertar em meio à morte, em 

oposição ao renascimento submetido ao processo pré-natal de oblívio (cf. fr. 474-96 B). 

Ricciardelli (2000, pp. 513-4) lê o hino de forma similar. O poeta costura esse 

vocabulário com o hino seguinte dedicado à Aurora, no qual se ressalta o predicado 

humano próprio do amanhecer e do momento de vigília; cf. nota a 78.1. Mais adiante o 

poeta une a ideia de despertar com a alma e mente dos seres humanos novamente em um 

hino dedicado ao Sonho (86.4 προσφωνῶν ψυχαῖς θνητῶν νόον αὐτὸς ἐγείρεις), o que 

torna a leitura proposta um pouco mais plausível. 

9. Ἀλλά, µάκαιρα θεά: precatio formular; cf. 16.9, 26.10. 

10. εὐιέρου τελετῆς: mesmo sintagma em 7.12, 75.3, 79.12. τῶνδ': notar o uso 

do dêitico, apontando para o hic et nunc do laudator.  

 

78. À Aurora 



	 554	

Em um movimento espelhado com relação ao hino à Noite (3), no término da 

coleção temos uma composição dedicada à Aurora, o que pode indicar o período no qual 

o ritual transcorreria, terminando já ao amanhecer (cf. nota aos vv. 4-5; Ricciardelli, 

2000, p. 515; Athanassakis e Wolkow, 2013, pp. 208-9). Tal sequência se adequa bem ao 

par de hinos anteriores, às Musas e a Memória, que provavelmente indica uma seção final 

do hinário: no caso, ela estaria ligada com o fim do período cerimonial e o retorno à vida 

cotidiana por parte dos homens (cf. vv. 6, 12). Todavia, além da representação da deusa 

como uma mantenedora da ordem cósmica, responsável pela passagem da noite ao dia 

(vv. 4-5), é possível fazer uma leitura que a “sacra luz” do pedido final tenha um sentido 

espiritual, não circunscrito apenas à iluminação do Sol (cf. nota ao v.13); com efeito, o 

poeta revisita parte do vocabulário do hino a Fanes-Primogênito (cf. v.2 e 6.7-8), de 

modo que, em conformidade com o pensamento órfico, a cosmogonia e manifestação 

primeira da luz seriam simbolicamente entrevistas no ciclo de passagem da Noite 

(princípio que antecederia a criação efetiva do cosmo) e o surgimento do dia, que seria 

uma atualização da luz geradora de Fanes (cf. introdução aos hinos 3 e 6). 

1. O segundo hemistíquio do verso ecoa vagamente Od. 5.2 φόως φέροι ἠδὲ 

βροτοῖσιν. Κλῦθι, θεά: inuocatio com verbo de audição. θνητοῖς φαεσίµβροτον: notar a 

insistência em relacionar o dia (e, portanto, a passagem do tempo e o despertar) com os 

seres humanos; esse expediente pode ser visto ainda nos vv. 6-10, 12; cf. ainda notas a 

77.6, 8. Φαεσίµβροτον é epíteto homérico (cf. Il. 24.785), aparecendo na recolha ainda no 

hino a Apolo (34.8) e a Hefesto (66.2). ἦµαρ: Ricciardelli (2000, p. 515) e Fayant (2014, 

p. 614) capitalizam o termo grego, apoiadas na ocorrência de Ἦµαρ no pr.24. Todavia, o 

poeta transita bastante frequentemente entre formas personificadas e não personificadas 

de fenômenos naturais e conceitos abstratos. Nessa passagem não vejo necessidade de 

intervenção editorial; não há nada que aponte para o dia enquanto divindade, tratando-se, 

mais provavelmente, apenas de uma referência ao ciclo do cotidiano (como no restante do 

hino). Além disso, as comentadoras não propõe um texto coerente ao manterem νυκτός 

(v.4) sem a maiúscula. 

2. O verso compartilha elementos bem próximo com uma passagem do hino ao 

Primogênito; cf. 6.7-8 κατὰ κόσµον / λαµπρὸν ἄγων φάος. λαµπροφαής: assim para os 

astros em Maneth. 4.53. 
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3. θεοῦ… ἀγαυοῦ: a perífrase se refere ao Sol (cf. 8.2, 4). 

4-8. Estes versos possuem uma formulação simétrica e complementar àquela vista 

no início da recolha, em 3.10-1 (Noite) ἣ φάος ἐκπέµπεις ὑπὸ νέρτερα καὶ πάλι φεύγεις / 

εἰς Ἀίδην. O movimento de substituição da noite pelo dia pode implicar não apenas no 

transcurso efetivo do período da performance, mas talvez no próprio drama místico 

implicado na recolha: o binômio já mencionado do nascimento e da morte; cf. notas a 

48.3, 49.3 e introdução ao hino 44; Morand 2001, pp. 212-4; Burkert 2013, 446-52. Nota-

se aqui um paralelo com os mistérios de Elêusis e de Ísis e Mitra, nos quais um dos 

iniciados seguraria uma tocha representando o Sol; essa dramatização poderia ocorrer 

justamente durante o amanhecer e seria paralela ao “nascimento” engendrado pela 

iniciação; já a morte simbólica como constituinte próprio do itinerário mistérico é algo 

recorrente (cf. West 1983, pp. 143-6; Bremmer 2014, pp. 124, 121). 

4. νυκτὸς ζοφερήν: a imagem pode estabelecer um paralelo entre o período 

noturno e a morte (cf. nota a 71.9); ao ser enviada para o subterrâneo com o amanhecer, a 

noite compartilha de um epíteto que também qualifica o Hades (cf. 18.8); além disso, a 

imagem reflete o próprio esquema cósmico de que ora a noite ora o dia ficariam abaixo 

da Terra. καὶ αἰολόχρωτα: aceito a correção de Maas, não apenas pelos paralelos que 

podem ser trazidos em defesa do composto (Crísias 88 B 19.4 D.-K.; Eur. fr. 593; Soph. 

Trach. 94, 132; Ar. Thesm. 1054), mas por oferecer o conectivo καί, que funciona melhor 

para a sintaxe; de outro modo, teríamos novamente τε sozinho com um valor 

coordenativo não original (cf. 73.6; Quandt, p. 43*). Fayant (2014, p. 614) defende o 

texto do arquétipo (κελαινόκρωτα) aduzindo bons paralelos; contudo, tanto em sua 

tradução quanto no texto grego que consta de sua edição, ela adota a sugestão de Maas. 

5. πέµπεις ὑπὸ νέρτερα γαίης: o início do sintagma (ὑπὸ νέρτερα) se contrapõe a 

καθυπέρτερον (v.8). Além do paralelo já mencionado com 3.10, cf. 57.2 κατάγεις ὑπὸ 

νέρτερα γαίης (também fechando o hexâmetro); cf. ainda Lith. 508 Halleux-Schamp ὑπὸ 

νέρτερα νηδύος. 

6. ἔργων ἡγήτειρα: é durante o dia que a maioria das obras humanas seriam 

realizadas; ideia essa que se reforça no v.12. Com um sentido diferente, cf. 73.1.  

9. τὸν γλυκὺν ὕπνον: cf. 86.3. 
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10-2. Notar no v.10 o tricólon em descrescendo, com a anáfora πᾶς… πᾶν, 

culmando na explicativa πάντα γάρ... no v.12; cf. 37.4-5 (com uma ordem diversa para os 

animais). πολυεθνῶν: cf. Arg. orph. 430 ἀνθρώπων... πολυεθνέα φύτλην. 

13. Ἀλλά, µάκαιρ', ἁγνή... αὔξοις: precatio com ἀλλά exortativo; µάκαιρ', ἁγνή 

também 40.18, 61.10. ἱερὸν φάος: há adequação entre o que é exigido da divindade 

durante a precatio e os caracteres atribuídos a ela durante o hino (em especial, vv. 1-2). O 

mesmo pode ser dito do hino dedicado à Noite (3); cf. ainda Guthrie 1993, p. 258; 

Morand 2001, pp. 53-4, 57; Graf 2009a, pp. 173-4; Macedo 2010, pp. 335-9. Nesse caso, 

Athanassakis e Wolkow aventam a possibilidade de se tratar não apenas da luz física, 

mas também em um sentido soteriológico (2013, p. 209). Ricciardelli é mais categórica: 

“Questa illuminazione naturalmente non sarà fisica ma spirituale” (2000, p. 516). A 

identificação da luz como salvação também é amiúde encontrada nos Hinos de Proclo 

(1.2, 40; 3.1, 15; 4.6; 6.10; 7.31, 33). Ora, se está correta a hipótese de uma 

correspondência entre a situação da performance e aquilo que é previsto nas composições 

e, além disso, se está correta também a ideia de que se trata de um contexto iniciático 

(que, via de regra, é simbólico mesmo em sua operatividade), temos então que as duas 

possibilidades se complementam. A curva do drama iniciático representada nos binômios 

nascimento-morte e dia-noite poderia estar figurada também na passagem efetiva do 

tempo, no caso, no amanhecer; isso, por sua vez, poderia ter um reflexo simbólico muito 

prezado pelo grupo de iniciados dos HO. A empreitada iniciática encontraria na realidade 

na qual se daria a liturgia um cenário extremamente adequado para a sua especulação 

soteriológica, ainda emulando possivelmente o programa órfico de criação cosmogônica, 

por meio do qual a Noite antecederia Fanes e, evidentemente, a Aurora. Sendo assim, os 

iniciados, em seu ritual, acompanhariam não apenas o nascimento de Dioniso, mas a 

criação como um todo (cf. introdução do estudo). 

 

79. A Têmis 

Assim como a Memória (77) e Oceano (83), Têmis é filha do Céu e da Terra 

(Hes. Theog. 135; Apoll. 1.2; Diod. Sic. 5.66.1; cf. fr. 179 B); tal filiação genealógica 

poderia justificar a disposição do hino na recolha. Ela se avizinha ainda da Aurora (78), 
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uma vez que ambas se relacionam de uma forma ou outra a Apolo, podendo ser 

entendidas como duas divindades solares: Têmis por ser instrutora de Febo, identificada 

com o oráculo délfico (vv. 3-6); ao passo que a Aurora se associaria ao deus por 

intermédio da chegada do Sol (78.3). Ainda assim, o v.7 (ἀγλαόµορφε, νυκτιπόλευτε) 

funciona como um eixo pelo qual o poeta articula uma filiação de Têmis não apenas com 

Apolo, mas também com Dioniso, do que ela se torna uma deusa não apenas dos 

oráculos, mas dos rituais báquicos (vv. 8-12); trata-se, portanto, da deusa adequada para 

fazer a transição do ritual noturno para o amanhecer apolíneo. Em Quinto de Esmirna 

(13.298 ss.), Têmis também preside sobre a noite e o dia. Assim como no caso das Musas 

(76.4-7) e da Memória (77.6-8), o poeta estaria se apropriando da representação 

tradicional da deusa ora invocada em prol de uma leitura dionisíaca de sua atuação (cf. 

ainda Arg. orph. 549; Morand 2001, p. 145). Visto que Têmis seria uma instituidora (cf. 

vv. 4, 6), ligada aqui à determinação de preceitos religiosos em larga escala, ela seria uma 

representação adequada da ideia de piedade divinizada, à qual os mystai deveriam se 

manter observantes, mesmo ao término do culto (cf. introdução aos hinos 77-8 e ainda 

Benveniste 1969, pp. 99-105). Conforme a versão hesiódica (Theog. 901), ela seria mãe 

das Moiras (59), ao passo que na recolha ela aparece como progenitora das Estações 

(43.1; fr. 252 B). Os dois grupos de divindades são importantes no imaginário do poeta: 

as Moiras pelo seu papel no destino humano; as Estações enquanto argumento analógico 

para as narrativas eleusinas e dionisíacas. Têmis, enquanto filha da Terra, abriria também 

um bloco menor, dedicado aos quatro elementos, no qual o ar estaria representado pelos 

Ventos (80-2), a água pelo Oceano (83), o fogo por Héstia (84). Essa temática é constante 

na recolha; cf. e.g. pr.3-5, 32-3 e ainda introdução aos hinos 15-27, dois ciclos completos 

dedicados aos quatro elementos, do que se vê que este último bloco revisita a disposição 

inicial do hinário, em uma composição em anel. 

1. Οὐρανόπαιδ': cf. 27.13. καλέω Θέµιν: inuocatio com verbo clético 

centralizado no verso (cf. 1.1). εὐπατέρειαν: cf. 55.10, 59.16 (em ambos os casos 

também fechando o verso). 

2. Γαίης τὸ βλάστηµα: cf. 5.5, 12.9, 13.6; para o uso do artigo, cf. 8.14, 11.1, 

28.10. καλυκώπιδα: cf. nota a 24.1. 
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3. ἣ πρώτη: notar a insistência do poeta em descrever Têmis a partir da retórica 

hiperbólica da exclusividade: v.8 πρώτη γάρ; v.10 ἐκ σέο γάρ. κατέδειξε: o verbo é 

usado como termo técnico para revelações de ordem oracular ou iniciática; cf. nota a 

54.10. A associação entre Têmis e iniciações perpassa todo o hino (vv. 3-4, 6, 8-10, 12). 

µαντήιον: cf. Aesch. Eum. 1-4, passagem na qual a Terra é dita divinadora, de quem 

Têmis, sua filha, receberia prerrogativa similar. 

4. θεµιστεύουσα: jogo com o nome da deusa (assim como θεµιστοσύνας, no v.6); 

o poeta, portanto, aproxima o proferimento de oráculos à ideia de justiça. O mesmo jogo 

com o nome da deusa aparece no fr. 413 B (ἃπασι θεµιστεύει τὰ δίκαια). 

5. Πυθίωι ἐν δαπέδωι: cf. Pind. Nem. 7.34 ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις. Πυθίωι... 

Πύθων: cf. notas a 34.3-4. 

6. Φοῖβον ἄνακτα: aqui ἄναξ se refere a Apolo, ao passo que no v.9 trata-se 

provavelmente de Dioniso. O poeta faz questão de apresentar Têmis transitando de um a 

outro deus: ora ligada ao oráculo délfico, ora ao culto báquico (cf. Seaford 2005). Para a 

ligação de Têmis com os oráculos apolíneos, cf. Eur. Iph. Taur. 1259-83. θεµιστοσύνας: 

hapax; cf. v.4. ἐδίδαξε: assim como κατέδειξε (v.3) e ἀνέφηνας (v.8), esse verbo tem um 

verniz de termo técnico próprio das revelações (cf. 54.10). 

7. πάντιµ', ἀγλαόµορφε: o mesmo hemistíquio em 14.5; para πάντιµος, cf. 63.3, 

64.12 e 69.1, sendo todas essas divindades ligadas ao campo da justiça e da observância 

da conduta humana. νυκτιπόλευτε: hapax. Antecipa βακχιακὰς ἀνὰ νύκτας (v.9); as 

cerimônias dionisíacas eram comemoradas à noite, como bem poderia ser o caso do 

contexto dos HO (cf. notas a 3.5, 49.3, 52.4; Graf 2009a; Bremmer 2014, p. 7 ss., 100-1). 

8. ἀνέφηνας: termo técnico; cf. nota a 54.10. 

9. βακχιακὰς: cf. Anth. Pal. 9.232.2, 16.127.3, 16.306.10. ἄνακτα: cf. v.6. 

10. µακάρων µυστήριά θ' ἁγνά: conquanto haja certa equivalência entre as 

τελεταί (vv. 8, 12) e as µυστήρια, vale notar que, dentro do imaginário da coletânea, as 

primeiras são relacionadas aos homens (aquilo mediante o qual os seres humanos 

poderiam acessar os deuses), ao passo que as últimas têm como complemento a 

referência aos deuses e, logo, talvez aludam aos caracteres divinos em si e à sua 
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particularidade epistemológica frente à intenção humana. Todavia, a ocorrência de parte 

desse mesmo sintagma (µυστήριά θ' ἁγνά) em 44.9 não ilumina de forma conclusiva tal 

hipótese. Cf. Morand 2001, pp. 142-5. 

11. ἀλλά, µάκαιρ', ἔλθοις: precatio com verbo de movimento; cf. 33.8. εὔφρονι 

βουλῆι: sintagma recorrente; cf. 14.12, 59.20, 70.1, 74.9. 

12. µυστιπόλους: retoma marginalmente νυκτιπόλευτε do v.7; pela correlação 

paradigmática do primeiro elemento dos compostos, vê-se uma associação entre a 

iniciação e o período noturno. Cf. Morand 2001, pp. 240-4. σέο: no v.10 ἐκ σέο; o poeta 

enfatiza o uso do Du-Stil.  

 

80. Ao Bóreas 

Trata-se do primeiro dos três Ventos a serem invocados (cf. pr.38); todos seriam 

filhos da Aurora conforme a tradição hesiódica (cf. Theog. 378-82). A sua inauguração 

nesse bloco de hinos pode remeter a uma ideia prenunciada em Heráclito (D.-K. B120); o 

limite entre a noite e o dia estaria representado pela ἄρκτος, que faria referência ao norte. 

O Bóreas (Aquilon entre os romanos) representava justamente o vento vindo do norte. 

Entretanto, Athanassakis e Wolkow (2013, p. 212) propõe que a disposição seja apenas 

alfabética. Sendo assim, a separação entre a noite correspondente à provável execução de 

toda recolha estaria dando lugar ao amanhecer, preludiado pela invocação à Aurora (78) e 

ratificado neste hino (cf. vv. 5-6). Vale notar que apenas três ventos são invocados, 

faltando o Euro, vento do leste; porém, como bem observa Fayant (2014, p. 632), o leste 

já é representado pelo surgimento da Aurora. Serra (2015, pp. 692-3), por sua vez, 

entende que o poeta tenha escolhido invocar apenas três dos Ventos por equivalência ao 

número das Estações (43). A construção do poema se aproxima em muito da proposta no 

hino 75 (Pálemon), com a aglutinação de inuocatio e precatio acompanhada de uma 

subsequente argumentação em coda, que se estende até o final do poema (cf. Morand 

2001, p. 41). Ainda que não me pareça o caso, é possível supor que essa seção de hinos 

façam alguma referência à analogia órfica entre a alma e o ar; cf. nota a 81.1. Como 

reportam Athanassakis e Wolkow (2013, p. 211), propiciar os ventos corresponderia a 

uma prática antiga de apaziguar os fenômenos tidos como divinos: Hérodoto (7.191), por 
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exemplo, relata uma prática similar entre os magoi persas. Os próprios Ventos poderiam 

ser individualmente venerados (cf. Paus. 1.22.7; 1.37.2; 8.36.6). Para outros deuses 

assimilados aos ventos e o ar, cf. hino 16 (Hera) e 38 (Curetes). 

1. O início do hino com uma oração participial retoma expediente já usado em 

16.2. βαθὺν ἠέρα: antecedentes homéricos próximos em Il. 21.6-7, Od. 9.144. 

2. κρυµοπαγὴς: hapax; o Bóreas é o vento do inverno. χιονώδεος... Θράικης: cf. 

Eur. Hec. 81; Ap. Rh. 1.826; Arg. orph. 1373. O Bóreas sopraria a partir da Trácia (Hes. 

Op. 553), região notoriamente fria. Ricciardelli (2000, p. 521) lembra que Quíone (χιών 

“neve”) é o nome de uma filha de Bóreas. 

3. λῦέ: o mesmo verbo com um sentido metafórico em 33.2, 74.6. παννέφελον 

στάσιν: cf. 19.4; para o sentido de στάσις enquanto “imobilidade” e não “revolta”, cf. 

Arist. Probl. 25.4.938a24; Teophr. de Ventis 18. ὑγροκελεύθου: cf. nota a 21.3. 

4. ῥιπίζων: cf. Il. 15.170-1 ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα / 

ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο (“E como quando das nuvens voa neve e frio 

granizo em virtude da rajada de Bóreas, nascido do céu”). ἰκµάσιν νοτεραῖς: cf. 83.5; 

νοτερός faz eco ao vento vindo do sul, o Noto (82.4). ὀµβρηγενὲς: hapax. 

5. αἴθρια... αἰθέρα: nota o jogo de palavras no mesmo verso; expediente próximo 

no hino anterior (79.5). O Bóreas é chamado de αἰθρηγενής (Il. 5.171) e αἰθρηγενέτης 

(Od. 5.296). Para αἴθριος com relação ao vento norte, cf. Arist. Met. 358b1. Cf. ainda 

nota a 81.1. θαλερόµµατον: hapax; cf. 34.13 ἀστεροόµµατον. 

6. West não aceita o verso. Com efeito, esse trecho final também não consta no 

manuscrito φ (cf. Quandt, p. 12*). Hermann e Theiler pretendem corrigi-lo, ambos com o 

particípio feminino λάµπουσαν, uma vez que αἰθήρ pode vir acompanhado do artigo 

feminino nos textos homéricos e mesmo em Píndaro (s.u. LSJ). Fayant, sem qualquer 

explicação, marca o texto com um ponto final ao término do v.5 e vê aqui uma nova 

oração final: “Ainsi brillent sur terre les rayons de soleil”, aceitando o verso do Ψ. Prefiro 

manter o início do verso entre cruzes; não há qualquer construção paralela a esse 

hemistíquio em toda a recolha que possa confirmá-la como algo característico do estilo 

do poeta (ainda assim, cf. 82.5). 
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81. Ao Zéfiro 

O segundo dos hinos aos Ventos se foca no benefício da brisas calmas do Zéfiro 

às naus e navegadores (cf. vv. 3-5), à diferença do Bóreas, que é retratado como uma 

manifestação mais rude do mesmo fenômeno, ligado à frente fria e às chuvas (80.1-3). O 

Zéfiro corresponderia ao vento vindo do oeste, ligado à primavera (v.3). Algumas 

passagens do hino fazem pensar em uma imagem da criação da alma, que seria inspirada 

pelo ar (vv. 1, 2, 5), ainda que não considero ser esse o caso, o que me parece mais 

possível no hino a Héstia (cf. introdução ao hino 84). Nesse bloco de hinos aos ventos a 

preocupação do poeta parece ser antes apresentar novamente os quatro elementos (cf. 

introdução ao hino 79) do que expor qualquer teoria anímica pouco atestada. 

1. Notar a construção espelhada e emoldurada do hino em suas quatro pontas: no 

verso inicial temos Αὖραι... ἠεροφοῖται, enquanto no final, como que em resposta, 

ἠέριαι... ἀερόµορφοι. Αὖραι... Ζεφυρίτιδες: são invocadas as brisas geradas pelo Zéfiro 

por extensão ao próprio vento; inuocatio com topicalização do nome da divindade. 

ποντογενεῖς: o mesmo para Afrodite (55.2); o poeta prossegue com a relação entre o 

Zéfiro e o mar no v.4. Παντογενεῖς do arquétipo com um sentido ativo poderia ser aceito 

se acompanhado de uma leitura pneumológica do hino, i.e., de que os ventos seriam 

responsáveis por vivificar a alma dos seres vivos, o que convém ao imaginário órfico, que 

teria se apropriado desse conceito pré-socrático; cf. Guthrie 1993, pp. 9-5, 144, n. 17, 

193, n. 21; Bernabé 2004, pp. 76-8 e 2011a, p. 278. Cf. ainda fr. 422 B, com um 

testemunho tardio atribuído a Orfeu: ἀέρα δ' ἕλκοντες ψυχὴν θείαν δρεπόµεσθα. Outra 

possível alusão a uma teoria anímica nesse bloco de hinos aparece em 80.5, com uma 

referência ao éter, que, conforme outra ideia atribuída a Orfeu, seria a matéria a partir da 

qual as almas se constituiriam; cf. fr. 436 B ψυχὴ δ' ἀνθρώποισιν ἀπ' αἰθέρος ἐρρίζωται; 

Bernabé 2004, pp. 75-6. Todavia, tais observações podem ser mera pareidolia: os hinos 

80-2 aparentam demonstrar uma preocupação antes com os arranjos climáticos do que 

com a alma humana, sem clara referência a um subtexto teórico. Ainda assim, cf. notas 

ao vv. 2, 5. ἠεροφοῖται: cf. 82.4; além disso, cf. também 3.9, 9.2, 51.5. 
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2. ἡδύπνοοι: cf. nota a 22.3. ψιθυραί: evidente alusão ao som produzido pelas 

brisas. καµάτου ἀνάπαυσιν ἔχουσαι: cf. 3.6, 85.5. Sigo o texto padrão, tal qual 

canonizado por subsequentes editores a partir de φ; θανάτου do arquétipo faria sentido 

apenas mediante uma leitura pneumológica do hino, como comentado no v.1 com 

referência a παντογενεῖς (também do arquétipo): as brisas do Zéfiro seriam um “descanso 

da morte” caso entendidas por um viés anímico, i.e., caso o laudator estivesse propondo 

que elas insuflariam a alma no ser humano, retirando-o da morte de volta à vida 

(metempsicose). Outra interpretação que sustentaria o texto do Ψ é a possível ligação que 

se faz com os ventos como aqueles que trariam a chuva, fecundando a terra (cf. 38.3, 22; 

82.3-7). 

3. εἰαριναί, λειµωνιάδες: o mesmo hemistíquio em 43.3 (Estações); cf. também 

29.12. O Zéfiro é o vento da primavera. 

4. ἠέρα κοῦφον: em aposição a πόρον; cf. v.6 κουφόπτεροι. 

5. ἔλθοιτ' εὐµενέουσαι: precatio com verbo de movimento. ἐπιπνείουσαι 

ἀµεµφεῖς: há aqui uma possível indicação que aponta para uma leitura dos ventos ligados 

à teoria pneumológica, já que o sintagma é compartilhado com Dioniso (30.8), deus que 

representaria o lado anímico do ser humano no imaginário órfico-dionisíaco; além disso, 

cf. 84.8 (Héstia) ὄλβον ἐπιπνείουσα καὶ ἠπιόχειρον ὑγείαν, passagem que transita entre o 

alusório (a identificação de Héstia com Hefesto e, portanto, com o fogo anímico é viável; 

cf. 66.9) e o temporal (os itens listados no pedido). Ainda assim, cf. nota à própria 

passagem citada, uma vez que o particípio, caso não seja usado em sua acepção 

específica, assume apenas a ideia de “soprar favoravelmente”. 

6. ἠέριαι, ἀφανεῖς: o mesmo em 59.17, 69.9, em ambos os casos abrindo o 

hexâmetro. κουφόπτεροι: hapax; fala-se também de asas para o vento Noto em 82.2. 

ἀερόµορφοι: cf. nota a 14.11 (Reia). 

 

82. Ao Noto 

O Noto, vento do sul, era identificado com o verão, do que se justifica a sua 

representação com tempestades frutíferas (vv. 3-5, 7). A composição possui relativo 
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destaque com relação às duas anteriores, uma vez que este Vento é diretamente ligado a 

Zeus (v.4) e uma passagem lembra diretamente a representação órfica de Fanes (cf. v.2). 

Para o posicionamento desta invocação na recolha, cf. introdução ao hino 80. 

1. O hino não apresenta o nome de Noto com um esquema invocativo mais 

corrente, o que fez com que Gruppe e Theiler propusessem diferentes soluções, o 

primeiro sugerindo um verso inteiro que antecederia este e o segundo aventando a 

correção de λαιψηρὸν dos mss. para ὦ Νότ' ἔχων, sem qualquer respaldo paleográfico. As 

emendas são desnecessárias: o v.3 já alude ao nome do vento com a expressão νεφέλαις 

νοτίαις. Λαιψηρὸν: cf. Il. 14.17 (para os ventos) e Ap. Rh. 1.926 (especificamente para 

Noto). ὑγροπόρευτον: hapax; cf. nota a 51.2; dentro da seção de ventos, esse composto 

ecoa 80.3 ὑγροκελεύθου. 

2. A construção do verso encontra dois paralelos órficos para Fanes (cf. 6.2 e fr. 

136 B χρυσείαις πτερύγεσσι φορεύµενος ἔνθα καὶ ἔνθα). ὠκείαις πτερύγεσσι: cf. 81.6; 

mesma expressão ainda para as Hárpias em Hesíodo (Theog. 269).  

3. ἔλθοις: inuocatio atípica com exigência da presença divina; o poeta segue o 

mesmo expediente visto em 80.1-2, trazendo um prelúdio descritivo antes do verbo de 

atração. νεφέλαις: notar o reforço da associação por parte do poeta: além da ocorrência 

de νεφέλας no v.5, todo o v.7 repete outro verso do hino dedicado às Nuvens. νοτίαις: em 

clara alusão ao próprio vento Noto. ὄµβροιο γενάρχα: cf. Hes. Op. 676; Hdt. 2.25.2; 

γενάρχα aparece com outro sentido em 13.8 (Crono). A raiz de ὄµβρος se repete ainda 

nos vv. 5 e 7. 

4. ἠερόφοιτον: cf. 81.1 e ainda 9.2, 7.8. γέρας: fala-se de um presente divino 

(com outro sentido) ainda no desfecho da coletânea, em 87.12 (Morte). 

5. O verso parece servir como contraponto para 80.6, no qual os raios do Sol 

incidem sobre a terra; aqui, são as nuvens que fazem cair tempestades sobre ela. Como 

em 64.6, há um movimento equivalente a trazer o céu para a terra: neste hino isso ocorre 

com relação às chucas, naquele com relação às leis e à ideia de justiça, que seriam de 

origem divina. ὀµβροτόκους νεφέλας: o mesmo epíteto para as Nuvens em 21.1. 
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6. τοιγάρ τοι λιτόµεσθα, µάκαρ: precatio, com raro uso na coletânea da 1ª 

pessoa do plural. ἱεροῖσι χαρέντα: referência dêitica às oferendas feitas em meio à 

ocasião de performance; cf. nota a 18.3. 

7. O exato mesmo verso em 21.7 (Nuvens). 

 

83. Ao Oceano 

Assim como a Memória (77) e Têmis (79), Oceano seria filho do Céu e da Terra 

(cf. Hes. Theog. 133); além disso, sua esposa Tétis recebe o hino 22. Com os hinos aos 

dois últimos elementos, o poeta perfaz uma geografia cosmogônica sintética, em que 

aparecem o Oceano (água), divindade extensiva, que cinge a vida humana, e Héstia 

(fogo), que corresponderia à lareira particular de cada moradia, metonímia para a alma 

humana (cf. introdução ao hino 84). A correlação e contraste oferecem muitas leituras. É 

interessante imaginar o próprio hino como um demarcador também para a coletânea. 

Junto com os hinos a Têmis, aos Ventos e a Héstia, o hino dedicado ao Oceano pode ser 

visto como o desfecho de um programa terreno (cosmo criado; cf. 15.3-5), representado 

pelos quatro elementos, no qual os seres humanos se subscrevem de forma direta, ao 

passo que os hinos finais ao Sono, Sonho e Morte prefigurariam uma coda de valor não 

mais restrito às circunstâncias mundanas, apresentando, como programa implícito, uma 

alusão ao itinerário anímico e escatológico dos seres humanos (cf. introdução aos hinos 

85 e 87; Fayant 2014, p. lxi). Chegar ao hino para o Oceano significaria chegar aos 

confins da existência humana, até onde ela se estende (cf. vv. 3 e 7, 63.16, 75.5; Il. 

18.399; Hes. Theog. 776); ultrapassá-lo significaria chegar às zonas infernais (Od. 

10.508, 11.13 ss., 4.563 ss.; Hes. Theog. 215, 274-5, 289-92), o que parece ser proléptico 

com relação aos últimos hinos (cf. ainda introdução ao hino 84). Para o Oceano como um 

deus criador no orfismo, cf. nota ao v.2; West 1983, pp. 117-21, 183-90; Guthrie 1993, p. 

102 ss.; Bernabé 2011a, pp. 63-72. Atenágoras (fr. 879 III B) sugere, inclusive, que o 

próprio poeta homérico teria copiado Orfeu ao apresentar o Oceano como gênese do 

universo. 

1. Ὠκεανὸν καλέω: inuocatio frequente na recolha, com o nome da divindade na 

posição tópica acompanhada de verbo clético; cf. 6.1, 11.1, 22.1, 71.1, 74.1, 77.1. πατέρ' 
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ἄφθιτον: a construção parece evocar ou retrabalhar o sintagma κλέος ἄφθιτον (Il. 9.413), 

de registro indo-europeu; cf. Floyd 1980. Para outras ocorrências do adjetivo, cf. pr.21, 

10.5, 15.1. αἰὲν ἐόντα: cf. 36.11, 69.15. 

2. Notar a construção espelhada do verso, com o núcleo γένεσιν sendo ladeado 

simetricamente pelos deuses e homens. Em Homero, o Oceano é origem de todos os 

deuses (14.201, 246, al.), ao passo que em algumas teogonias órficas, como a de 

Eudemo, o Oceano seria uma das divindades inauguradoras do cosmo, associado a Tétis; 

cf. fr. 21 B, 22 B (= Pl. Tim. 40d, Crat. 402b) e 183 B (= Procl. in Plat. Tim. III 176.10, 

185.26; in Plat. Cratyl. 83.1 Pasquali) e ainda fr. 367 B; Bernabé 2012, pp. 63-8. Cf. 

também Ar. Av. 685 ss.; Nonn. Dion. 22.280 ss. 

3. A imagem do Oceano circundando a terra é tradicional; cf. nota a 11.15 e, 

dentro do corpus órfico, fr. 287 II B. Com vocabulátio próximo, in nuce, o mesmo 

argumento é retomado no primeiro hemistíquio do v.7 (cf. nota). περικυµαίνει: notar o 

uso do Er-Stil; cf. 22.2 (Mar-Tétis) ἐύτροχα κυµαίνουσαν. γαίης: o poeta enfatiza a 

relação do Oceano com a terra, falando de γαῖα ainda nos vv. 5, 7. περιτέρµονα: cf. Anth. 

Pal. 9.297.5 Ῥώµην δ' ὠκεανῷ περιτέρµονα πάντοθεν. 

4-5. Antecedente idêntico ao v.4 em Il. 21.196. θάλασσα: identificada com Tétis, 

por exemplo, em 22.1 Ὠκεανοῦ... νύµφην, γλαυκώπιδα Τηθύν. πηγόρρυτοι: cf. 22.8, 

37.4, 51.6. ἰκµάδες: cf. 80.4 ἰκµάσιν νοτεραῖς. 

6. κλῦθι, µάκαρ: precatio com verbo de audição. πολύολβε: composto recorrente 

na coletânea (3.12; 32.8, 15; 38.2; 40.9, 20; 43.2; 60.3; 63.1; 66.9; 72.7; 84.4). ἅγνισµα: 

o Oceano é “purificador” evidentemente enquanto expressão máxima da água, que 

poderia ter aqui uma função ritual, uma vez que era recorrente a sua presença em 

santuários e situações de culto; cf. Cole 1988; Dunant 2009; Weiss 2011, pp. 193-250. 

7. τέρµα φίλον γαίης: retoma a ideia do v.3; cf. Qu. Sm. 2.208 γαιήοχος (sobre o 

Oceano); em Nono (Dion. 24.3, 32.8), o deus é ἀτέρµων, i.e. ele traz limites sem ser 

limitado. ἀρχὴ πόλου: cf. 27.4 (Mãe dos Deuses) σκηπτοῦχε κλεινοῖο πόλου; 34.16-7 

(Apolo) σὺ δὲ πάντα πόλον κιθάρηι πολυκρέκτωι / ἁρµόζεις e 19 Πάντα πόλον κιρνὰς. 

ὑγροκέλευθε: o composto sutura a seção de hinos em voga: os Ventos (representando o 

ar) são ligados à água por compostos que partilham do mesmo elemento ὑγρο- (cf. 80.3, 
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82.1), culminando na imagem do Oceano, como ponto de conversão último de todas as 

águas. 

 

84. A Héstia 

Identificada com as lareiras, Héstia tinha um papel importante enquanto centro de 

culto, frequentemente identificada como um núcleo de santidade familiar (Hes. Op. 733-

4; Walcot 1991, p. 143). A narrativa do nascimento de Héstia em que ela é ao mesmo 

tempo a mais velha e a mais nova das filhas de Crono, por ter sido gerada em primeiro 

lugar mas ter sido a última a ser regurgitada por ele (Hymn. hom. 5.22-3; Hes. Theog. 

497), poderia servir como mito etiológico para a presença de uma libação dirigida à deusa 

ao início e aos términos dos sacrifícios (Strolonga 2012, p. 11); cf. nota aos vv. 3-4. 

Cícero (de Nat. Deor. 2.27) confirma parte dessa imagem ao observar que todas as preces 

e sacrifícios deveriam terminar com Héstia. A ligação com os hinos anteriores, dedicados 

a Têmis, aos Ventos e ao Oceano, se deve a uma espécie de merismo, em que cada um 

desses deuses representaria um dos elementos que compõe o cosmo (terra, ar, água e 

fogo). Héstia e o Oceano criam um par interessante. Ela poderia representar a 

estabilidade e eixo ritual do mundo, podendo ainda o fogo ser identificado com a 

estabilidade da alma (cf. v.5; 66.9; o corpo estaria para a casa como a alma para o fogo); 

o Oceano, por sua vez, indicaria a circunferência existencial e o movimento do próprio 

universo. Esse jogo de constraste parece motivar algumas sequências na coletânea (cf. pr. 

3-5, 31-3; 11.1-3; Fayant 2014, pp. 643-4). Com efeito, Platão (Tim. 49b ss.) relaciona os 

quatro elementos à condição do vir-a-ser, já que não são permanentes e passam por 

transformações, de modo que não poderiam estar ligados à eternidade, mas a um estatuto 

fenomenológico terreno, meramente físico (cf. Arist. de Cael. 304b26; Longrigg 1985, 

pp. 109-10); uma interpretação próxima pode ser feita em Empédocles (cf. Long 1949). A 

transição de um hino talvez simbólico da alma para os três últimos, dedicados a estados 

progressivos de descolamento da vida, seria uma estratégia bastante adequada. Por outro 

viés, notar que, no P. Derveni (col. XXII, 7-15), Héstia é assimilada a diversas outras 

divindades femininas, cf. introdução aos hinos 14 e 16; Fayant 2014, pp. 669-71. Além 
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disso, caso o Oceano seja associado a Posídon, este último e Héstia eram cultuados em 

conjunto (Paus. 5.26.26, 10.5.3; e ainda Hymn. hom. 29.2; Larson 2007, pp. 160-2). 

1. Ἑστία: inuocatio com nome da divindade em posição tópica. εὐδυνάτοιο 

Κρόνου θύγατερ: o mesmo em Hymn. hom. 29.13; para o nascimento de Héstia, cf. 

Hymn. hom. 5.22-3. 

2. ἣ µέσον οἶκον ἔχεις: Du-Stil; cf. Hymn. hom. 5.30 καὶ τε µέσῳ οἴκῳ κατ᾽ ἄρ᾽ 

ἕζετο (com referência a Héstia). Em Proclo (in. Plat. Tim. 137b), a imagem da casa em 

que Héstia se situa assume um significado cósimo, o que vai bem enquanto emolduração 

da recolha, já que, no início dos HO, Hécate também assume o papel de uma divindade 

cósmica (cf. 1.7). πυρὸς ἀενάοιο: cf. 11.3 πῦρ ἀθάνατον; em 66.11 (Hefesto) ἀκάµατον 

πῦρ tem um sentido provavelmente equivalente. 

3-4. ἀναδείξας: cf. nota a 54.10 (e ainda 24.10, 76.7). θήσω ἀειθαλέας: esse 

verbo, tal qual consta no Ψ, é algo curioso e inédito na recolha; ainda assim, adoto o texto 

do arquétipo (com Fayant) por ele enriquecer a imagem que temos do laudator; θεῖσα de 

φ responsabilizaria Héstia (o que, no entanto, também é possível). Fayant ainda sugere 

um θήσοις (opt. fut. 2ª s.), que seria o único optativo futuro da coletânea, o que não 

convém, pois tal construção só seria usada em sequências secundárias. Prefiro θήσω 

também por ser bastante conveniente se considerado como um performance speech act, o 

que seria bastante válido para o contexto de uma deusa identificada com as lareiras, 

mediante as quais eram proferidos pactos e juramentos (Od. 14.159; Hymn. hom. 5.26-8). 

Ritualisticamente, portanto, é possível imaginar que aqui houvesse o uso de fogo em 

meio à atividade hínica, de modo a “selar” a participação dos mystai na iniciação. Em 

algumas inscrições, a deusa era invocada como testemunha (e, portanto, deusa 

legitimadora) de juramentos; cf. as inscrições coligidas em Dethloff 2003, pp. 45-7, 71-4. 

Era comum a ideia de que Héstia estaria presente em todos os templos como um de seus 

elementos centrais, identificada até mesmo com altares; cf. Dethloff 2003, pp. 98-100; 

Kajava 2004, pp. 1-2. πολυόλβους, εὔφρονας, ἁγνούς: como observa Ricciardelli (2000, 

p. 529), esses três adjetivos são usados mais frequentemente para se referir aos deuses; ao 

aparecerem aqui, o laudator pode estar indicando uma espécie de mudança do estatuto 

ontológico dos mystai, que com a cerimônia abandonariam sua condição profana. A 
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ligação entre mistério e apoteose (ou sacralização) humana é regular, em especial no 

contexto órfico; cf. notas a 41.8, 46.7; Guthrie 1993, pp. 182-7; Burkert 2013, pp. 76-7. 

Para os dois últimos epítetos associados, cf. 60.4 (Graças). 

5. Οἶκε θεῶν µακάρων: o mesmo, também abrindo o metro, para o Céu (4.4). Cf. 

Pl. Phdr. 246e-247a). θνητῶν στήριγµα κραταιόν: assim como no v.7, esse trecho 

revisita ipsis litteris um verso do hino a Plutão (18.7). 

6. ἀιδίη: no Hymn. hom. 29.3, é o assento de Héstia que é perene (ἕδρην ἀίδιον 

ἔλαχες). πολύµορφε, ποθεινοτάτη: cf. 76.3 (Musas). χλοόµορφε: hapax; Héstia é em 

geral representada segurando flores (Ricciardelli 2000, p. 530). 

7. τάδ' ἱερὰ δέξο προθύµως: o mesmo em 18.3 (cf. nota); no mito etiológico de 

Hymn. hom. 5.30, destaca-se a posição de Héstia como princípio axial de culto, na 

posição de deusa receptora de oferendas e sacrifícios (cf. ainda o hino de Aristônoo a 

Héstia, vv. 1-2 Powell [Ἱ]ερὰν ἱερῶν ἄνασσαν / Ἑστίαν e ainda vv. 14-17; Dethloff 2003, 

pp. 70-1, 87-90). Isso pode sinalizar algum expediente ritualístico em meio à execução 

deste hino, o que convém ao uso do dêitico (τάδε). 

8. ἐπιπνείουσα: cf. nota a 81.5. 

 

85. Ao Sono 

Caso os hinos ao Oceano e a Héstia correspondam no hinário, respectivamente, à 

circunscrição existencial dos seres humanos e às suas almas (cf. introdução aos hinos 83 

e 84), então a sequência de hinos ligados progressivamente à Morte é bem adequada. Em 

um decrescendo (como em 66.8-9), o poeta habilmente transitaria de duas representações 

divinas (metafóricas da condição humana) para a esfera escatológica, com a qual os 

iniciados se identificariam de forma mais direta (cf. Albinus 2000, p. 200 ss.). Para tanto, 

o poeta parece se apropriar do imaginário tradicional hesiódico, os irmãos Sono e Morte, 

que habitariam o Tártaro (Theog. 211 ss., 758-66), transportando-os para o horizonte 

escatológico dos iniciados, em relação ao qual eles teriam se preparado no decorrer de 

toda a cerimônia por meio da narrativa paradigmática de Dioniso (29-56). A oferenda é 

bastante apropriada: também conhecida como papoila-dormideira ou papoila do ópio 
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(Papauer somniferum), trata-se de uma planta a partir da qual se obtêm diversos 

opiáceos. O hino compartilha parte do seu vocabulário e conceitos com Secund. Sent. 19 

Τί ὕπνος; Καµάτων ἀνάπαυσις, ἰατρῶν κατόρθωµα, δεδεµένων λύσις, ἀγρυπνούντων 

σοφία, νοσούντων εὐχή, θανάτου εἰκών, ταλαιπωρούντων ἐπιθυµία, πάσης πνοῆς ἡσυχία, 

πλουσίων ἐπιτήδευµα, [πενήτων ἀδολεσχία,] καθηµερινὴ µελέτη. (“O que é o sono? O 

cessar dos pesares, o êxito dos médicos, a liberação dos grilhões, a sabedoria dos 

vigilantes, a prece das doenças, a imagem da morte, o anseio dos perturbados, o descanso 

de todo respiro, a busca das riquezas, [a garrulice dos laboradores,] o preparo cotidiano.”) 

Com efeito, o arranjo das Sententiae do filósofo Segundo termina com as perguntas 

acerca do que é o sono (19) e, logo em seguida, a morte (20), sequência que encontra um 

paralelo na coletânea. Assim como Hesíodo em passagem já citada, Sêneca (Herc. fur. 

1063 ss.) descreve o Sono como o irmão afável e benfazejo da Morte, que seria cruel; o 

primeiro, enquanto desprendimento temporário da vida, operaria como um alívio, ao 

passo que a segunda, permanente, seria nefasta. Para algumas representações do Sono e 

da Morte personificados, cf. Stafford 2007, p. 74. 

1-2. A enumeratio, que desta vez inclui os animais com a coda em enjambement 

no segundo verso, dá especial ênfase aos homeoteleutos em -ων; cf. 63.14-5. O primeiro 

verso possui um antecedente homérico quase idêntico em Il. 14.233 Ὕπνε ἄναξ πάντων 

τε θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων; para uma construção próxima na recolha, cf. 64.1. Ὕπνε: 

inuocatio com o nome da divindade no vocativo e em posição tópica. ὁπόσα τρέφει 

εὐρεῖα χθών: cf. Il. 11.741 ἣ τόσα φάρµακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών (se referindo a 

Agamede). 

3. πάντων γὰρ κρατέεις µοῦνος: o mesmo em 16.7, 68.11. 

4. σώµατα δεσµεύων: em 66.9 é dito que Hefesto habita os corpos dos seres 

humanos, identificado com a alma ou com o calor interno da vida. O verso explora a ideia 

do sono como preparo para a morte (cf. v.7), intermediando explicitamente a imagem de 

Hefesto habitando os corpos humanos com o efeito da Morte em 87.3-4 σὸς γὰρ ὕπνος 

ψυχῆς θραύει καὶ σώµατος ὁλκόν, / ἡνίκ' ἂν ἐκλύηις φύσεως κεκρατηµένα δεσµὰ. 

Conforme reporta Platão (Crat. 400c), para os órficos a alma humana estaria presa ao 

corpo como que em um túmulo (o jogo etimológico clássico entre σῶµα/σῆµα); cf. nota a 
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57.6. Hefesto estaria para a alma como o corpo para o próprio Hades (cf. Moore 1916, 

pp. 56-7).  ἐν ἀχαλκεύτοισι πέδηισι: Aesch. Choeph. 493. 

5. Como que emoldurando a recolha, nota-se um paralelo para todo o verso no 

hino à Noite, em 3.6 λυσιµέριµν' ἀγαθήν τε πόνων ἀνάπαυσιν ἔχουσα. O Sono é filho da 

Noite (Hes. Theog. 758 ss.). λυσιµέριµνε: em oposição a σώµατα δεσµεύων do verso 

anterior. Em Nono (Dion. 27.1) o Sono é λυσίπονος. No hino seguinte ao Sonho, 

recupera-se a raiz de λύω nos vv. 11 (λύσουσιν) e 15 (λύσιν); e ainda no último hino, 

dedicado à Morte, 87.4 ἐκλύηις. Para o composto, cf. ainda 28.6 e 36.5. κόπων... 

ἀνάπαυσιν: cf. 81.2 (Zéfiro) καµάτου ἀνάπαυσιν ἔχουσαι. 

7. Entenda-se: o sono, por ser análogo à morte, serviria como antecipação e 

preparo para esta última, permitindo um contato seguro com o fim da vida em meio à 

própria experiência humana, sem que as almas se desvencilhassem permanentemente de 

seus respectivos corpos. A proximidade imagética entre o sono e a morte é transportada 

para a personificação e filiação genealógica de ambos no verso seguinte. Cf. nota ao v.4 e 

ainda 87.5 (Morte) τὸν µακρὸν ζώιοισι φέρων αἰώνιον ὕπνον: enquanto o Sono permite 

uma experiência isolada e temporária da morte, a Morte traz um estado permanente e 

inelutável de sono. θανάτου µελέτην: em Platão (Phaed. 81a) essa expressão indica a 

função da filosofia. ψυχὰς διασώζων: vale ainda lembrar a leitura de Ricciardelli (2000, 

p. 532) para a passagem, que distingue aqui o preparo para a morte como uma forma não 

de “preservação” da alma, mas de instruí-la para que obtenha sua salvação efetiva no post 

mortem; a sua leitura do verso, portanto, diz respeito menos à proposta de uma 

fenomelogia do sono-morte e mais ao seu potencial soteriológico, o que convém ao v.10. 

8. Filiação tradicional do Sono com a Morte; cf. Il. 14.231; Hes. Theog. 756. O 

Esquecimento, por sua vez, seria filho da Discórdia (Ἔρις) e, sendo assim, sobrinho do 

Sono (Theog. 227). Contudo, a ligação do Sono com o Esquecimento segue o raciocínio 

duplo i) da morte como a circunstância que leva os homens a serem esquecidos pelos 

seus iguais em vida (o que parece estar menos em jogo aqui) e ii) da passagem para o 

post mortem, no qual os iniciados em cultos órfico-dionisíacos deveriam escolher beber a 

água do rio do esquecimento ou da memória, imagem presente na maioria das Lâminas 

douradas (fr. 474-96 B). 
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9. Ἀλλά, µάκαρ, λίτοµαί σε: precatio com verbo clético; cf. 5.6, 10.29, 21.6, 

41.9, 44.10, 71.10, 72.9, 82.6, 86.16. 

10. σώζοντ'... µύστας: cf. 9.12, 34.27, 75.5; o pedido parece retomar de forma 

discreta o particípio do v.7 ψυχὰς διασώζων. 

 

86. Ao Sonho 

O hino ao Sonho se interpõe aos dos irmãos Sono (85) e Morte (87). Com efeito, 

parece se tratar de uma composição subordinada à anterior, tal qual os diversos outros 

hinos de divindades pareadas (e.g. 23-24, 32-33, 74-75). Embora o poeta fale de um 

“Sonho cruento” (v.1), o que ecoa, por exemplo, o sonho enviado por Zeus a 

Agamêmnon (Il. 2.6 ss.), não há aqui qualquer preocupação com alusões a episódios 

mitológicos. Em todo o hino, o Sonho aparece como um intermediador, uma interface 

entre os homens e os desígnios divinos, podendo apresentar ou não os eventos vindouros 

aos seres humanos, a depender da conduta destes. Por esse motivo, o deus é descrito 

como ambivalente (vv. 12-3). De acordo com Plutarco (fr. 59.2-5 Cannatà Fera = fr. 442 

B), dentro do pensamento órfico, o momento de sono seria um estado de supressão da 

parte física do homem, em que a sua alma teria protagonismo. Dessa forma, ela seria 

capaz de receber revelações devido a certa consubstancialidade das partes, pois, se bem 

direcionada e piedosa, a alma, imortal, poderia se aproveitar de seu quinhão divino sem a 

interferência do corpo, que seria epifenomênico, acessório; cf. Lock 1997, p. 12 e 

Torallas Tovar 2011, que aduz também outros paralelos, como é o caso de Platão (Tim. 

71e), que parece antecipar o comentário de Plutarco em alguns séculos. O temor de 

revelações e imagens nefastas é recorrente na recolha, aparecendo, por exemplo, no hino 

à Noite (3.10), divindade que é, inclusive, chamada de “mãe dos sonhos” (3.5), o que faz 

pensar em uma composição em anel. Em Hesíodo (Theog. 211 ss., 759)., a Noite é dita 

mãe do Sono e Morte, assim como da “estirpe dos Sonhos”. Athanassakis e Wolkow 

(2013, p. 218) entendem que, em consonância com o hino anterior, como a celebração 

estaria chegando ao seu termo, seria do interesse dos iniciados propiciarem o Sonho, 

esgotados que estariam pelo fato de que o ritual teria durado a noite inteira.  
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1. Κικλήσκω σε, µάκαρ... Ὄνειρε: inuocatio com verbo clético; o verbo e o 

nome da divindade emolduram o verso. Μάκαρ na primeira seção dos hinos é incomum 

aparece nessa posição, sendo quase sempre mantido nas precationes (mas cf. 3.3, 8.1, 

16.2, 29.1, 32.2, 34.1, 45.1, 50.1, 68.2). A construção do verso tem um equivalente em 

52.1 Κικλήσκω σε, µάκαρ, πολυώνυµε, µανικέ, Βακχεῦ. τανυσίπτερε: epíteto para as 

aves em Od. 5.65, Hymn. hom. 2.89; Ar. Au. 1412; para Zeus em Nonn. Dion. 10.314. 

οὖλε Ὄνειρε: o mesmo em Il. 2.8. 

2. ἄγγελε µελλόντων: a imagem vai bem com a descrição de que o sono seria 

θανάτου µελέτη no hino anterior (85.7); ainda assim, enquanto lá se falava de uma 

experiência prévia da morte ainda em vida, aqui alude-se ao potencial profético do 

sonhos. A raiz do particípio retorna nos vv. 6, 8 e 13, ao passo que o Sonho é chamado de 

ἐξάγγελος no v.14. A ideia do sonho como forma de profecia pode ser vista ainda na 

quantidade de termos com o primeiro elemento προ- no decorrer do hino (vv. 4, 6, 8, 9, 

18), confirmando-se ainda com o argumento exposto no v.5. χρησµωιδὲ: epíteto de 

Apolo em Luciano (Alex. 43.16) e de Têmis em Eusébio (Praep. ev. 3.11.15.4) e Porfírio 

(Περὶ ἀγαλµάτων 7.41). 

3-4. Como bem observa Ricciardelli (2000, p. 534), o dístico se compõe de 

contrastes: σιγηλός e προσφωνῶν por um lado, ἡσυχίαι e ἐγείρεις por outro. O laudator 

destaca a atividade anímica que paradoxalmente ocorrem em meio à situação de 

imobilidade graças à vida onírica ativa e aos prenúncios que o Sonho pode trazer. 

ἡσυχίαι... ὕπνου: cf. 3.4 (Noite) ἡσυχίηι... πολυύπνωι; 9.8 (Lua) ἡσυχίηι χαίρουσα; 

34.13 (Apolo) νυκτὸς ἐν ἡσυχίαισιν. ὕπνου γλυκεροῦ: em contraste com οὖλος para o 

Sonho no v.1; note-se a ambivalência desses conceitos adjuntos, podendo ora ser 

benéficos ora nefastos, o que é explorado mais adiante nos vv. 12-5. O sono é amiúde 

descrito como doce (Il. 24.3, 636; Od. 4.295, al.), inclusive nos HO (78.9). Todavia, se 

aqui o sono é dito doce, no v.12 o poeta observa a possibilidade do τέλος ainda mais doce 

(γλυκερώτερον) aos indivíduos que seguissem uma vida de piedade. σιγηλὸς: o poeta 

insiste nessa raiz ao v.6 σιγῶν σιγώσαις; as revelações oníricas ocorrem no âmbito da 

intimidade, de forma secreta. ψυχαῖς... νόον: cf. notas a 76.5-6 e 77.4. ἐγείρεις: cf. nota a 

77.8. 
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5. γνώµας: o termo é retomado nos vv. 8, 17; o poeta flutua entre o uso dessa raiz 

tanto para a esfera humana quanto divina, procedimento que atravessa a coletânea, cf. 

39.7; 58.9; 61.6, 12; 62.6, 10; 63.4; 64.9; 70.11; 77.7. 

6. σιγῶν σιγώσαις... προφωνῶν: notar a antítese dos termos; para σιγῶν 

σιγώσαις, cf. σιγηλός no v.4. O jogo de atributos é digno de ser observado. Embora o 

poeta aluda a uma uniformidade entre o estado das almas e do proferimento do Sonho, 

provavelmente o sentido de silêncio em cada instância é diferente (antanaclase): o Sonho 

é silencioso em sua posição ativa de transmissão de presságios e desígnios divinos que 

são apresentados de forma obscura, enigmática (v.2 χρησµωιδέ) ou ao menos com uma 

divulgação legada ao foro de privacidade de cada indivíduo (cf. nota aos vv. 3-4); as 

almas humanas, por sua vez, estariam silenciosas devido à posição passiva na qual se 

encontrariam, abertas e receptivas às manifestações oníricas. 

7. θεῶν νόος: em contraposição a θνητῶν νόον do v.4 (também abrindo o 

segundo hemistíquio), ainda que em ambos os casos os termos não formem entre si um 

sintagma. νόος ἐσθλὸς ὁδεύει: cf. 63.13 βίος ἐσθλὸς ὁδεύοι. 

8-9. ὡς ἂν ἀεὶ... ὑπάγηι: notar o uso de ἂν com subjuntivo, expediente raro na 

recolha, que se repete no v.17, com recorrência da construção inicial abrindo o 

hexâmetro; ἀεί reaparece ainda no v.12. 

10-1. O dístico é um tanto curioso. É possível imaginar que o poeta esteja dizendo 

que o Sonho (θεὸς αὐτός), antecepidando os eventos pelas mensagens oníricas, 

apresentaria um modo de desfazer as adversidade futuras, de modo que os humanos se 

encarregariam de propiciar os deuses de forma bem direcionada com preces. No entanto, 

talvez impressione o uso de ἄναξ sem um termo adjunto para se referir às divindades na 

recolha (mas cf. 6.9; 14.4; 24.12; 30.2; 34.8, 24; 38.20, 21, 25; 39.5; 43.1; 54.8; 62.2; 

64.1; 65.3; 79.6, 9; 85.1); são apenas os deuses que receberiam tais louvores e oferendas. 

Notar o arranjo sintático do verso proposto por Fayant (2014, pp. 658-9) para o v.10: 

ὅπως estaria sendo postergado para depois de τῶν... κακῶν ἀνάπαυλαν, que, por sua vez, 

seria complemento de ἐνίσπηι.  

11. εὐχωλαῖς θυσίαις τε: em 87.11 θυσίαισι καὶ εὐχωλαῖς; cf. Il. 9.499 θυέεσσι 

καὶ εὐχωλῆις. Na recolha θυσία assume o sentido mais geral de “oferenda” em vez de 
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“sacrifício” (cf. Morand 2001, p. 138). χόλον λύσουσιν: Ricciardelli segue χóλον 

λúσωσιν, texto que consta em φ, ao passo que Fayant (2014, p. 660) sugere χóλον 

λúσουσιν, um particípio futuro (dativo plural); para esta última comentadora, a sua 

solução oferece uma sintaxe mais satisfatória do que o subj. λúσωσιν, que estaria 

coordenado assindeticamente com ἐνίσπηι do verso anterior (ainda que com sujeitos 

distintos); Fayant considera que o copista desconheceria a forma do particípio futuro. 

Ainda assim, vale observar a distância paleográfica entre o texto do arquétipo e a solução 

de Fayant. Seja como for, tal qual entendo, o particípio sugerido por Fayant pressupõe 

um ἀνθρώποισιν que não está no original (sendo que a própria autora descarta θύσαντες 

de Ψ alegando que não haveria um antecedente que fosse cabível para o texto 

transmitido). A leitura da passagem, porém, é relativamente insatisfatória.  

12. Eὐσεβέσιν: em contraposição a τοῖς... κακοῖς do verso seguinte. τὸ τέλος 

γλυκερώτερόν: cf. nota a 11.22 e nota a ὕπνου γλυκεροῦ do v.3. 

14. Este verso retoma o sentido de οὖλε Ὄνειρε do v.1. Entenda-se: o Sonho não 

é unicamente informante de obras negativas, mas destaca-se aqui esse seu aspecto como 

principal consquência nefasta aos homens ímpios, uma vez que eles permaneceriam 

despreparados e desavisados dos infortúnios vindouros. ὀνειρήεσσα: hapax. 

15. λύσιν ἄλγεος: cf. 85.5 λυσιµέριµνε e nota correspondente. 

16. Ἀλλά, µάκαρ, λίτοµαί σε: precatio idêntica no hino anterior (85.9). θεῶν 

µηνύµατα φράζειν: novamente, o infinitivo contrasta com a caracterização do Sonho no 

decorrer do hino: embora ele seja silencioso, o poeta pede que ele declare quais são as 

determinações divinas. 

17. ὡς ἂν ἀεὶ... πελάζηις: cf. nota aos vv. 8-9. γνώµαις ὀρθαῖς: cf. 64.9. 

18. O laudator pede que o Sonho não envie prenúncios negativos. Isso não 

significa dizer que se esteja pedindo que o deus esconda os eventos ruins. Caso ele não 

traga tais imagens negativas aos seres humanos, isso terá como causa a ausência de tais 

eventos. O poeta não procura evitar a profecia nefasta, mas antes busca o acesso à 

realidade futura (que preferivelmente não comportaria contingências desfavoráveis). 
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87. À Morte 

Como já tratado, o posicionamento desse hino no final da coletânea é estratégico e 

faz referência ao topos do nascimento desenvolvido nos hinos 1-2, formando uma espécie 

de composição em anel temática. Plutarco (fr. 178 Sandbach = fr. 594 B) propõe que a 

iniciação seria uma forma de morte, um preparo para ela ou alteração alegórica do estado 

de existência comum. Fayant (2014, p. 662) explora esse mesmo argumento a respeito da 

simetria entre os hinos iniciais e finais do compêndio, porém considera não haver aqui 

qualquer implicação cultual ou performática, pensando em um “hymne artificiel”. 

Todavia, ainda que não houvesse um valor cultual operativo, poderia haver, sim, um 

valor simbólico. Assim como o ritual pode ser considerado uma materialização e 

atualização do mito (Macedo 2010, p. 188), as alusões mitológicas na recolha podem 

também ter um valor ritualístico em si. O posicionamento desse hino final não serve 

apenas para emoldurar como um espelho os hinos iniciais, mas aponta justamente para o 

sentido desse ritual e a sua proposta metafórica e analógica, do que teríamos, sim, uma 

disposição motivada cultualmente dentro da coletânea (cf. introdução aos hino 30, 43, 44, 

76, 77 e 85). Conquanto o interesse sequencial do hino possa remontar ao paradigma 

dionisíaco, cujo drama serviria de suporte para os interesses soteriológicos dos mystai (a 

temática do nascimento e da morte singularizadas na morte e nascimentos de Dioniso), o 

próprio hino apresenta a Morte como uma divindade inexorável (vv. 1, 8-9) que o 

laudator parece querer manter afastada em uma espécie de esconjuro (vv. 2, 10, 12), o 

que poderia competir com a leitura órfica, ligada ao post mortem, do hino. Trata-se, 

porém, de um falso dilema: programa cultual e propiciação epiclética podem seguir 

diretrizes concomitantes, sem necessariamente se cruzarem (cf. introdução aos hino 11 e 

31; nota a 40.10). Há, portanto, a concomitância de dois critérios: disposição hínica e 

reconhecimento da divindade. É ainda digno de nota que em três momentos a Morte 

compartilha descrições e caracaterísticas com a Natureza (vv. 1, 6, 8). A ligação com 

Plutão, por sua vez, é manifesta quando o deus do Hades é interpelado como aquele que 

dominaria todos os humanos graças à morte (18.11 θανάτου χάριν); cf. ainda 29.15 

(Perséfone). Assim como no hino ao Sono (85), a composição compartilha muito de seu 

vocabulário e imagens com a definição da Morte feita pelo filósofo Segundo; cf. Sent. 20 

Τί ἐστι θάνατος; Αἰώνιος ὕπνος, ἀνάλυσις σώµατος, ταλαιπωρούντων ἐπιθυµία, 
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πνεύµατος ἀπόστασις, πλουσίων φόβος, πενήτων ἐπιθυµία, λύσις µελῶν, φυγὴ καὶ 

ἀπόκτησις βίου, ὕπνου πατήρ, ἀληθινὴ προθεσµία, ἀπόλυσις πάντων. (“O que é a morte? 

O sonho eterno, a dissolução do corpo, o anseio dos perturbados, o afastamento da 

respiração, o temor dos ricos, o anseio dos pobres, a liberação dos membros, a fuga e 

perda da vida, o pai do sono, o limite verdadeiro, a libertação de tudo.”) Vale observar, 

finalmente, que é adequado a uma recolha órfica o desfecho com um hino dedicado à 

Morte, uma vez que o conceito representado por essa divindade é central no mito 

catabático de Orfeu (e Eurídice), que se fundamentaria na inevitabilidade da morte (cf. 

v.6), mesmo com a tentativa do bardo mítico de ajudá-la; cf. Heath 1994, pp. 175-8, 193-

4. 

1. Κλῦθί µευ: inuocatio com verbo de audição e referência ao próprio laudator. 

Única ocorrência da forma iônica do pronome na recolha, que, de outro modo, é 

relativamente frequente na tradição hexamétrica (Il. 1.37, 451, al.; Qu. Sm. 9.10; Procl. 

Hymn. 7.1, 31). πάντων... κρατύνεις: cf. 10.3 (Natureza), 58.8 (Amor), 64.8 (Lei). 

2. Há certa ironia e quebra de expectativa no verso. O primeiro hemistíquio cuida 

de expor uma característica positiva do deus, o que ele efetivamente outorgaria aos seres 

humanos; contudo, após a cesura, é elucidado que a Morte só pode ter essa prerrogativa 

positiva à medida que se mantém distanciada dos humanos, i.e. por meio de uma atuação 

negativa (o benefício pela ausência). Esse recurso anticlimático por parte do poeta faz 

pensar em uma forma de bathos (anacronicamente) ou mesmo de esconjuro. χρόνον 

ἁγνόν: no v.10 µακροῖσι χρόνοις ζωῆς. ὅσων πόρρωθεν ὑπάρχεις: o verbo no particípio 

se repete na mesma posição no v.6. 

3-4. A terminologia de todo o dístico dialoga com a seguinte passagem de Porfírio 

(de Abst. 2.48): ὁλκὸν τῆς ψυχῆς ἡ τοῦ συγγενοῦς σώµατος φύσις (“a natureza de um 

corpo congênere [à alma] é atrativa à alma”). O filósofo sustenta que a ingestão de 

determinados tipos de animais acarretaria em um efeito de igual qualidade na alma do 

indivíduo; a abstinência, por sua vez, permitiria que o sujeito, sem a intromissão e 

contaminação desse tipo de alimento, alcançasse, inconspurcado, o acesso à esfera divina; 

cf. 2.49). Com efeito, o preceituário de conduta órfica incluía a vida vegetariana (Guthrie 

1993, p. 196 ss.), ainda que não me pareça ser isso que esteja em jogo aqui. Notar a 
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recorrência dos termos em ambos os textos: ὁλκόν, ψυχή, σῶµα, φύσις e συγγενής que é 

substituído por δεσµός (seguindo a tendência órfica de encarar o corpo como um grilhão 

da alma, presa a um estado deficitário e penitente de existência; Moore 1916, p. 56). O 

paralelismo entre os textos indica antes o uso padrão de um vocabulário próprio da 

fenomenologia corpo-alma do que o interesse pela pregação da abstenção de carne nesta 

passagem. Cf. ainda Pl. Resp. 527 ὁλκὸν... ψυχῆς πρὸς ἀλήθειαν. Esses dois trechos de 

Porfírio e Platão autorizam a correção de Platt (ψυχῆς) no lugar de ψυχὴν do arquétipo. 

ἐκλύηις... δεσµὰ: a morte é encarada como liberação das correntes da vida; para a 

insistência do poeta nessas raízes antitéticas no bloco final de hinos, cf. notas a 85.4-5.  

5. τὸν µακρὸν ζώιοισι... ὕπνον: não obstante a morte seja identificada como 

αἰώνιος, o seu sono e a vida são identificados com medidas equidistantes; cf. v.11 

µακροῖσι χρόνοις ζωῆς. Ainda assim, no v.7 é dito que a vida seria fugaz. 

6. Embora haja aqui uma antítese, como os comentadores observam, vale notar 

que ela é assimétrica (πάντων/ἐνίοισιν). κοινὸς µὲν πάντων: 10.9 (Natureza) κοινὴ µὲν 

πάντεσσιν; 16.6 (Hera) κοινωνεῖς γὰρ ἅπασι. 

7. νεοήλικας: hapax. 

8. Cf. 10.24 (Natureza) µόνη τὸ κριθὲν τελέουσα. τελεοῦται: cf. 86.12. 

9. Cf. o fr. 161 Nauck de Ésquilo (µόνος θεῶν γὰρ Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾶι), no 

qual também se alude à inexorabilidade da Morte, que não responderia a sacrifícios e 

súplicas em geral. Ricciardelli (2000, pp. 538-9) elenca outros exemplos desse topos em 

Hes. Theog. 764 ss. e Eur. Alc. 48 (cf. ainda vv. 60-61). Todavia, Filóstrato (Vit. Apol. 

5.4) narra que, a despeito do entendimento recorrente da impossibilidade de se propiciar a 

Morte, habitantes da cidade de Gadeira (atual Cádis) possuíam um altar para Γῆρας (cf. 

v.12) e entoavam hinos em celebração à Morte. Ironicamente, o próprio poeta dos HO 

estaria tentando buscar o favor da Morte nos vv. 10-2, ainda que seguindo o expediente 

de benefício pela ausência da divindade (v.2). 

10-1. ἀλλά, µάκαρ... αἰτοῦµαι: precatio com verbo clético; única ocorrência de 

αἰτοῦµαι na coletânea. πελάζειν: verbo de atração presente sempre nas precationes da 

recolha (70.11, 86.17). θυσίαισι καὶ εὐχωλαῖς: espécie de hendíade; cf. nota a 86.11. 
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12. γέρας ἐσθλὸν: expressão homérica (Od. 11.534). γέρας... γῆρας: jogo 

etimológico entre “honraria e “velhice”; cf. nota ao v.9. Na recolha, cf. 29.18 (Perséfone) 

e 82.4 (Noto). Aqui a velhice é uma honra ou presente da Morte pois seria uma forma da 

divindade manter afastado o óbito prematuro. Vê-se o mesmo jogo de palavras em 

Eurípides (Alc. 50 ss.): Apolo tenta barganhar com a Morte para que Alceste não tenha 

uma morte precoce, pedindo que ela viva até a velhice (γῆρας), ao que, em uma 

constatação um tanto mórbida, a Morte alega que são maiores as suas honrarias (γέρας) 

quando as vítimas são mais jovens. A versão platônica do mito de Alceste (Symp. 179b-

180b) também faz uso do termo γέρας, narrando, porém, que, após o seu sacrifício 

amoroso, os deuses teriam garantido a ela o “presente” de retornar de Hades. 
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