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Resumo: 

  

Luciano de Samósata foi um importante intérprete do Império Romano, sua prosa versou sobre 

uma infinidade de temas. Os estudiosos desse escritor se concentraram em duas possibilidades 

de compreensão para sua postura política: de um lado, há os autores que consideram o 

sírio desvinculado de seu tempo e de seu contexto sociopolítico; do outro, existem os que o 

veem como um militante político contrário a Roma. Nesta Tese, consideramos que Luciano 

apresenta um posicionamento ambíguo, uma vez que ele se identifica como sírio, ressalta toda 

a sua formação helênica e critica aspectos da cultura política romana. Entretanto, acreditamos 

que ele estava consciente dos benefícios que o Império trazia a todos os povos dominados. 

Dessa forma, podemos dizer que ele era um escritor que colaborava com a manutenção do 

sistema imperial. Para comprovar essa hipótese, deslocamos a indagação para os famosos 

diálogos satíricos que costumam ser desconsiderados pelos intérpretes de Luciano. Conhecido 

por unir o sisudo diálogo filosófico à sarcástica comédia, entendemos que o escritor tinha a 

intenção de produzir o riso, que se voltaria para a mobilização do pensamento. Restringimos 

nossa investigação aos diálogos que utilizam a mitologia como eixo temático. Os mitos foram 

pensados como elementos que compõem uma memória cultural e, dessa forma, são 

apresentados nos limites do regime de memória romano. Essa seleção formal foi organizada em 

tópicos referentes ao poder político e a suas manifestações cotidianas. Assim, preocupamo-nos 

com a representação luciânica das assembleias, dos tiranos e das relações das divindades entre 

si e, principalmente, com Zeus. Entendemos que Luciano fez uma profunda exegese de sua 

realidade, evidenciando e criticando posturas abusivas. Em seus diálogos, podemos ver outras 

dimensões possíveis da interpretação do poder político no império romano. 

  

Palavras-chave: Luciano de Samósata – Segunda Sofística – Mitologia – Poder Imperial 
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Abstract 

 

Lucian of Samosat was an important interpreter of the Roman Empire, his writings were about 

a varied of topics. People who study about this writer focused on two possibilities for 

understanding his political stance: on one hand, there are authors who consider he is 

disconnected from his time and sociopolitical context; on the other hand, there are those who 

see him as a political activist opposed to Rome. In this Thesis, we consider that Lucian has an 

ambiguous position, since he identifies himself as Syrian, underscores his entire Hellenic 

education and criticizes aspects of Roman political culture. However, we believe that he was 

aware of the benefits that the empire brought all dominated peoples. Thus, we can say that he 

was a writer who collaborated with the maintenance of the imperial system. To prove this 

hypothesis, we analyze his famous satirical dialogues, which were often disregarded by his 

interpreters. Known for combining the dour philosophical dialogue with sarcastic comedy, we 

understand that the writer intended to produce laughter, which would turn to the mobilization 

of thought. We restrict our investigation to the dialogues that use mythology as subject. The 

myths were thought as components of a cultural memory and thus are presented within the 

limits of the Roman memory system. This selection was formally organized on topics related 

to political power and its everyday manifestations. Thus, we are concerned with the Lucianic 

representation of assemblies, tyrants and the relations of the deities among them and especially 

with Zeus. We understand that Lucian did a thorough exegesis of his reality, highlighting and 

criticizing abusive postures. In his dialogues, we can see other possible dimensions of 

interpretation of political power in the Roman Empire. 

 

 

Keywords: Lucian of Samosat - Second Sophistic - Mythology - Imperial Power 
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Résumé 

 

Lucien de Samosate fut un interprète important de l’Empire Romain, sa prose a exploré une 

infinité de thémes. La compréhension de la  posture politique de Lucien est envisagée quasi 

exclusivement  par les spécialistes de cet auteur de deux manières :  d’un côté, certains auteurs 

considérent le syrien détaché de son temps et de son contexte socio-politique ; de l’autre, il est 

vu comme un militant politique opposé à Rome. Dans cette thèse, nous considérons que Lucien  

se positionne de façon  ambiguë. En effet, il s’affirme syrien,  met en avant toute sa formation 

héllénique et critique des aspects de la culture politique romaine  tout en étant, nous le croyons, 

conscient des bénéfices apportés par l’Empire à tous les peuples dominés. Ainsi, nous pouvons 

dire qu’il était un écrivain qui collaborait au maintien du systéme impérial.  Afin de prouver 

notre hypothése, nous déplaçons la question sur les célébres dialogues qui obtiennent 

communément peu de considération des interprétes de Lucien. Connu pour unir l’aride dialogue 

philosophique  à la comédie sarcastique, l’écrivain avait, selon notre compréhension, l’intention 

de provoquer le rire afin de mobiliser la réflexion. Nous limitons notre recherche aux dialogues 

utilisant la mythologie comme axe de thématique. Les mythes furent ici  pensés comme 

éléments qui composent une mémoire culturelle et sont donc présentés dans les limites du 

régime de mémoire romain. Cette sélection formelle fut  organisée en  topiques concernant le 

pouvoir politique et ses manifestations quotidiennes. Nous nous intéressons ainsi à la 

représentation lucienniste des assemblées, des tyrans et des relations des divinités entre elles et, 

principalement avec Zeus.  Selon  notre compréhension, Lucien a fait une exégèse profonde de 

sa réalité, mettant en évidence et critiquant les attitudes abusives. Nous pouvons voir, dans ses 

dialogues, d’autres dimensions possibles de l’interprétation du pouvoir politique dans l’empire 

romain.  

 

Mots-clés: Lucien de Samosate – Seconde Sophistique– Mythologie – Pouvoir Impérial. 

  

 



12 

 

 

Lista de abreviaturas das obras antigas: 

 

Nome do escrito em português Nome em latim Abreviatura  

Anônimo 

Retórica à Herênio Rhetorica ad Herennium Rhet. Ad Her.  

Suda Suda Suda 

Aristóteles 

Metafísica  Metaphysica Metaph. 

Poética  Poetica Po. 

Política Politica Pol. 

Augusto 

Feitos do divino Augusto Res Gestae Diui Augusti.   R.G.D.A 

Aulo Gélio  

Noites Áticas Noctes Atticae N.A. 

Diógenes Laércio  

Vida e obra dos filósofos ilustres 

De vitis et dogmatibus clarorum 

philosophorum De vitis. 

Élio Aristides 

Oração 26 Orationes XXVI Orat. 26 

Eunápio 

Vidas dos sofistas Vitae Sophistarum Vi. So. 

Filostrato 

Vidas dos sofistas Vitae Sophistarum V.S. 

Fócio 

Biblioteca Bibliotheca Biblio. 

Homero 

Ilíada Ilias Il. 

Odisseia Odyssea Odys. 

Hesíodo 

Teogonia Theogonia Theog. 

Lactâncio 

Instituições Divinas Divinis Institutionibus  Inst. Div. 

Luciano 

Phalaris I Phalaris prior Phal. A 

Phalaris II Phalaris alter Phal. B 

Hípias ou o banho Hippias seu balneum Hipp. 

Dioniso Bacchus Bacch. 

Héracles Hercules Herc. 

Sobre o âmbar ou sobre os cisnes De electro s. cycnis Electr. 

Nigrino ou a Filosófia de Nigrino Nigrinus Nigr. 

Elogio da mosca Muscae Encomium Musc. Enc.  

Demonax - A vida de Demonax Demonactis vita Demon. 

A sala De domo Dom. 

 



13 

 

 

Elogio da pátria Patriae Encomium Patr. Enc. 

Macróbios Macrobii (longaevi) Macr.  

História Verdadeira I Verae Historiae I V. H. I. 

História Verdadeira II Verae Historiae II V. H. II. 

De como não acreditar  

facilmente em calúnias  

Calumniae non  

temere credendum Cal. 

O processo das vogais Judicium vocalium Jud. Voc.  

O banquete ou os lapitas Symposium (convivium) s. Lapithae Symp. 

Pseudosofista ou O solecista Solecista s. pseudo-sophista Sol. 

A decida (ao Hades) ou O Tirano Cataplus s. tyrannus Cat. 

Zeus Refutado Iuppiter confutatus J. conf.  

Zeus Trágico Iuppiter Tragoedus J. trag. 

O sonho ou O Galo Gallus s. somnium Gall. 

Prometeu Prometheus  Prom. 

Icaromenipo ou  

O sobre as nuvens  

Icaromenippus s.  

Hypernephelus Icar. 

Tímon ou O Misantropo Timon s. misanthropos Tim. 

Caronte ou Os contempladores Charon s. contemplantes Char. 

Comércio de vidas ou  

O leilão dos filósofos 

Vitarum  

Auctio Vit. auct. 

O pescador ou os Ressuscitados Piscator s. Reviviscentes Pisc. 

Acusado duas vezes ou  

sobre os tribunais 

Bis Acusatus s.  

Tribunalia Bis acc. 

Sobre os sacrifícios  De sacrificiis  Sacr. 

Contra um ignorante bibliomaníaco 

Adversus Indoctum et  

libros multos ementem Adv. Ind. 

O sonho ou a vida de Luciano Somnium s. Vita Luciani Somn. 

O parasita o parasitismo  

é uma arte 

De parasito s. artem  

esse parasiticam  Par. 

O amigo da mentira ou o incrédulo Philopseudeis s. incredulis Philops. 

O julgamento da deusas Dearum Iudicium Dear. Jud. 

Sobre os que recebem  

salários dos poderosos De mercede conductis  Merc. Cond. 

Arnarcásis ou sobre a ginástica Anarcharsis s. de exercitationibus Anarch. 

Menipo ou a Nequiomancia Necyomantia s. Menippus Nec. 

Lúcio ou o asno Asinus s. Lucius  Asin. 

Sobre o luto De luctu Luct. 

Mestre da retórica Rhetorum praeceptor Rh. Pr.  

Alexandre ou o falso profeta Alexander s. pseudomantis Alex. 

Imagens Imagines  In. 

Sobre a deusa Síria De Syria Dea Syr. Dea 

Sobre a dança De saltatione Salt. 

Lexifanes Lexiphanes Lex. 

O eunuco Eunuchus  Eun. 

 



14 

 

 

Sobre a astrologia De astrologia Astr. 

Os amores Amores Amor 

Defesa dos retratos Pro imaginibus Pro In. 

O pseudologista ou sobre 

 a palavra "apophrás"  Pseudologista s. de die nefasto Pseudol. 

Assembléia dos deuses Deorum Concilium  Deor. Conc. 

O tiranicida Tyrannicida Tyr. 

O filho desesdado Abdicatus Abd. 

Sobre a morte de Peregrino De mort Peregrini Peregr. 

Os fugitivos Fugitivi Fug. 

Toxáris ou sobre a amizade Toxaris s. amicitia  Tox. 

Elogio de Demóstenes Demosthenis Encomium Dem. Enc. 

Como se deve escrever a História Quomodo historia conscribenda sit Hist. Co. 

As dispisades  De Dispsadibus Dips. 

As festas de Cronos Saturnalias  Sat. 

Heródoto ou Aécio Herodutos s. Aetion Herod. 

Zêuxis ou Antíocos Zeuxis s. Antiochus  Zeux. 

Em defesa de uma gafe na saudação Pro lapsu inter salutandum Laps. 

Apologia Apologia Apol. 

Harmônides Harmonides Harm. 

Diálogo com Hesíodo  Disputatio cum Hesiodo Hes. 

O cita ou o proxena  Scytha s. Hospes Scyth.  

Podraga  Podraga Podag. 

Hermótimos  ou sobre as seitas Hermotimus s. de sectis Hermot. 

Para aquele que diz  

"és um Prometeus em suas palavras" Prometheus es in verbis  Prom. Verb. 

Alcion ou sobre a metamorfose Alcyon s. de transformatione  Alc. 

O navio ou os desejos Navigium s. vota  Nav. 

Oquipus ou o homem de pés ligeiros Ocypus  Ocyp. 

O cínico Cynicus Cyn. 

Diálogo dos mortos Dialogi mortuorum  D. Mort. 

Diálogos dos Marinhos Dialogi marini D. Mar. 

Diálogo dos deuses  Dialogi Deorum  D. Deor. 

Diálogo das Cortesãs  Dialogi Meretricii D. Meretr. 

Pseudo-Luciano 

Sobre os dançarinos  

(Libánio à Aristides) 

De saltatoribus  

(Libanii ad Aristidem) Liban. Salt. 

Cartas Epistulae Epist. 

Filópatris ou que se instrui sozinho Philopatris s. qui docetur Philopatr. 

Kharidemos ou sobre o belo Charidemos s. de pulchritudine Charid. 

Nero ou a escavação do istmo  Nero s. de fossione Isthmi Ner. 

Epigramas Epigrammata Epigr. 

Timárion ou sobre os  

sofrimentos por si mesmo Timarion s. quae passus sit Timar. 

 



15 

 

 

  
 

Platão 

República Res Publica Rep. 

Suetônio 

Nero Nero Nero 

  

 



16 

 

 

SÚMARIO 

Introdução ........................................................................................................................... 18 

Capítulo I ............................................................................................................................. 33 

Luciano de Samósata, a Segunda Sofística e o Império Romano: relações ambíguas entre 

literatura e poder ................................................................................................................ 33 

1.1 A trajetória e os escritos de Luciano de Samósata: como ser sírio, escrever em grego e 

estar no Império Romano ..................................................................................................... 34 

1.2 Algumas considerações sobre as primeiras referências a Luciano na tradição ocidental

 .............................................................................................................................................. 41 

1.3 História e imaginário de uma época de ouro: o contexto dos Antoninos ....................... 45 

1.4 A construção de uma identidade helênica no Império Romano ..................................... 49 

1.6 Narrativas míticas e memória cultural em um Império Greco-romano .......................... 64 

1.7 A coragem da verdade em Luciano: entre a política imperial e a fala franca ................ 69 

Capítulo II ........................................................................................................................... 82 

Mito: a narrativa que todos conhecem ............................................................................. 82 

2.1 Mitologia e Retórica: saberes sobre a Memória ............................................................. 83 

2.2 O mito, a modernidade e o historiador ........................................................................... 87 

2.3 Mito e formação: outras pedagogias ............................................................................... 91 

2.4. Os mitos: entre as memórias naturais e as artificiais ..................................................... 95 

2.5 Luciano e os mitos .......................................................................................................... 98 

Capítulo III ........................................................................................................................ 104 

Apropriação luciânica das narrativas míticas: repensando o poder ........................... 104 

3.1 As assembleias luciânicas: poder e riso ........................................................................ 106 

3.2 Diálogo dos mortos: quando o mito se encontra com a História .................................. 116 

3.3 Narrativas míticas e os dilemas do poder: o caso do Prometeu luciânico .................... 138 

3.4 Espaço e Narrativa mítica: a representação dos Tiranos entre gregos e romanos ........ 147 

3.5 O Zeus luciânico: tirania e a impossibilidade de intervenção na vida humana ............ 161 

Considerações finais ......................................................................................................... 178 

Bibliografia ........................................................................................................................ 184 

a) Documentação Textual ................................................................................................ 184 

b) Obras de referência .................................................................................................. 188 

c) Obras gerais ................................................................................................................. 189 

Mapas: ............................................................................................................................... 216 

Mapa I: Oriente próximo no período romano ..................................................................... 216 

 



17 

 

 

Mapa II: As principais rotas de circulação na Síria do Norte no Império Romano  .......... 217 

Mapa III: A Camogema do periodo romano ...................................................................... 218 

Mapa IV: A dispersão das legiões romanas no período imperial  ...................................... 219 

 

  



18 

 

 

Introdução 
 

 

A investigação que ora apresentamos dos usos políticos das narrativas míticas nos 

diálogos de Luciano de Samósata representa a culminância de dez anos de leitura desses 

escritos. O primeiro produto desse trabalho foi uma monografia de conclusão de curso intitulada 

Lugares imaginários na obra de Luciano de Samósata: memória e identidade no contexto 

imperial, produzida em 2005. Nossa preocupação era entender o espaço dos vivos (cidade) e 

dos mortos (Hades) nos escritos luciânicos, indagando o significado dos mesmos para a cultura 

imperial. 

Esse trabalho deu origem ao projeto de Mestrado que resultou em uma análise do 

mito de Héracles nos escritos de Luciano. Nossa Dissertação, intitulada Regime de memória 

romano: as imagens do herói Héracles nos escritos de Luciano de Samósata, defendida em 

2008, tinha a preocupação central de analisar um mito específico nos escritos do samosatense, 

o que nos permitiu alocar este escritor no seio de uma cultura muito mais complexa e de uma 

forma própria de reconstrução do passado. Nesse sentido, foi fundamental forjar um conceito 

adequado ao tema, qual seja: o de regime de memória. Trata-se dos aspectos metanarrativos 

que orientam a construção de relatos memorialísticos. 

Ao refletir sobre os vínculos entre a imagem do herói Héracles, construída nos 

escritos luciânicos, e o poder imperial, surgiu, paulatinamente, a questão que orienta toda a 

construção desta Tese de Doutoramento, a saber: as relações entre Luciano de Samósata e a 

cultura política1 imperial.  Para desenvolver esse tema, buscamos um caminho que não foi 

tentado pelos lucianistas, isto é, questionar a apropriação que esse autor faz das narrativas 

míticas e os laços dessas com as práticas e representações referentes aos poderes constituídos. 

                                                 
1 Entendemos por cultura política o conjunto de símbolos, práticas e ideias que exprimem a maneira como uma 

comunidade lida com o poder. 
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Os relatos míticos são pensados no interior do regime de memória romano2, tendo 

em vista a teologia política3 que orientava as relações de poder na Roma dos Antoninos. Essas 

duas noções são fundamentais em nossa empreitada. A ideia de regime orienta nossa 

perspectiva para as forças metanarrativas que, por sua vez, orientam a produção dos discursos 

memorialísticos. Nesta Tese, os elementos metanarrativos fundamentais são pensados a partir 

da formação específica do orador, o que coloca seus discursos em uma ordem de criação. Neste 

ponto, os gêneros escolhidos, a forma de apresentação e a linguagem são oriundos de um 

trabalho consciente. Mesmo quando o escritor inventa, ele parte de algo que se solidificou na 

cultura. Assim, os recursos fornecidos pela retórica4 são fundamentais para o estabelecimento 

na vida pública. Outro elemento específico é a linguagem com a qual os textos são escritos, a 

partir de um trabalho intenso de construção verbal.   

                                                 
2 O termo regime vem do latim regimen e geralmente vincula-se à orientação ou direção de algo (ABBAGNAMO, 

2003: 840). O conceito de regime de memória aparece em um artigo de François Hartog, intitulado Tempo e 

patrimônio, especificamente ao analisar a obra de Pierre Nora e observar a mudança de um regime de memória 

(HARTOG, 2006: 266). Entretanto, essa noção se insere ao debate sobre o conceito de regime de historicidade, 

que se distingue do conceito de época por ser muito mais dinâmico que aquele, o qual se caracteriza por ser um 

corte temporal na cronologia. Ao pensar em regime de historicidade, Hartog coaduna, em uma mesma reflexão, a 

maneira com a qual Michel Foucault entende a apropriação dos discursos em seu livro a Ordem do Discurso 

(FOUCAULT, 2002: 8-9), e as reflexões sobre a relação entre evento/ mudança e estrutura/ permanência proposta 

por Marshal Shalins, no livro Ilhas de História, afirma que a “relação entre estrutura e evento, que se inicia com a 

proposição de que a transformação de uma cultura também é um modo de sua reprodução” (SHALINS, 1990: 

174), bem como a proposta de uma semântica do tempo presente nas teses de Reinhart Koselleck, em que ele 

observa que os homens que do passado viviam em um espaço de experiência, fruto do passado do indivíduo e da 

sociedade, e um horizonte de expectativas, que observa os sonhos e projetos para o futuro dos homens que viveram 

no pretérito, ou seja, abre a possibilidade de pensar a existência de um futuro almejado no passado (KOSELLECK, 

2006: 307). A proposta de Hartog (2003a: 26-30), articula essas reflexões. Nesse sentido, nossa proposta do 

conceito de regime de memória restringe a reflexão aos usos que os homens fazem do passado, construído por 

meio de narrativas. É a narrativa acerca do passado que fornece aos homens subsídios para a construção de sua 

identidade e de planejarem sua existência.   
3 A noção de teologia política advém da obra de Ernst H. Kantorowicz (1998) em seu livro Os dois corpos do rei: 

um estudo sobre teologia política medieval, em que o autor enfatiza as ficções elaboradas no plano da mística que 

sustentam o poder estabelecido, dando-lhe legitimidade, o que possibilita a manutenção no poder. Em nossa tese, 

essa noção tem significância restrita aos usos dos elementos míticos e religiosos para a legitimação do poder, no 

caso romano, a noção de pax deorum, os usos políticos dos mitos e a construção de argumentos que justificam 

determinadas práticas a partir dos mitos, por exemplo, a consecratio, cerimônia que eleva o Divus do Imperador 

morto ao plano das deidades constituídas, estabelecendo culto e clero específico para o mesmo.  
4 A retórica aristotélica apresenta três gêneros básicos: deliberativo, judiciário e epidítico. O primeiro busca 

persuadir ou dissuadir, o segundo defender ou acusar, e o terceiro elogiar ou censurar.  
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No século II da era cristã5, o Império Romano6 controlava uma gigantesca área no 

Mediterrâneo. Trata-se do Império7, estrutura de governo em que um povo governa outro, mais 

longevo da história humana. Sua organização política foi extremamente inteligente, uma vez 

que o mesmo conviveu de maneira sagaz e seletiva com a heterogeneidade dessa imensa 

entidade política. Como afirma Maurice Duverger, “por natureza os impérios são 

plurinacionais” (DUVERGER, 2008: 25). 

Maurice Sartre (1994: 7-8) salienta que o domínio romano pode ser pensado a partir 

da unicidade de práticas, tais como: o culto ao Imperador, a presença das legiões e de um corpo 

de funcionários ligados a Roma, e algumas normatizações jurídicas e legislativas. O poder 

simbólico do Imperador8, como agente vinculado à ordem sobrenatural, faz-se presente em 

todos os rincões do Império, seja por meio do culto, das festividades, das moedas, dos 

monumentos, dentre outras possibilidades de presentificação, pois “o poder político e a 

legitimidade não se apoiam somente em impostos e nos exércitos, mas também nas concepções 

e nas crenças dos homens” (HOPKINS, 1987: 232). O poder imperial é um importante fator de 

unicidade, sentida na vida provincial por uma complexa rede capilar, ou como diria Michel 

Foucault (2012), por micropoderes9.  

                                                 
5 As datas indicadas nesta Tese são predominantemente da era cristã, salvo aquelas indicadas como anteriores a 

Cristo. 
6 Compreender a complexa História do Império Romano a partir da análise de sua produção cultural é um 

empreendimento bastante relevante no novo mundo por se tratar de investigar a experiência humana, assim como 

a maneira com a qual os homens lidaram com seus sentimentos de pertencimento. A distância temporal e espacial 

permite o afastamento das querelas identitárias que povoam o imaginário europeu. Um exemplo de como as 

querelas atuais podem interferir na construção do passado pode ser visto nas análises que Pedro Paulo Abreu 

Funari e Marina Cavichioli fazem no capítulo intitulado “Os usos do passado: considerações sobre o papel da 

arqueologia na construção da identidade italiana” (2011: 111-122). 
7 A unidade do termo Império camufla uma grande diversidade de organizações políticas, administrativas e 

culturais. Neste sentido, concordamos com Maurice Duverger quando ele afirma que é fundamental analisar o 

processo de estabelecimento do Império muito mais que o discurso que o mesmo produz sobre si mesmo 

(DUVERGER, 2008: 21). Outro ponto significativo neste debate foi assentado por Renata Senna Garraffoni (2008: 

138-140), ao enfatizar as contribuições pós-coloniais nessa discussão, seguindo teóricos como Edward W. Said, 

em seu livro Cultura e Imperialismo (1995), pois a partir das premissas teóricas desses intelectuais há um processo 

de valorização maior das culturas locais. 
8 Hadrien Bru, em sua Tese de Doutoramento intitulada Le pouvoir imperial dans les provinces syriennes, traça 

um importante panorama do culto imperial na região natal de Luciano. Bru mostra como os Imperadores são 

representados como os mestres do universo, os senhores do destino terrestre (BRU, 2011:19), ou ainda as muitas 

marcas de seu domínio sobrenatural presentes na paisagem (BRU, 2011: 30), os vínculos dos Imperadores com a 

construção de aquedutos, obras tipicamente romanas (BRU, 2011: 41-46), os monumentos e santuários (BRU, 

2011: 63; 83) e ainda a organização e promoção do culto imperial por meio de concursos hípicos, jogos de 

gladiadores, entre outros (BRU, 2011:225-264). 
9 Foucault mudou o eixo dos estudos sobre o poder, deslocando o olhar do Estado para as práticas, evidenciando 

que o poder pode se manifestar em uma multiplicidade de relações sociais, por isso micropoderes, assim, devemos 

refletir as relações de clientelismo e patronagem, do pater famílias, o professor ou tutor. A coletânea intitulada 

Microfisica do poder (2012), organizada no Brasil por Roberto Machado, apresenta textos fundamentais de  

Foucault sobre as relações de poder e sua capilaridade social, além de sua relação com os saberes.   
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O Império Romano pode ser contemplado em sua duplicidade, já que dois idiomas 

se apresentavam como ordenadores políticos da vida social: no Ocidente, predominou o latim 

e no Oriente, o grego. O domínio da cidade de Roma não impôs, em nenhum momento, o ensino 

dessas línguas10. O latim foi utilizado no Ocidente, onde não havia uma língua homogenizante, 

e o grego, no Oriente, onde nos reinos helenísticos, herdeiros das conquistas de Alexandre, o 

Grande (356 a.C – 323 a.C), já era utilizado há muito tempo. No governo do Imperador Cláudio 

(41-54), foi criada uma chancelaria dupla, que usava latim e grego em seus documentos, fato 

que tem o caráter de oficializar o que já ocorria no cotidiano do Império no Oriente helenístico11.  

O romano conviveu muito bem com a heterogeneidade do Império, permitindo o 

uso de idiomas diversos, o culto a divindades locais, festas, tradições e atividades econômicas 

múltiplas. Jean Bayet ressalta a importância para os dirigentes do Império, os senadores nos 

tempos republicanos e os Imperadores durante o Principado, de manter a pax deorum12 

(BAYET, 1984: 66-69). Keith Hopkins mostra como o Imperador é o responsável pela ordem 

material, segurança e condições de existência, assim como pelo ordenamento simbólico da vida. 

Evitar os conflitos que alterem a pax deorum é uma das suas prerrogativas fundamentais do 

governante (HOPKINS, 1987: 249-255). A lógica da cultura imperial coloca o Imperador como 

catalizador da unidade do Estado, no plano material, como condutor, em última instância, das 

instituições políticas e militares. Ele também é o responsável pela harmonia simbólica entre o 

mundo divino e o humano. O estudo das narrativas míticas na obra de Luciano nos permite 

desdobrar as questões colocadas inicialmente em três possibilidades de compreensão do 

Império Romano: uno, duplo e múltiplo13.  

Cabe ao historiador questionar cada elemento presente em sua investigação, para 

compor uma imagem mais aproximada do que poderia ter sido o Império Romano, ou como 

                                                 
10 As elites locais que observavam a importância de se comunicar com os dominadores e que aprenderam o latim.  
11 Erich Stephen Gruen, em seu livro Culture and national identity in Republican Rome, mostra que desde a época 

republicana havia um duplo processo de busca por elementos da cultura romana pela elite da cidade de Roma, mas 

que esse processo era acompanhado por intenso trabalho de diferenciação dos gregos de seus valores. Segundo 

Gruen, a ambiguidade e a ambivalência formam as principais formas de agir romanas em relação aos gregos. Outro 

ponto enfatizado pelo autor é que os romanos não se sentiam inferiores aos gregos, ficando claro o desejo de 

participar de uma cultura admirada e ao mesmo tempo dominada (GRUEN, 1994: 223-271). 
12 Os romanos tinham táticas de controle dos territórios conquistados bastante tolerantes às divindades, como o 

politeísmo não pressupõe uma unidade dada por nenhum livro. Desde as primeiras conquistas, havia a prática de 

construir na cidade de Roma um altar para os deuses dos povos conquistados, a guerra era entre os homens nunca 

entre os deuses (GRANT, 1987: 26-27). 
13 Não podemos idealizar e pensar que os romanos eram tolerantes e gentis com os outros, por exemplo, quando 

os hebreus negaram fazer culto ao Imperador eles foram punidos e suas atitudes condenadas. O mesmo pode ser 

dito dos Cristãos, entretanto, temos que ressaltar o caráter político da religião romana, os hebreus e os cristãos. 

Por exemplo, ao negar prestar culto ao Imperador Romano, cometia crime de lesa-majestade, o problema não era 

a crença desses grupos, mas as consequências políticas desses atos que atentavam contra a ordem espiritual 

estabelecida pela teologia política romana.  
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diria Paul Veyne (2009), o Império Greco-Romano14. Não podemos nos iludir com o 

preconceito positivista de uma verdade concreta, entretanto, como afirma Luis Costa Lima 

(2006: 147), a verdade continua como aporia para o trabalho do historiador. Nós sabemos da 

impossibilidade de alcançar a verdade histórica, entretanto, esta continua sendo a meta dos 

historiadores. 

Luciano escreveu no século II, durante o período em que os Antoninos governaram 

Roma. Seus textos eram escritos predominantemente em grego ático15, como era do gosto da 

elite helenófila. Como enfatizou Jacyntho Lins Brandão, Luciano é um polígrafo. Não pelo 

imenso número de textos literários que produziu16, mas pela diversidade temática e de gênero 

que esse autor aborda (BRANDÃO, 1990: 138). A partir dessa premissa, calcada na diversidade 

do interesse luciânico, Brandão ressalta que o samosatense é um crítico da cultura, vista como 

Paideia17. 

Nosso objeto visa entender a apropriação18 luciânica de elementos pertencentes às 

narrativas mitológicas greco-romanas, os quais são utilizados nos escritos de maneira bastante 

fragmentária. Luciano não sistematiza a apresentação ou interpretação desses elementos, já que 

ele não é um mitógrafo. Desse modo, os mitos que ele utilizou em seus escritos não são 

escolhidos aleatoriamente, mas compõem uma estratégia de comunicação e são apresentados a 

partir do regime de memória romano. Para que seu uso atinja os efeitos esperados na plateia/ 

audiência, um núcleo de sentido deve permanecer, visto que é esse significado partilhado que 

                                                 
14 Paul Veyne defende que o Império Romano deve ser tratado por Império Greco-Romano: (1) pelo uso do grego 

como língua oficial no Oriente; (2) pela presença da cultura helênica em todo o Império, por meio da Paideia; (3) 

pela afirmação de Veyne de que “a cultura era helênica e o poder era romano” (VEYNE, 2009: VII). O historiador 

francês ainda destaca que identificação não pode ser confundida com aculturação, logo, os romanos helenizados 

não desprezavam a romanidade.   
15 Os escritores gregos que compuseram suas obras durante o domínio romano utilizavam, em sua maioria, uma 

variante do grego usado na região da Ática durante o período clássico. Trata-se de uma tentativa deliberada de 

afastamento do grego comum, ou melhor, o koiné falado pela maioria da população. Seria como se um escritor 

atual tentasse escrever seguindo os princípios da língua de Luis de Camões.  
16 São atribuídas oitenta e seis obras a Luciano de Samósata. 
17 A tradução desse conceito não é simples, uma vez que, em grego antigo, esta palavra abrangia um campo 

semântico bastante extenso; se, por um lado, ela pode ser traduzida por educação, a palavra educação deve ser 

vista no sentido da formação integral dos indivíduos, tanto por meio da formação intelectual quanto da prática de 

exercícios físicos. Em um nível mais avançado, esta palavra significa também todo o patrimônio cultural existente, 

motivo de orgulho dos homens que falavam grego. Para uma História da Paideia grega, o livro Paideia: a formação 

do homem grego de Werner Jaeger ainda continua sendo um excelente ponto de partida (JAEGER, 2010). Esse 

texto apresenta uma conotação bastante idealista da História Grega. Para uma visão mais histórica, sugerimos o 

livro de Henri Marrou, História da Educação na Antiguidade (1975). Há uma coletânea de artigos importantes 

sobre o tema organizada por Barbara E. Borg (2004). Esses textos são interessantes por relacionar a formação do 

homem culto com a identidade grega, principalmente no artigo de Christopher Jones (2004), que debate como a 

Paideia grega convive com diversas identidades. 
18 O conceito de apropriação elaborado por esse autor parte do princípio do diálogo cultural. Ao usar qualquer 

elemento disponível na cultura, os agentes culturais valoram os signos utilizados de acordo com os saberes que 

estes possuem. Um exemplo clássico de apropriação neste sentido é a do leitor que insere a obra literária em todo 

o seu quadro de significação (CHATIER, 1990).  
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permite a intervenção na ordem. Por meio das narrativas de mitos conhecidos, Luciano pode 

inserir outras discussões em seus escritos, uma vez que as narrativas míticas são elementos 

culturais mobilizados por meio da retórica a fim de produzir um efeito, gerar sentidos e induzir 

à ação. 

Luciano foi um escritor que brincou19, em termos estilísticos, com a escrita sobre a 

realidade, uma vez que construiu estórias nas quais ele mesmo avisa ao leitor que não há 

veracidade em seu escrito, indo além da poética aristotélica que diferencia a história da poesia, 

por esta narrar o que aconteceu e aquela dizer o que poderia ter acontecido (Aristóteles. Poética, 

IX, 1451b). O sírio aponta a possibilidade de construir um relato sobre o que não poderia 

acontecer e avisa o leitor disso, por exemplo, no texto Das Narrativas Verdadeiras20. Ele 

também produziu textos que relatavam acontecimentos que ele teria presenciado, em um estilo 

mais cronístico ou jornalístico, por exemplo, em: Alexandre ou o falso profeta21 ou Sobre a 

morte de Peregrino22. Nos limites de sua escrita, usou e abusou23 dos elementos tradicionais, 

tanto na forma como nos conteúdos. Ele burlou os gêneros consagrados e emulou elementos 

disponíveis na tradição, principalmente nos escritos atribuídos a Homero e Hesíodo, mas 

                                                 
19 Quando falamos em brincar ou brincadeiras estamos entendendo que o riso apresenta elementos argumentativos, 

que permitem a crítica social e política. Neste sentido, ao afirmar que o sírio brinca queremos enfatizar os usos 

criativos que ele faz da tradição literária de que é tributário, e principalmente, os vínculos desses usos com sua 

proposta política, o riso serve como ferramenta para o pensamento.  
20 No prefácio Das narrativas verdadeiras ele diz que ao falar dos escritores antigos que falavam de coisas 

inverossímeis afirma que “É por esse motivo que eu próprio, dedicando-me,  pelo desejo da vanglória, a deixar 

algo para a posteridade, a fim de não ser o único excluído da liberdade de efabular,  já que nada de verdadeiro 

podia relatar – nada digno de menção havia experimentado – me voltei para a mentira, em muito mais honesta que 

a dos demais, pois ao menos nisso direi a verdade: ao afirmar que minto. Assim, a mim me parece que também 

escaparia da acusação dos outros, eu próprio concordando que nada digo de verdadeiro. Escrevo, portanto, sobre 

coisas que nem vi, nem sofri, nem me informei por outros e ainda sobre seres que não existem em absoluto e nem 

por princípio podem existir. Por isso, aqueles que por acaso se depararem com esses escritos não devem de forma 

alguma neles acreditar” (“διόπερ καὶ αὐτὸς ὑπὸ κενοδοξίας ἀπολιπεῖν τι σπουδάσας τοῖς μεθ' ἡμᾶς, ἵνα μὴ μόνος 

ἄμοιρος ὦ τῆς ἐν τῷ μυθολογεῖν ἐλευθερίας, ἐπεὶ μηδὲν ἀληθὲς ἱστορεῖν εἶχον – οὐδὲν γὰρ ἐπεπόνθειν ἀξιόλογον 

– ἐπὶ τὸ ψεῦδος ἐτραπόμην πολὺ τῶν ἄλλων εὐγνωμονέστερον· κἂν ἓν γὰρ δὴ τοῦτο ἀληθεύσω λέγων ὅτι 

ψεύδομαι. οὕτω δ' ἄν μοι δοκῶ καὶ τὴν παρὰ τῶν ἄλλων κατηγορίαν ἐκφυγεῖν αὐτὸς ὁμολογῶν μηδὲν ἀληθὲς 

λέγειν. γράφω τοίνυν περὶ ὧν μήτε εἶδον μήτε ἔπαθον μήτε παρ' ἄλλων ἐπυθόμην, ἔτι δὲ μήτε ὅλως ὄντων μήτε 

τὴν ἀρχὴν γενέσθαι δυναμένων. διὸ δεῖ τοὺς ἐντυγχάνοντας μηδαμῶς πιστεύειν αὐτοῖς.”)(H.V. I, 5).  A brincadeira 

com os gêneros apresenta um fundo sério relacionado diretamente com o rir para pensar, os procedimentos de 

escrita luciânicos apresentam profundo conhecimento da tradição clássica, como ele insinua nesta passagem, mas 

ao afirmar que constrói seu discurso sob a égide da mentira (pseudos) cria uma proteção estilística para destilar 

sua crítica social e intelectual. Ainda nesse trecho, ele não nega o aprendizado com a Paideia helênica, apenas 

utiliza essa como apoio para propor novas possibilidades discursivas.  
21 Nesse texto, Luciano narra a fundação de um oráculo por Alexandre, que é descrito como um charlatão. Esse 

texto tenta narrar um evento de sua época, por isso afirmamos que tem um estilo mais “cronístico ou jornalístico”.  
22 Esse escrito conta a estória do suicídio do filósofo cínico Proteu que se atirou em uma fogueira em plenos jogos 

olímpicos de 165.  
23 Quando falamos em usos e abusos, não questionamos a legitimidade dessa utilização, apenas apontamos que o 

escrito não ficou preso aos limites impostos pelos cânones ou gêneros, mas fez um uso bastante criativo dos 

mesmos. Não se trata também de deturpação, uma vez que a mudança é normal e salutar, trata-se muito mais de 

um trabalho de criação criativa, de invenção estilística ou literária. 
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também brincou com os gêneros vinculados à filosofia, como os diálogos, e deu novas 

configurações aos gêneros que produzem o riso. 

Mikhail Bakhtin, em seu livro Problemas da poética de Dostoiévski, publicado 

originariamente em 1961, busca, na literatura carnavalizada, elementos para compreender a 

polifonia presente nos textos dostoievisquianos. O sírio faz parte de uma tradição literária que 

mobiliza o riso, a fim de fazer o leitor/ouvinte pensar. Bakhtin ressalta a atualidade desses 

textos, muito ligados ao cotidiano dos autores, mesmo quando essa literatura evoca heróis e 

personagens históricos a função é pensar a realidade que cerca o produtor do escrito 

(BAKHTIN, 2011: 122-123). 

O uso da lenda e dos mitos é extremamente crítico e atualizado, tendo, inclusive, 

caráter investigativo. Tal gênero renuncia à unidade estilística, em nome dos estilos híbridos, 

que unem o sublime e o vulgar, o cômico e o sério (BAKHTIN, 2011: 123). Os diálogos dos 

mortos, de Luciano de Samósata, expressa essas características. Colocando-nos mesmos 

diálogos personagens míticas e históricas, fazendo o ouvinte rir dos dilemas da morte, 

mesclando o diálogo socrático com a comédia. 

Na senda calcada por Bakhtin, o diálogo socrático colocaria em debate o caráter 

dialógico da verdade. Para esse autor: “A verdade não nasce nem se encontra na cabeça de um 

único homem; ela nasce entre os homens, que juntos a procuram no processo de comunicação 

dialógica” (BAKHTIN, 2011:125). 

A fantasia da sátira menipeia permitirá a Luciano buscar os marginalizados sociais, 

em situações extraordinárias. Com imensa liberdade inventiva, ela se liberta por meio do riso e 

experimenta cotidianamente a verdade. A menipeia é o gênero das questões finais, da vida e da 

morte. Os autores deslocam a ação para espaços que permitam a hipertrofia da crítica, o Olimpo, 

o Hades, por exemplo. Os escândalos são fundamentais. Como afirma Brandão: “A intenção de 

divertir não invalida que a obra vise a provocar, no leitor, ‘reflexões sérias dignas das musas’” 

(cf. H.V. I, 1). Esse é um dos elementos importantes da menipeia, que enfatiza que o sarcasmo 

é terrível, pois as críticas são acompanhadas do riso, o que é bastante propício para a crítica 

política, já que o riso propicia olhar uma outra exegese do real. 

Nesse espaço heterogêneo, Luciano produziu seus escritos, por meio da interação 

entre inovação literária e tradição. Sua produção foi tecida sob o ordenamento político do 

Império. Ele observou os preceitos helênicos aprendidos na Paideia, reverberando sólida 

erudição literária e retórica, como estudou Jaques Bompaire24. Em vários momentos de seus 

                                                 
24 Os estudos luciânicos têm o livro Lucien Écrivain: imitation et création, publicado originariamente em 1958, 

como um divisor de águas. Fruto da tese de doutoramento de Jaques Bompaire, o livro trata justamente do conceito 
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escritos, ele ressaltou sua origem síria como colocou em baila a diversidade desse Império, por 

exemplo, no texto A Deusa Síria25.  

Luciano usou os mitos em seus diálogos satíricos26 por meio da glosa burlesca, com 

o objetivo de transmitir uma mensagem séria, utilizando como principal veículo o riso. No 

percurso desta Tese, pretendemos deslindar esses mecanismos metanarrativos. Acreditamos 

que o conteúdo mitológico, como apropriado pelo sírio, permite um novo caminho investigativo 

para pensar a postura política desse escritor. 

Discutimos os diálogos luciânicos a fim de entender como o mesmo se apropria dos 

mitos e qual a relação desse ato com o uso da narrativa. Assim, os textos analisados são Os 

diálogos dos mortos, Os diálogos dos deuses e Diálogos dos deuses marinhos, que são as três 

coletâneas de diálogos que ele escreveu27. Trata-se de um conjunto de diálogos mais breves, 

que envolvem duas ou mais personagens.  

Analisamos, também, os diálogos maiores, que são peças mais densas e longas: A 

Descida (ao Hades) ou o Tirano; Zeus Refutado; Zeus Trágico; Prometeu; Icaromenipo ou 

sobre as nuvens; Tímon ou o misantropo; Caronte ou os contempladores; Julgamento das 

deusas; Menipo ou Neciomancia; Assembleia dos deuses; A festa de Cronos. Nesses casos, 

temos textos mais complexos, entretanto, respeitando a forma do diálogo. Os diálogos 

luciânicos são analisados tendo em vista as narrativas míticas tomadas como memória cultural 

greco-romana. 

                                                 
de mímeses, disponível no tempo de Luciano, e do uso que ele faz deste, tendo em vista todo o legado cultural 

helênico. Toda a crítica aos textos luciânicos, de certa maneira, ou comprovam suas teses, ou as refutam. Ou seja, 

os lucianistas têm esse trabalho em alta conta. Jacyntho Lins Brandão afirma que ele é o mais completo estudo 

sobre a poética luciânica e que o mesmo ainda não foi superado (BRANDÃO, 2001: 19). De um lado, esse trabalho 

é fundamental para mostrar como os procedimentos poéticos luciânicos miméticos são utilizados a favor da 

criatividade do escritor, indo de encontro às teses que observam a literatura grega do período imperial como 

inferior.   
25 Trata-se de um texto em que Luciano descreve o culto à deusa Síria, chamada Dea Syria pelos romanos, em 

Hierápolis. Esse texto confunde os analistas por dois motivos: por um lado, Luciano utiliza o dialeto Jônico, sendo 

que ele é um dos expoentes do aticismo; por outro lado, o texto apresenta um tom sério, diferente, que não trata o 

culto a essa deidade com comicidade. O historiador Franz Cumont (1987: 93-119) fornece algumas informações 

sobre o culto a Dea Syria em Roma e principalmente as características de seu culto. J. L. Linghtfoot (2003) 

apresenta no livro Lucian: on the Syrian Goddess uma cuidadosa tradução para o inglês, acompanhada do original, 

bem como um amplo estudo sobre o culto a Atargatis, tendo em vista o estado da arte das informações 

arqueológicas sobre o templo de Hierópolis e o culto a essa divindade. Ele também faz um minucioso estudo 

filológico do texto e amplo comentário histórico. Robert Turcan faz a seguinte ponderação sobre esse opúsculo 

que trata do santuário de Hierápolis “um texto do século II de nossa era, uma espécie de resenha publicitária que 

está colocada entre as obras de Luciano e que revela uma credulidade quase fingida (?), mas totalmente estranha 

ao estilo e espírito cáustico do escritor de Samósata” (TURCAN: 2001: 132). Francesca Mestre (2007: 35-37) 

defende que esse texto é de Luciano e que o mesmo deve ser entendido como um registro que expressa o retorno 

do escritor para sua casa, daí a escolha de utilizar-se de outro dialeto.  
26 Luciano mescla, em suas obras, a flexibilidade do diálogo socrático com o riso da comédia.  
27 Há, ainda, os Diálogos das cortesãs, mas esses não interessam ao debate que propomos nesta Tese, uma vez que 

os personagens apresentados por Luciano são cortesãs, o que foge da nossa proposta de pensar as narrativas míticas 

nos textos desse escritor.  
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Nesse sentido, colocamos a primeira questão historiográfica que orientou esta 

pesquisa: como a elite letrada, formada a partir da Paideia helenófila, relacionou-se com o 

ordenamento imperial? Para dar mais indícios que corroborem uma resposta a essa pergunta, 

propomos compreender a trajetória formadora de Luciano como um “intelectual” atípico da 

Segunda Sofística.  

Existem duas perspectivas básicas sobre a postura política de Luciano de Samósata. 

De um lado, existe uma ampla tradição que vê nele um escritor mergulhado no estudo dos textos 

canônicos gregos e, por esse motivo, distante da realidade política de sua época. Do outro lado, 

existe uma corrente que observa o sírio como um ativista político que escreve contra o Império 

Romano. A hipótese que nos orienta nesta Tese observa que nenhuma das duas respostas estão 

inteiramente certas.  

Paul Veyne afirma que o lugar dos intelectuais gregos evidencia uma profunda 

ambiguidade entre o apoio ao Imperador (os laços que legitimam o poder imperial não se dão 

a uma ordem imaginada, mas por meio de relações pessoais entre cidades e figuras 

proeminentes com o Imperador), a certeza da superioridade intelectual helênica e certa 

arrogância em relação à cultura latina (VEYNE, 2009: 80).  

Em seguida, analisamos a escrita luciânica, isto é, como esse autor produziu textos 

literários que tinham a pretensão de entreter a plateia por meio de uma narrativa que fugisse 

dos elementos tradicionais de verossimilhança. Seu objetivo seria construir uma peça literária 

que comunicasse, que o inserisse no mundo, tanto por meio de formas inovadoras e criativas 

quanto pelo uso dos conteúdos presentes na tradição clássica. Deslindar a escrita luciânica em 

sua construção formal permite a compreensão de como tais registros podem dialogar com a 

realidade histórica. Entender as regras de composição literária e a proposta presente em cada 

opúsculo orienta a interpretação do texto luciânico na cultura imperial.  

Analisamos elementos da escrita luciânica, ou seja, como ele constrói um gênero 

literário próprio que mescla o diálogo filosófico, à moda de Platão, e a comédia. Nesse sentido, 

o diálogo satírico age como veículo de ideias que produzem o riso, numa tradição estudada por 

Mikhail Bakthin (2010: 121-139) como o “cômico-sério”, ou seja, o riso tem a função de fazer 

o leitor ou ouvinte pensar. O riso desarma, numa sociedade na qual a crítica mordaz podia 

significar a morte do escritor e a desaparecimento de seus escritos. O riso coloca-se como ponte 

privilegiada entre a reflexão de um grupo e a realidade. 

Refletimos sobre a trajetória de Luciano de Samósata, tendo em vista o cenário 

cultural da Segunda Sofística e sua presença no Império Romano, sempre observando as 

características estilísticas do texto literário, uma vez que estas colocam as fronteiras para a 



27 

 

 

tessitura da prosa artística. O desafio para o historiador que se ocupa desses textos é justamente 

encontrar os limites para a expressão de ideias e sentimentos do mundo que os cercam. 

A nosso ver, há, em Luciano, um modo de construir seu argumento que se aproxima 

da parrésia socrática. O samosatense se coloca em seus escritos como aquele que detém a 

coragem da verdade. Orienta-nos a ideia de que ele escreveu sobre essa modalidade de produzir 

o dizer verdadeiro, tendo em vista a possibilidade de repressão.  

Um dos tópicos comuns no aprendizado da retórica, presente, por exemplo, no 

Sobre o estilo28 de Demétrio, é a maneira de falar ao tirano. Essa discussão é posta da seguinte 

maneira no manual de retórica:  

Muitas vezes, quando dirigimos a palavra a um tirano ou a qualquer outra 

pessoa violenta, dispostos a censurá-los, usamos por necessidade o modo 

figurado no discurso, como fez Demétrio de Faleiro contra Crátero da 

Macedônia. A esse que assentado sobre um leito de ouro, com ar de 

superioridade e envolto em uma manta púrpura, recebia com soberba as 

embaixadas dos gregos, disse com censura, por meio de modo figurado: Nós 

recebemos outrora, como embaixadores, não só estes, como este Crátero. No 

pronome dêitico este, há uma indicação de toda soberba de Crátero, censurada 

por meio de um modo figurado (...) Além disso, muitas vezes, também 

empregam a ambivalência. E caso alguém queira copiar esses e fazer 

reprovações que não sejam, se fato, reprovações, um exemplo é a passagem 

de Ésquines a propósito do Telauges. Quase toda a narração sobre Telauguês 

fornece uma aporia: é algo a ser admirado ou é uma chacota? Esse tipo de 

ambiguidade, apesar de não ser, na verdade, uma ironia, dá a impressão de sê-

lo. Mas poder-se-ia ainda empregar o modo figurado de uma maneira 

diferente; por exemplo, assim: uma vez que os soberanos e soberanas ouvem 

falar de suas faltas com desagrado, para aconselhá-los a não cometê-las, não 

o diremos diretamente, mas reprovaremos outros por terem cometido falhas 

semelhantes. (...) E mencionei isso querendo demonstrar, sobretudo, o caráter 

do poder, que demanda, principalmente, um discurso seguro chamado 

‘figurado’ (Demétrio. Sobre o estilo.289-293).29 

 

                                                 
28 Demétrio discorre em dois momentos sobre a maneira na qual se deve dirigir a um governante, na primeira vez 

sua preocupação é a escrita de cartas aos mesmos, que essas devem ser elevadas, mas não podem perder a graça 

(Demétrio.Sobre o estilo.234). O outro momento é aquele que realmente importa sobre como se deve falar diante 

do governante, que analisaremos no corpo do texto, dada a relevância para essa Tese.   
29  “Πολλάκις δὲ ἢ πρὸς τύραννον ἢ ἄλλως βίαιόν τινα διαλεγόμενοι καὶ ὀνειδίσαι ὁρμῶντες χρῄζομεν ἐξ ἀνάγκης 

σχήματος λόγου, ὡς Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς πρὸς Κρατερὸν τὸν Μακεδόνα ἐπὶ χρυσῆς κλίνης καθεζόμενον 

μετέωρον, καὶ ἐν πορφυρᾷ χλανίδι, καὶ ὑπερηφάνως ἀποδεχόμενον τὰς πρεσβείας τῶν Ἑλλήνων, σχηματίσας εἶπεν  

ὀνειδιστικῶς, ὅτι ὑπεδεξάμεθά ποτε πρεσβεύοντας ἡμεῖς τούσδε καὶ Κρατερὸν τοῦτον· ἐν γὰρ τῷ δεικτικῷ τῷ 

τοῦτον ἐμφαίνεται <ἡ> ὑπερηφανία τοῦ Κρατεροῦ πᾶσα ὠνειδισμένη ἐν σχήματι. [...]  

 Πολλαχῆ μέντοι καὶ ἐπαμφοτερίζουσιν †οἷς ἐοικέναι εἴ τις ἐθέλοι καὶ ψόγους [εἰ καὶ ὁ ψόγους εἶναι θέλοι τις]· 

παράδειγμα τὸ τοῦ Αἰσχίνου τὸ ἐπὶ τοῦ Τηλαύγους· πᾶσα γὰρ σχεδὸν ἡ περὶ τὸν Τηλαύγη διήγησις ἀπορίαν 

παράσχοι ἄν, εἴτε θαυμασμὸς εἴτε χλευασμός ἐστι. τὸ δὲ τοιοῦτον εἶδος ἀμφίβολον, καίτοι εἰρωνεία οὐκ ὂν ἔχει 

τινὰ ὅμως καὶ εἰρωνείας ἔμφασιν. 

 Δύναιτο δ' ἄν τις καὶ ἑτέρως σχηματίζειν, οἷον οὕτως· ἐπειδὴ ἀηδῶς ἀκούουσιν οἱ δυνάσται καὶ δυνάστιδες τὰ 

αὑτῶν ἁμαρτήματα, παραινοῦντες αὐτοῖς μὴ ἁμαρτάνειν οὐκ ἐξ εὐθείας ἐροῦμεν, ἀλλ' ἤτοι ἑτέρους ψέξομέν τινας 

τὰ ὅμοια πεποιηκότας [...]ταῦτα δ' εἴρηκα ἐμφῆναι βουλόμενος μάλιστα τὸ ἦθος τὸ δυναστευτικόν [ὡς μάλιστα] 

χρῇζον λόγου ἀσφαλοῦς, ὃς καλεῖται ἐσχηματισμένος.”  



28 

 

 

O topos30 pode ser útil para entender os mecanismos utilizados para falar ao 

Imperador. No decorrer da nossa análise vamos observar como Luciano se utiliza desses 

mecanismos para apresentar suas contestações à ordem, ou comentar a realidade em que ele 

vive. Partimos deste lugar, para colocar suas ideias, o escritor, utilizou recursos figurados para 

apresentar suas ideias sobre o poder. Há no texto luciânico os mesmos elementos citados acima, 

tais como ambivalência e o elogio inverso. 

Se por um lado Luciano se coloca como o sincero, essa palavra franca precisa ser 

pensada na especificidade dos mecanismos de poder presentes no ordenamento imperial. Díon 

Cássio, senador e historiador romano, conta que Cícero teve a língua arrancada e pregada na 

porta do Senado. Tais punições eram amplamente divulgadas com o intuito de servir de 

exemplo. Logo, os autores tinham consciência dos limites de sua ação e de sua franqueza diante 

do poder. Trata-se portanto de um tema capital. 

Tal procedimento metodológico é fundamental para avançar nas questões que 

colocamos sobre a obra de Luciano, já que os cânones estilísticos e literários, assim como o 

gênero, são elementos que orientam a escrita. Como nos ensina Tzvetan Todorov, o gênero 

literário é um elemento histórico, que serve de veículo para determinadas posturas políticas 

(TODOROV, 1980: 43-58). 

Logo, para enfrentar a questão da postura política do sírio, investigamos por meio 

dos fragmentos míticos apresentados em seus escritos, principalmente nos diálogos. A escolha 

da mitologia justifica-se, em primeiro lugar, por uma constatação elaborada por Maurizio 

Bettini (2011: 19-25), em um texto intitulado As Reescritas do Mito. Esse autor afirma que, na 

literatura clássica, não há o gosto pela inovação, mas um contínuo trabalho de reescrita do mito. 

Ou seja, existe um enorme número de narrativas disponíveis que podem ser recontadas 

infinitamente. Como diz o ditado popular: “Quem conta um conto, aumenta um ponto”. 

Luciano, ao recontar como o Príncipe troiano Paris escolheu a mais bela das deusas, 

no diálogo o Juízo das deusas, não deixa de ser fecundo, apenas apresenta sua criação em um 

modelo definido, o que facilitava que o leitor/ouvinte decifrasse outros elementos disponíveis. 

Certamente, seria uma leviandade acusá-lo de falta de criatividade. Antes de publicar um texto, 

era costume o autor participar de leituras públicas, como forma de sentir a recepção do mesmo 

e verificar a viabilidade de desprender recursos para sua publicação. Acompanhar uma estória 

                                                 
30 A palavra grega topos, cujo plural é topoi. “Na retórica clássica, os tópicos eram não só a matéria dos argumentos 

como também os lugares-comuns formais (loci communes) empregado pelos oradores na composição dos seus 

discursos” (MOISÉS, 1992: 494). Como Luciano é um autor que domina as técnicas da retórica antiga, trata-se de 

um exemplo de recurso memorialístico, utilizado conscientemente por esse escritor. 



29 

 

 

conhecida é mais fácil, mesmo quando o autor altera algum elemento tradicional. Logo, recontar 

narrativas populares é uma estratégia para desviar o ouvido da estória em si para outros 

componentes, como, por exemplo, a beleza de sua linguagem.   

É o próprio Bettini quem nos dá mais um elemento para avançar na análise que 

propomos. Ele afirma que: “Existem pelo menos dois gêneros literários antigos de que o mito 

está ausente como ‘tema’, como plot: a comédia e o romance” (BETTINI, 2010: 24). Essa 

colocação lança dois elementos que justificam a escolha em analisar os diálogos luciânicos, 

pois eles apresentam uma forma híbrida, que une o diálogo filosófico platônico com a comédia. 

Os diálogos satíricos estão num entre lugar estilístico, no qual o mito aparece com 

a função de comunicar ideias e valores. Em seguida, analisamos o conceito de mito atualmente 

e na tradição grega, como estão expressos nos diálogos de Luciano. Para isso, temos de 

questionar o próprio conceito de mito, na tradição antiga e na obra desse autor. Posteriormente, 

cotejamos essa proposta com os debates encaminhados pela historiografia antiga.  

Outro elemento importante que analisamos na Tese é a concepção que adotamos do 

mito como uma memória coletiva. As narrativas míticas gregas são construídas em um terreno 

no qual as ações dos deuses e dos homens se mesclam.  Como afirma Ken Dowden:  

 

a mitologia grega é fundamentalmente sobre homens e mulheres, é uma mitologia 

‘histórica’. Em sua maior parte, não é a participação dos deuses, animais falantes ou 

mágicos, que torna mítico o mito grego: é antes a participação de homens e mulheres 

que viveram em illo tempore (tempos remotos), os tempos anteriores ao início do 

registro histórico e para além da tradição oral confiável, na para-história ou proto-

história (DOWDEN, 1994: 34). 

 

A ideia de que os mitos pertencem a um tempo remoto, illo tempore, foi cunhada 

por Mircea Eliade (1981: 35) em seu livro O mito do eterno retorno. Essa concepção se coaduna 

com a forma como entendemos o mito grego. Não interessa a sua existência factual, pois sua 

proposta era de que ele era entendido pelas populações como um passado comum. Nesse 

caminho, as apropriações das narrativas míticas são construções memorialísticas. 

Os usos do passado são instrumentos eficazes para a constituição do poder. Ao 

adaptar fragmentos da mitologia grega, Luciano estaria manipulando um importante 

componente da identidade helenófila. Tal trabalho não visa somente ao passado mítico, mas 

constrói-se em uma bidimensionalidade, isto é, o passado desejado ou sonhado que reverbera 

em um futuro almejado.  

A própria escrita literária luciânica permite que personalidades de uma história 

recente transitem nesse entre-lugar com personagens míticos. Observe-se que, no ateliê do 
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escritor, mito e passado não se diferenciam. Por exemplo, Luciano coloca Diógenes31 e 

Héracles32 em um mesmo diálogo (LUCIANO. D. mort. XI).  

Assim, devemos investigar os vínculos entre poder e mitologia, atentando para os 

recortes míticos que tratam justamente de práticas de poder. Entendemos poder como ação de 

fazer com que os outros ajam da maneira como queremos. Temos como foco basicamente dois 

pontos: 1) Zeus e os limites da ação do deus supremo do Olimpo, explorando nesse sentido, a 

reflexão sobre o destino, exposta por Luciano no diálogo Zeus Refutado e Zeus Trágico, e 

citado, rapidamente, na Assembleia dos deuses; 2) outras situações que entendemos como 

apropriadas são as relacionadas com a manutenção do poder, ou seja, as preocupações dos 

personagens sobre a possibilidade de serem pegos em condutas questionáveis ou ainda os 

perigos da queda. Há aqui uma análise sobre os limites do poder de um soberano. Analisamos, 

nesse ponto, as relações entre Zeus e Prometeu, e focamos o delicado problema da sucessão 

que aparece no relato mitológico e na prática política do Principado romano. 

No mundo greco-romano, os escritores não tinham o status jurídico e autoral que 

outorgamos aos nossos autores. Com o mesmo fito, não consideramos que Luciano tenha uma 

obra, pois entendemos que esse conceito expressa uma organicidade e uma intencionalidade 

que não existe nos seus escritos. Nossa Tese se constrói neste lugar contraditório que busca 

entender os registros luciânicos, sem pensar os mesmos em uma unicidade. Trata-se, muito 

mais, de um trabalho de intertextualidade e de diálogo, que permite entender os discursos em 

uma formação discursiva33. Observar que o enunciado compõe um discurso, que só é permitido 

em determinada formação discursiva, não são hipertrofiadas na morte do autor34, como 

                                                 
31 Diógenes de Sinope (412-323 a. C.) foi um filósofo cínico, discípulo de Antístenes. É o mais famoso dos 

filósofos cínicos. Nada do que escreveu chegou até nós, entretanto, sabemos muito do cinismo antigo por meio 

das anedotas que envolvem este personagem.   
32 Filho de Zeus e da mortal Alcmena, foi perseguido durante sua vida pela deusa Hera, tendo que cumprir os doze 

trabalhos. É um dos poucos casos da literatura grega de apoteose de um semideus, quando o mesmo é queimado 

no vulcão Oeta. Um dos mais populares heróis da Antiguidade era cultuado tanto pela elite quanto pelas camadas 

mais baixas da sociedade. Jean Bayet ressalta que, no século II, os cultos aos deuses humanos, principalmente 

Héracles e Escapulápio, teria um aumento significativo, numa tentativa pagã de fazer frente ao nascente 

cristianismo (BAYET, 1984: 276). No Diálogo XI, Diógenes questiona o espectro de Héracles sobre sua suposta 

divindade (ARANTES JUNIOR, 2008b: 16). 
33 Seguindo Michel Foucault, em seu livro a Arqueologia do saber, “chamaremos de discurso um conjunto de 

enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva (...) é constituído de um número limitado 

de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência” (FOUCAULT, 2002: 135). 

Já a noção de formação discursiva apresenta ordem, correlação, funcionamento e transformação, que são ordenadas 

por um conjunto de regularidades (FOUCAULT, 2002:35-45).  
34 Millôr Fernandes tem uma frase que diz “Tudo o que eu digo, acreditem, teria mais solidez, se em vez de 

carioquinha, eu fosse um velho chinês” (FERNANDES apud. GOMES, 1994: 5). A ironia dessa frase esconde 

duas coisas importantes para a nossa análise. Em primeiro lugar, a noção de autoridade que instintivamente damos 

aos textos antigos, como se os mesmos fossem detentores de uma aura mais profunda, de um segredo que deve ser 

decifrado. Assim como o “efeito de autoria”, uma noção que não existia antes da modernidade. Esse enunciado 

nos lembra as indagações de Michel Foucault (1992: 32) sobre a atribuição de determinado enunciado a um 
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propõem os filósofos Michel de Foucault (1992) e Roland Barthes (2012: 57-65). Já que há no 

processo de escrita intencionalidade por parte de quem escreve, sem deixar de mencionar a 

criatividade em escolher os elementos disponíveis e inventar algo diferente. Defendemos que a 

escrita nunca é livre de orientações metanarrativas, os chamados regimes de escrita, mas que 

dentro dos limites estabelecidos os autores inventam, criam. Ressaltemos sempre: o texto de 

caráter literário tem o fito de ideais estéticos. 

Analisamos a relação dos personagens míticos com os homens, com o objetivo de 

compreender como Luciano representou relações entre hierarquias existenciais díspares, no 

caso, homens, heróis e deuses. Nesse ponto, as barreiras entre a vida e a morte, a posse do 

próprio corpo ou o controle dos seus desejos, e as conturbadas relações amorosas dos deuses 

são vistos sempre como relações construídas em situações de poder, assim como a inversão 

controlada da ordem. Nesse passo, analisamos os seguintes diálogos: O juízo das deusas; As 

saturnálias; Caronte ou os contempladores; Diálogos dos deuses marinhos; e Os diálogos dos 

mortos. Tendo em vista esse percurso, este trabalho está organizado em três capítulos, além 

desta introdução e das considerações finais. 

No primeiro capítulo, apresentamos Luciano de Samósata, traçando um panorama 

de sua trajetória, tendo em vista que ele participa de um fenômeno cultural, batizado por 

                                                 
personagem específico, pois isso muda o olhar sobre o discurso. Como afirma Claude Calame: “o autor se revela 

por ser o resultado de uma construção que se situa na crença de diferentes parâmetros da ordem jurídica e 

institucional” (CALAME, 2004: 12). Essa função permite a atribuição nominal, o reconhecimento social e a 

autenticação dos textos. Roger Chartier, ao revisitar a reflexão seminal de Foucault, afirma que: “Podemos dizer 

que a função autor não é somente uma função, mas também uma ficção, e uma ficção semelhante a essas ficções 

que dominam o direito quando ele constrói sujeitos jurídicos que estão distantes das existências individuais dos 

sujeitos empíricos” (CHATIER, 2012: 29-31). Tendo em vista esses elementos, acreditamos que o conceito de 

obra também deve ser revisto, uma vez que esta categoria enseja coerência e projeto de unicidade, construído no 

largo das vezes por críticos após o falecimento do escritor. Tais pontos levam-nos a apresentar um cuidado 

metodológico ao analisar os textos luciânicos em sua individualidade, na tentativa de encontrar as linhas mestras 

desta formação discursiva. Alguns pontos podem ser colocados de uma perspectiva mais conservadora de leitura: 

1) existe um autor definido como escritor destes textos por meio da filologia; 2) esses escritos são o produto de 

um contexto definido; 3) existem alguns elementos de unicidade, tais como gênero, modos de validação 

enunciativa, visão de mundo. Em primeiro lugar, devemos entender a filologia como um saber que responde a 

questões de uma determinada época, no caso, a Modernidade, indagações essas que são distintas daquelas presentes 

no momento de confecção do texto. Não se trata, aqui, de denegrir o campo de atuação dos filólogos, mas de 

ressaltar que, na Antiguidade, não havia a necessidade de atribuição rigorosa como nos dias de hoje. Logo, a 

preocupação da existência de um indivíduo produtor destes discursos hipertrofia os questionamentos referentes à 

constituição desta formação discursiva, que transcende o indivíduo produtor do texto. Em segundo lugar, a lógica 

de um contexto que garante esta postura mais tradicional fica comprometida, uma vez que os contextos são 

pensados pelos historiadores a partir de indícios presentes, com todo rigor, tendo como suporte elementos criativos 

e regras de validação dos enunciados que produziram efeitos realísticos. Os contextos não existem externos ao 

trabalho do historiador, assim como o passado. Construímos o passado por meio dos indícios, visto que ele não 

existe mais, simplesmente passou. Assim, contextos não podem garantir a unicidade de discursos, já que a dialética 

entre documentação e tessitura dos contextos é extremamente complexa. Finalmente, esses elementos de unicidade 

são configurações de aspectos externos de produção escrita, modelos, gêneros, que concorrem em um espaço 

metanarrativo, o que não supera os elementos criadores dos indivíduos. Ressaltamos que a criatividade é 

rigorosamente tabulada nestes elementos. Os textos são produzidos na dialética com o real, logo o trabalho do 

historiador é tentar entender esse diálogo entre realidade e discurso, numa frágil relação epistemológica.  
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Filóstrato de Segunda Sofística. Neste passo da Tese, contextualizamos os textos desse escritor 

no período dos Antoninos, assim com as especificidades de seu regime de memória. Além disso, 

indagamos sobre a escrita luciânica e as características da parrésia como forma de dizer elegida 

por ele na maioria de seus escritos. 

No segundo capítulo, abordamos o conceito de mito, à luz da moderna antropologia 

e da História Cultural; o conceito de mito na tradição greco-romana; e as definições de mito na 

obra de Luciano de Samósata. Dessa forma, compreendemos como esse autor expressou o 

conteúdo mítico e os significados que o mesmo teve em seus escritos.  

No terceiro capítulo, apresentamos os usos políticos da narrativa mítica nos 

diálogos luciânicos, tendo em vista os elementos que configuram o regime de memória greco-

romano; analisamos os usos que os saberes antigos (mitologia, retórica e filosofia) propõem 

para a memória; e indagamos sobre os vínculos entre memória e poder nos escritos de Luciano 

de Samósata. Nesse último item, investigamos as relações de poder entre os personagens 

míticos, as maneiras de deliberação, os debates acerca da sucessão dos governantes e sobre a 

manutenção do poder estabelecido, buscando uma analogia com o que ocorria no tempo em que 

ele produziu seus escritos. 

Essa indagação dos textos luciânicos somente é possível pelo deslocamento dos 

interesses dos historiadores neste início de século. Seguindo esse roteiro, vislumbramos uma 

nova possibilidade de analisar a relação de Luciano e o poder imperial, tendo em vista que os 

usos que ele faz dos mitos ensejam elementos para uma reflexão sobre o poder, que não está 

alijada do contexto imperial dos Antoninos. 
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Capítulo I 

Luciano de Samósata, a Segunda Sofística e o Império Romano: 

relações ambíguas entre literatura e poder 

 

 

Luciano de Samósata nasceu35 provavelmente entre os anos de 115-120, na cidade de 

Samósata, antiga capital do reino de Camogema, uma região estratégica para o Império 

Romano, já que ficava próximo a um conflituoso limes. Como colocamos na introdução deste 

trabalho, o sírio produziu um extenso corpus literário que tem intrigado os estudiosos sobre sua 

relação com o Império Romano.  

O samosatense constrói, em alguns de seus escritos, uma imagem na qual destaca 

elementos de sua trajetória sociopolítica e cultural: decisão de se dedicar à Paideia, formação 

retórica, viagens e debates contemporâneos. Como essa imagem é desprendida de seus escritos, 

suas informações e conclusões desdobradas estão no campo do provável. Entretanto, isso não 

nos impede de analisar essa imagem e principalmente compreender algumas intencionalidades 

construídas pelo escritor em seus textos.  

Nesse sentido, cabe, aqui, o confronto dessa imagem com os aspectos historiográficos 

referentes à atuação de oradores e escritores helenófilos na Segunda Sofística: conceituação e 

atuação sociocultural no Império Romano. Em seguida, debatemos a relação do samosatense 

com esse fenômeno cultural e, neste passo, discutimos as teses pertinentes à relação dos 

intelectuais helenófilos com a cultura imperial romana. Tendo em vista os vínculos de Luciano 

e o Imperador quando ele assume um cargo em Alexandria, na administração da província 

imperial do Egito, analisamos seus escritos literários, objetivando a apreciação dos gêneros 

trabalhados pelo autor, dando atenção maior ao diálogo satírico, uma vez que nosso recorte 

centra-se nesse gênero específico. Finalmente, construímos uma análise do discurso do sírio, 

tendo como guia a noção de parrésia, isto é, franqueza, sinceridade que permite ter a coragem 

de dizer a verdade.  

 

 

                                                 
35 A Suda afirma que Luciano nasceu sob o governo de Trajano, ou seja posterior a 117. Jacques Schwarts (1965: 

14) propõe 119. 
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1.1 A trajetória e os escritos de Luciano de Samósata: como ser sírio, escrever em 

grego e estar no Império Romano 

 

Luciano de Samósata escreveu um vasto número de textos em grego ático36. Sabemos 

muito pouco a respeito de sua trajetória intelectual e sociopolítica. Podemos inferir com certeza 

somente as informações fornecidas em seu nome. Luciano é um nome latinizado37, o que 

provavelmente ajudava em sua inserção sociopolítica. As outras informações que temos são 

desprendidas da análise de seus escritos.  

Como mencionado, Luciano nasceu em Samósata (Luciano. Hist. Co. 24. 11), uma 

cidade fortificada, capital do reino de Comagena38 (Ver mapa I), situada no norte da Síria, à 

margem direita do Eufrates (hoje Samsât). Comagena (Ver mapa III) era um pequeno reino, 

helenizado, dominado inicialmente por Tibério; entretanto, Cláudio devolveu esse reino aos 

antigos soberanos. O Imperador Vespasiano reconquistou esse território aproximadamente 

cinquenta anos antes do nascimento de Luciano.  

A população de Samósata tinha origem irânico-semítica e sua helenização data do 

primeiro século a.C. As principais instituições permaneceram com caráter greco-iraniano 

mesmo sob o domínio romano (BRANDÃO, 2001: 328). Infelizmente, como afirma 

Christopher P. Jones (1986: 03-23), há uma ausência de escavações arqueológicas na região, o 

que é lamentável, uma vez que neste local havia uma encruzilhada fluvial e diversas estradas 

que davam acesso, por um lado, à Mesopotâmia, à Pérsia e à Índia e, de outro, à Cilícia e à 

Capadócia e, naturalmente, à Síria (Ver mapa III).  

A conquista de Comagena se insere em um movimento histórico maior das rivalidades 

intensas com a Pártia. Pouco a pouco, o Império Romano absorveu alguns reinos clientes 

helenizados, como Capadócia (44), Comagena (72) e Arábia Nabatea (106). A cidade-estado 

de Palmira, conhecida no mundo antigo por seu esplendor e riqueza, foi incorporada ao Império 

no século II. Do mesmo modo, o reino de Osroene, cuja capital era Edessa, foi convertido em 

colônia por Caracala (211-217) (MILLAR, 1970: 101-102). 

Havia quatro legiões estacionadas na Síria (ver mapa IV). Fergus Millar ressalta que “as 

fotografias aéreas revelaram uma ampla rede de fortalezas romanas no deserto sírio e na 

                                                 
36O aticismo é uma das principais características estilísticas da Segunda Sofística, e consiste na imitação do grego 

escrito na Ática durante o período clássico da cultura helênica, basicamente os séculos V e IV a. C. 
37 Lucianus é a forma latina, que deriva Luciano em Português; ele utiliza em vários diálogos a forma Lykinos, que 

provavelmente é uma versão em grego de seu nome. 
38 Luciano não descreveu sua terra natal, não falou das gigantescas esculturas dos reis de Camogema, nem de sua 

paisagem, tanto que Hadrien Bru (2011: 94) faz apenas uma citação da obra de Luciano em seu trabalho sobre o 

poder imperial nas províncias sírias.  
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Mesopotâmia” (MILLAR, 1970: 102). Paulatinamente, essa concentração de forças foi dispersa 

em posições fortificadas pelo limes. A presença de legiões estacionadas reflete a animosidade 

constante que envolve essa região do Império, e dois pontos devem ser ressaltados: a presença 

dos Partos e algumas rotas comerciais importantes (ver mapas II e III). 

A XVI Legião Flávia estava estacionada próxima à cidade de Samósata desde 72 

(PETTIT, 1989: 112), denotando o contato dos moradores com o poder romano por meio das 

relações socioeconômicas e culturais estabelecidas com os soldados oriundos de outras partes 

do Império, o que era fundamental para proteger o limes oriental de uma possível invasão 

pártica (GRIMAL, 1973: 104). Isso representa a presença do poder imperial nessa região.  

Os soldados presentes em uma legião não ficam ociosos esperando uma batalha. Yann 

Le Bohec argumenta que os soldados eram mão de obra relativamente qualificada, que não 

apresentava custos ao Estado, visto que eles podiam ser responsáveis pelo correio oficial, pela 

proteção dos cobradores de impostos e ainda trabalhar na construção e na manutenção de obras 

públicas39. O autor ainda enfatiza a interação econômica, a partir do gasto dos soldos dos 

militares, a difusão religiosa de determinados cultos religiosos e a romanização do Império. Há 

um processo dialógico da interação de soldados das mais distintas regiões imperiais com a 

população local e a cultura grega e latina faz a ponte entre os costumes locais e aqueles que 

chegam para servir na XVI Legião Flávia (LE BOHEC, 2007: 21; 327). Essa legião permite o 

estabelecimento de relações políticas (já que a mesma representa a força militar do Império), 

interações econômicas, culturais e religiosas travadas entre representantes romanos e moradores 

provinciais. Nesse contexto, nasceu Luciano de Samósata, autor que sempre enfatizou em seus 

escritos sua origem síria. 

Para auxiliar os historiadores que desejam construir uma biografia de Luciano, restam 

apenas as referências implícitas em seus escritos. Jacques Schwartz (1965) estabeleceu em sua 

Biographie de Lucien de Samosate a mais coerente datação para as obras de Luciano. Alguns 

eventos podem ser usados como terminus post quem ou ante quem, como as Guerras Párticas40 

(161) e a morte de Peregrino (169). No opúsculo Alexandre ou o falso profeta, Schwartz e 

                                                 
39Por exemplo, em fevereiro do ano de 107 foi construída uma calçada em Eilat, através da Bostra, até o limite 

com a Síria, próximo de Damasco. Essa obra foi encaminhada por soldados romanos (MILLAR, 1970: 110). 
40 Ana Teresa Marques Gonçalves resume essa Guerra nos seguintes termos: “Os partos atacaram “estados-

clientes” romanos em 161-162 d.C., já no governo colegiado de Marco Aurélio e Lúcio Vero. O rei Vologeso III 

invadiu a Armênia e a Síria, procurando expandir os domínios territoriais partos. Foi o próprio Lúcio Vero quem 

foi à frente das legiões romanas enviadas para combater mais uma vez os partos. Novamente, Ctesifonte foi 

invadida, pilhada e destruída, mas a região permaneceu fora do limes, pois os partos aceitaram assinar um acordo 

no qual devolviam as regiões conquistadas previamente e entregavam aos romanos a cidade de Doura-Europos 

(166 d.C.). A cidade de Carras, de tão má lembrança para os romanos, foi reduzida à condição de colônia. Além 

disso, uma peste dizimou boa parte das legiões que estavam no Oriente e os Quados e Marcomanos atacaram a 

região do Reno-Danúbio. A ameaça parta permaneceu, assim, esporádica” (GONÇALVES, 2005: 16). 
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Bompaire apontam mais um indício importante, a referência a Marco Aurélio como “Θεòς 

Μάρκος” (divino Marcos) (Luciano, Alex. 48), do que inferem que Luciano teria sobrevivido 

ao Imperador filósofo. Entretanto, o sírio poderia estar escarnecendo dos poderes do Imperador 

por meio de uma fina ironia, já que esse foi enganado por um charlatão41. Outro ponto que 

enfraquece a argumentação do lucianista é que, no Império Romano do Oriente, o governante 

era tratado como Θεòς (deus) naturalmente, assim como tinha o mesmo status de um Faraó na 

província do Egito (PRICE, 1984: 86; SARTRE, 1994, 110).  

Era comum que o Imperador fosse tratado por Θεòς, logo, o uso de Luciano pode apenas 

expressar isso, pois essa forma era amplamente usada no Oriente. Sabemos que, 

tradicionalmente, no Ocidente, Imperador vivo não poderia ser cultuado como deus, mas seu 

genius era divinizado, ou seja, os elementos míticos que o vinculavam às divindades tornavam 

a sua família divina (BICKERMAN, 1972:9). Não podemos esquecer que, após a morte, muitos 

Imperadores haviam sido consagrados deuses, por meio da consecratio, entretanto, na tradução 

cultural, essas sutilezas se perdem com muita facilidade e a compreensão é feita a partir dos 

padrões culturais existentes. No caso do Oriente, o Imperador tem seu culto influenciado pelos 

reis helenísticos que sucederam Alexandre Magno.  

Christopher P. Jones afirma que Luciano esteve na corte de Lucio Vero durante a 

campanha militar deste Princeps (JONES, 1986: 68-77). Tal premissa foi aceita por alguns 

autores que reverberam em último grau as consequências desse fato. O mais recente caso é do 

historiador francês Alain Billault (2010:146-148), que analisou alguns escritos luciânicos como 

composições de um escritor cortesão, feitas para bajular o Imperador Lucio Vero e, em seguida, 

conseguir um cargo na administração imperial no Egito. 

Não podemos menosprezar essa nomeação. Essa província era uma das mais 

importantes do Império Romano, pois, juntamente com a Sicília, era considerada um dos 

celeiros do mundo antigo. Foi anexada ao Império por Otávio após a batalha naval do Actium 

(31 a.C), que derrotou a esquadra de Marco Antônio e Cleópatra.  Augusto decidiu que a antiga 

terra dos faraós seria uma província pessoal, ou seja, ela faria parte do patrimônio do Princeps. 

Todos os tributos recolhidos ali seriam enviados ao patrimonium caesaris, ao invés de ir para 

o Aerarium Saturni42. Para viajar às terras egípcias, os membros da ordem senatorial 

                                                 
41 Luciano está falando do “homem divino” Alexandre de Abonotico, que, aos seus olhos, é um charlatão. Neste 

passo, o sírio fala de um oráculo enviado ao Imperador referente à guerra contra os germanos. Logo, a ideia da 

presença da ironia luciânica aqui se justifica pelo contexto. A edição da Loeb, cuja tradução é de A. M. Hamom, 

não marca em sua versão para o inglês esse termo. O que ocorre, por exemplo, na versão espanhola publicada pela 

Gredos de José Luis Navarro González e na do brasileiro Daniel Gomes Bretas.  
42 A ideia é que esses recursos sejam gastos com os cidadãos romanos, em obras públicas, no pagamento de legiões, 

abastecimento de cidades, construções públicas e festividades entre outras possibilidades. O Imperador poderia se 
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precisavam da autorização expressa do Imperador. Dada a importância estratégica da 

arrecadação de impostos, o cargo de Prefeito do Egito era ocupado sempre por alguém muito 

próximo à corte imperial. Os funcionários da administração imperial no Egito eram membros 

da ordem equestre. 

Sabemos que Luciano esteve no Egito, graças ao opúsculo Em defesa dos que 

recebem salários (Luciano. Apol. 4). As premissas colocadas por Jones são desdobradas de 

maneira interessante por alguns eruditos, como Billaut. Luciano teria participado da corte de 

Lucio Vero durante a guerra dos romanos contra os partos, assumindo uma postura cortesã. Ele 

teria escrito alguns discursos bajulatórios a Panteia, amante do co-Imperador. Billaut 

conjectura que bajular a amante do Imperador seria uma forma indireta de atingir o governante 

e assim abrir caminhos para benesses políticas, como a indicação a um cargo na administração 

da província do Egito. Ser nomeado para um cargo no Egito significava proximidade com 

grupos que sustentavam diretamente o poder e a legitimidade do Imperador.  

Ele foi para Alexandria já velho, como ele mesmo diz no opúsculo Apologia aos que 

recebem salário (Luciano. Apol. 4).  Schwartz (1965: 12-14) propõe as datas de 170-175. Ele 

parte de uma hipótese fascinante, mas que carece de comprovação empírica. Esse autor afirma 

que para ocupar um cargo destinado a um membro da ordem equestre, sem experiência, Luciano 

teria utilizado a influência que tinha com o Prefeito do Egito. Essa datação é indicada pela 

ocupação do cargo por C. Calvisius Statianus, que seria próximo dos círculos letrados, fato que 

sabemos por meio da correspondência de Frontão. Mesmo sem haver quaisquer referências nas 

correspondências de Frontão (o autor tinha muita influência, já que foi preceptor de Marco 

Aurélio e trocou com ele inúmeras missivas), a hipótese de um vínculo entre o Imperador, 

Frontão, Calvisius Statianus e Luciano é estabelecida. O fascínio dessa hipótese não suporta o 

exame da documentação.  

O sírio descreve assim sua estada e suas funções nas antigas terras dos faraós:  

 

(...) na vida privada tenho igualdade de direitos e em público participo do mais 

alto nível de comando e colaboro no que me diz respeito. E se olhares, 

pensarás que não é muito pequena minha parte no governo do Egito: iniciar 

processos, ordená-los devidamente, escrever memórias do que se fez e disse, 

moderar as intervenções dos litigantes, manter com maior clareza e o maior 

detalhe, com maior fidelidade, os decretos do governador, e publicá-los para 

que se conservem para sempre. E o salário não vem de um particular, mas sim 

do Imperador; tampouco é pequeno, mas muitos talentos. Para o futuro as 

                                                 
utilizar desses recursos das mais variadas formas e propagandear tudo que fez. Por exemplo, os capítulos XX-

XXIII das Res Gestae Diui Augusti indicam as mais diversas formas de investir os recursos egípcios (Augusto. 

RGDA. XX-XXIII). 
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esperanças não são pequenas, se acontecer o normal, supervisar uma província 

ou algumas outras questões imperiais (Luciano. Apol, 14). 43 
 

Por meio dessa descrição e do cotejo com outras fontes44, os especialistas debatem 

o cargo que Luciano ocupou.  M. H.-G. Pflaum (1959: 282), eminente especialista na epigrafia 

referente a carreiras de membros da ordem equestre, propôs, em 1959, a partir de análises da 

epigrafia de um cursus equestre, que ele teria sido Archistator Praefecti Aegypti. 

Já Hans Vander Lest (1985: 79-82), egiptólogo especialista em papirologia do 

período romano, propõe o cargo de εìσαγωγεύς. É interessante notar que Luciano usa a palavra 

εìσάγειν. Trata-se de um trabalho infrutífero, cujas conclusões são por demais hipotéticas. Alain 

Martin defende que archistator seria um cargo mais apropriado a um membro da ordem 

equestre (MARTIN, 2010 :194-195). Tais palavras poderiam inclusive designar a mesma 

função, dado que uma está em latim e a outra em grego.  

Esse debate sobre a presença de Luciano na corte de Lucio Vero e sua ida ao Egito 

foi hipertrofiado na análise de alguns textos. Alain Billault investiga esses opúsculos a partir da 

premissa de serem textos que Luciano teria escrito com o intuito de agradar ao co-Imperador. 

O que mais nos causa estranheza é que, ao ler os textos Sobre a Dança, Os retratos, Em defesa 

dos retratos e Como se deve escrever a História, não encontramos nenhuma alusão à presença 

de Luciano na corte do Imperador.  

O primeiro texto é uma defesa da pantomima45. Billault traça a seguinte hipótese: 

tendo em vista que o escritor da História Augusta nos informa que Lucio Vero gostava desses 

espetáculos, o exercício retórico luciânico de defesa desta arte teria o intuito de bajular 

indiretamente o Princeps (BILLAULT, 2010: 148). Tal hipótese não se sustenta, já que 

“defender o indefensável” era o mote para diversos autores, tendo em vista aprimorar a técnica 

retórica e explorar os recursos argumentativos. Não se trata de uma anormalidade luciânica, 

                                                 
43 “[...] τὰ μὲν οἴκοι ἰσότιμα ἡμῖν, δημοσίᾳ δὲ τῆς μεγίστης ἀρχῆς κοινωνοῦμεν καὶ τὸ μέρος συνδιαπράττομεν. 

ἔγωγ' οὖν, εἰ σκέψαιο, δόξαιμ' ἄν σοι οὐ τὸ σμικρότατον τῆς Αἰγυπτίας ταύτης ἀρχῆς ἐγκεχει ρίσθαι, τὰς δίκας 

εἰσάγειν καὶ τάξιν αὐταῖς τὴν προσήκουσαν ἐπιτιθέναι καὶ τῶν πραττομένων καὶ λεγομένων ἁπαξαπάντων 

ὑπομνήματα γράφεσθαι καὶ τάς τε ῥητορείας τῶν δικαιολογούντων ῥυθμίζειν καὶ τὰς τοῦ ἄρχοντος γνώσεις πρὸς 

τὸ σαφέστατον ἅμα καὶ ἀκριβέστατον σὺν πίστει τῇ μεγίστῃ διαφυλάττειν καὶ παραδιδόναι δημοσίᾳ πρὸς τὸν ἀεὶ 

χρόνον ἀποκεισομένας, καὶ ὁ μισθὸς οὐκ ἰδιωτικός, ἀλλὰ παρὰ τοῦ βασιλέως, οὐ σμικρὸς οὐδὲ οὗτος, ἀλλὰ 

πολυτάλαντος· καὶ τὰ μετὰ ταῦτα δὲ οὐ φαῦλαι ἐλπίδες, εἰ τὰ εἰκότα γίγνοιτο, ἀλλὰ ἔθνος ἐπιτραπῆναι ἤ τινας 

ἄλλας πράξεις βασιλικάς.” 
44 Por exemplo, as inscrições paleográficas contendo o cursus honorum de funcionários que estavam no Egito, 

assim como em papiros do período romano.  
45 Pantomima era uma forma de entretenimento dramático, no qual um tema (geralmente mitológico) era 

apresentado. Um ator dançava em silêncio acompanhado por instrumentos musicais e um coro.  O ator usava 

diferentes máscaras para mudar os papeis, além de roupas luxuosas.  Nesta performance, ligavam-se  representação 

teatral e dança. Os gregos marginalizavam esse tipo de arte e, por esse motivo, viam com maus olhos a inscrição 

nos concursos. Entretanto, a mesma tinha muito prestígio entre os romanos, que a conheciam desde o ano 22 a.C. 
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mesmo na Segunda Sofística, a construção deste tipo de discurso. Muito pelo contrário, era uma 

prática recorrente mesmo na obra de Luciano. Lembremos que ele constrói um Elogio à mosca, 

por exemplo.  

Os outros dois opúsculos, Os retratos e Em defesa dos retratos, seriam direcionados 

à descrição de retratos de Panteia, a amante de Lúcio Vero, o que também é bastante conjectural. 

Por fim, o tratado sobre a escrita da História pode inclusive ser visto como um texto contra o 

Império, como defende Brandão (2009: 145). Retornaremos a esse aspecto quando falarmos da 

presença de Luciano no Egito, ainda neste capítulo.  

Luciano teria permanecido em Antioquia e visitou Abonotico e Samósata. Em sua 

visita à cidade natal, pronuncia o discurso O sonho ou sobre a vida de Luciano. A partir de 165, 

teria vivido em Alexandria, no Egito, local em que teria ocupado um cargo na administração 

imperial. Em 175, retorna mais uma vez a Atenas. Sua morte deve ter ocorrido após 181. 

Ao interrogar o corpus luciânico sobre a vida desse escritor, não podemos esquecer que 

Luciano não era comprometido com a factualidade dos eventos; observe-se que isso não o torna 

alguém que escreve desvinculado de sua realidade, como Jacques Bompaire (2000) sugere. 

Segundo tese defendida por esse autor, o sírio escreveria imerso em sua biblioteca, em seus 

livros e a realidade externa não seria um elemento relevante. Nessa perspectiva, o trabalho de 

criação luciânica deveria ser analisado por meio dos desdobramentos do conceito de mímesis, 

tanto na tradição antiga quanto nos escritos luciânicos. Nesta Tese, objetivamos dar outro 

formato às análises dos escritos luciânicos. Uma vez que o imenso conhecimento advindo do 

estudo dos textos canônicos da tradição cultural helênica não impede que esse patrimônio seja 

pensado como forma de refletir sua realidade, devemos questionar se a dedicação ao estudo 

desses seria um indicativo de desvinculação literária com seu mundo.  

Luciano escolhe contar “mentiras variadas de maneira convincente e verossímil” 

(LUCIANO. V. H. I. 2)46 47, assim as informações biográficas ficam em uma zona obscura, 

entre as condições materiais de existência e os eventos vividos pelo autor, que os escreve a 

partir de critérios de ficcionalidade, valorizando  as relações entre a forma e o conteúdo 

apresentado. Nesse sentido, nossas questões não estão voltadas simplesmente para a 

determinação de lugares e datas na curta duração, mas para a compreensão de elementos 

conjunturais (o papel deste escritor e o diálogo de seus discursos com seu tempo) e estruturais 

(a identidade helênica no seio do Império Romano). Assim, a vida de Luciano só nos interessa 

                                                 
46 Optamos por citar o texto luciânico pelos títulos abreviados de sua versão latina. Nesse caso, usamos a tradução 

Das Narrativas Verdadeiras, de Lucia Sano (2008). 
47 “ψεύσματα ποικίλα πιθανῶς τε καὶ ἐναλήθως”. 
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se ela puder contribuir para a compreensão desses elementos, bem como sublinhar os valores 

por ele apresentados. 

Mesmo com essas ressalvas necessárias, é importante sublinhar que a imagem presente 

em seus escritos permite analisar alguns valores que ele, provavelmente, gostaria de enfatizar, 

como também temos acesso a alguns indícios sobre o lugar que ocupava na sociedade. 

Outro fato relevante é que sua língua materna não era o grego, como afirma no opúsculo 

Dupla Acusação. Falava uma língua bárbara, que não sabemos qual seria. Nesse diálogo, a 

Retórica personificada48 afirma “tê-lo encontrado quando era muito jovenzinho, ainda bárbaro 

de língua e vestido em uma capa síria, vagando pela Jônia, sem saber ainda o que fazer de si’ – 

e “tendo-o então desposado, na minha tribo o inscrevi fraudulentamente e tornei-o cidadão”49 

(Luciano. Bis acc. 27).  

No processo formativo desse autor, devemos ressaltar as inúmeras viagens que ele fez: 

Jônia (Bis acc. 27), Macedônia (Scyth.); Trácia (Fug.); Itália (Bis acc, Fug.; Electr); Gália (Bis 

acc.; Herc); Antioquia (Im.; Pro im.); Samósata (Somn), Abonotico (Alex.), Egito (Apol.)50. 

Como podemos observar, Luciano conheceu muitas localidades diferentes. Nessas diferentes 

cidades, ele exerceu a profissão de advogado e fez declamações públicas. 

Cada vez que o sírio ia a uma localidade diferente, ele reconstruía sua imagem do 

mundo. Como afirma François Hartog, em seu livro Memória de Ulisses, “a Grécia está em 

toda parte” (HARTOG, 2004:225), ou seja, um viajante grego acaba ensinando mais que 

aprendendo ao viajar, pois entende que reencontra sua cultura por onde ande. Essa identidade 

viajante é um elemento muito interessante que precisa ser ressaltado. 

Entretanto, a imagem mais completa que Luciano deixou aos seus leitores está expressa 

no opúsculo O sonho ou sobre a vida de Luciano, em que ele conta como seguiu os caminhos 

da Paideia. Não se trata de uma biografia no estilo plutarquiano, pois temos aqui um texto 

alegórico, no qual o sírio nos conta que seus pais, preocupados com seu destino, encaminharam-

lhe para o ateliê de escultura do seu tio, o que não foi uma boa experiência, já que destruiu um 

bloco de mármore e foi surrado pelo tio. Em casa, ele teve um sonho com a Escultura e a Paideia 

personificadas, no qual elas disputavam quem poderia lhe dar um futuro melhor. O sírio, então, 

                                                 
48 Trata-se de uma característica importante, nos diálogos luciânicos, a personificação de sentimentos.  
49 “Ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, τουτονὶ κομιδῇ μειράκιον ὄντα, βάρβαρον ἔτι τὴν φωνὴν καὶ μονονουχὶ κάνδυν 

ἐνδεδυκότα εἰς τὸν Ἀσσύριον τρόπον, περὶ τὴν Ἰωνίαν εὑροῦσα πλαζόμενον ἔτι καὶ ὅ τι χρήσαιτο ἑαυτῷ οὐκ 

εἰδότα παραλαβοῦσα ἐπαίδευσα [...]εἶτα ἀγαγοῦσα αὐτὸν εἰς τοὺς φυλέτας τοὺς ἐμοὺς παρενέγραψα καὶ ἀστὸν 

ἀπέφηνα [...].” 
50 As inúmeras viagens não são apresentadas diretamente em sua obra. Assim, ele não escreveu um relato de 

viagem, com exceção das Narrativas verdadeiras. Porém, esse texto não tem a menor pretensão de ser um relato 

verdadeiro, visto que há um pacto colocado no início, em que o leitor sabe que tudo que está escrito adiante é 

mentiroso.  



41 

 

 

escolheu o caminho das Letras, que o fez conhecido pelo Império. 

A seguir, analisamos as menções posteriores à vida e à obra de Luciano, com ênfase, 

principalmente, naquelas produzidas no mundo bizantino. Temos o objetivo de evidenciar como 

essas leituras criam alguns topoi que permanecem entre os leitores de Luciano. 

 

1.2 Algumas considerações sobre as primeiras referências a Luciano na tradição 

ocidental 

 

No tópico anterior, refletimos sobre a região na qual Luciano nasceu e viveu seus 

primeiros anos. O próximo passo em nossa análise é pensar as mais antigas referências que 

temos acerca da biografia de Luciano de Samósata e de seus escritos. Tal investigação tem o 

fito de evidenciar linhas interpretativas referentes aos discursos desse escritor, presentes na 

tradição ocidental. 

Entre os contemporâneos do sírio, temos apenas uma referência a ele em um escrito de 

Galeno51, justamente no texto em que trata do tema das epidemias em Hipócrates. Trata-se de 

um texto de que a crítica especializada cuida com cautela, já que sua existência deve-se a uma 

tradução árabe (BOMPAIRE, 2003: XIV; MOREIRA, 2011:11). 

Filóstrato de Lemos, que escreveu A vida dos sofistas, não cita o samosatense, o que 

constitui uma questão complexa, uma vez que foi nesse livro que ele cunhou a expressão 

segunda sofística, a qual foi largamente utilizada para tratar da cultura literária grega produzida 

no Império Romano. O silêncio sobre Luciano é quebrado muito sutilmente por autores do IV 

século, como Eunápio de Sardes52, que afirma: “Luciano, um homem que levava o rir a sério, 

escreveu a vida de Demônax, um filósofo daquele tempo, e neste livro e em outros poucos foi 

sério do começo ao fim” (Eunápio. Vi. So. 454).53 

Trata-se de apenas uma frase, mas é interessante observar como Eunápio, ao construir 

um panorama dos filósofos e sofistas, tal como havia feito Filóstrato de Lemmos, tem a 

necessidade de justificar que Luciano era sério ao produzir o riso e que havia escrito uma vida 

de Demonax54. Um ponto é importante: Luciano provavelmente era conhecido, mas seus 

                                                 
51 Galeno de Pérgamo foi um médico grego que viveu entre 129- 204 d.C e foi médico dos Imperadores Marco 

Aurélio, Cômodo e Septímio Severo (BOWERSOCK, 1969: 135). 
52 Para uma contextualização mais elaborada do livro A vida dos Filósofos e dos Sofistas, ver a Dissertação de 

Mestrado de José Petrúcio de Farias Júnior, intitulada Sofistas e Filósofos na administração imperial: o olhar de 

Eunápio sobre a unidade política do Império Romano no século IV D. C. (2007) 
53“Λουκιανὸς δὲ ὁ ἐκ Σαμοσάτων, ἀνὴρ σπουδαῖος ἐς τὸ γελασθῆναι, Δημώνακτος φιλοσόφου κατ' ἐκείνους τοὺς 

χρόνους βίον ἀνέγραψεν, ἐν ἐκείνῳ τε τῷ βιβλίῳ καὶ ἄλλοις ἐλαχίστοις δι' ὅλου σπουδάσας.”  
54Esse texto luciânico é a única fonte que temos sobre esse filósofo, pois não sabemos se ele existiu ou se é produto 

da idealização do sírio.   
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escritos dificultavam sua inclusão nos modelos estabelecidos. Esse problema de inserção em 

um paradigma do que deveria ser um sofista ou um filósofo explicaria a exclusão filostratiana. 

Nesse sentido, tanto Eunápio quanto Filóstrato tinham dúvidas se o polígrafo Luciano encaixar-

se-ia em um modelo de sofista, pois sua obra o faz transcender tanto na temática quanto no 

gênero a essa categoria.  

Lactâncio cita rapidamente o nome de Luciano no IX livro de suas Instituições Divinas, 

justamente aquele que trata do herói Héracles55. O autor cristão analisa como esse herói 

apresenta uma conduta perniciosa, e cita o samosatense a fim de fornecer autoridade ao seu 

discurso, já que “ele não poupou nem homens, nem deuses56” (Lactâncio. Inst. Div. I. 9). 

Lactâncio termina dizendo de maneira irônica que ele teve os louvores dos deuses57. Assim, a 

citação do sírio tem o intuito de desqualificar as ações dos deuses pagãos e de mostrar como 

essas estórias poderiam ser narradas por diversos autores. Em uma sociedade na qual a oralidade 

predomina sobre a escrita, o discurso oral ainda tem a aura que lhe fornece autoridade.  

Sabemos que Isidoro de Pelúsia faz referências a Luciano, colocando-o “dentre os 

filósofos cínicos” (Apud BRANDÃO, s/d: 6). Entretanto, nenhum dos escritores antigos, 

citados anteriormente, fazem referência à vida do sírio com elementos diferentes daqueles 

encontrados em seus escritos (BRANDÃO, 2001:16). 

Existem dois verbetes do período bizantino que fazem referência aos seus escritos. O 

primeiro encontra-se na Biblioteca de Fócio58. No códice 128, o Patriarca de Constantinopla 

faz uma análise da obra do sírio nos seguintes termos: 

 

Lido de Luciano o texto sobre Faláris e diferentes diálogos dos mortos e das 

prostitutas, além de outros livros sobre diferentes assuntos, nos quais, em 

quase todos, faz comédia dos costumes dos gregos, tanto do erro e da loucura 

de sua fabricação dos deuses, quanto de sua irresistível tendência para a 

intemperança e a impudência, as estranhas opiniões e ficções de seus poetas, 

a decorrente errância de sua organização política, o curso anômalo e as 

vicissitudes do resto de suas vidas, o caráter jactancioso de seus filósofos, 

pleno nada mais que de hipocrisia e vãs opiniões. Em suma, como dissemos, 

sua ocupação é fazer, em prosa, comédia dos gregos.  

Parece ser dos que não respeitam absolutamente nada, pois, fazendo comédia 

                                                 
55 Em nossa Dissertação de Mestrado, analisamos a presença do mito do herói Héracles em alguns escritos de 

Luciano (ARANTES JUNIOR, 2008). 

56 “qui diis et hominibus non pepercit”. 
57 A ironia nesses textos é muito sutil. Trata-se de um topos literário dizer que Luciano não acreditava em nada, 

ou seja, era um cético. Diógenes Laércio nos permite sugerir uma ironia mais sutil na vida de Pirron de Elis, 

fundador da escola cética. Ele conta que, em uma ocasião, o filósofo ficou agitado porque um cão lhe investiu, 

respondeu aos que o criticaram que era difícil abandonar inteiramente a debilidade humana (Diogenes Laercio. De 

vitis, IX, 66). A tradição registra o vínculo entre céticos e cães, assim confundir posturas filosóficas não era difícil 

em meio à tradição grega recuperada no Império Bizantino por esse enciclopedista. 
58Patriarca de Constantinopla entre 858 e 886. “Seu livro é constituído por anotações de leitura, incluindo resumos 

e comentários de obras. Luciano é referido em mais de um ponto” (MOREIRA, 2011: 12) 
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e brincando com as crenças alheias, ele próprio não define a que honra, a não 

ser que alguém diga que sua crença é em nada crer. 

Todavia, sua expressão é excelente: faz ele uso de um estilo distinto, corrente 

e enfaticamente brilhante, mais que nenhum outro ele ama a claridade e a 

pureza, associadas a brilho e grandeza proporcionada. Sua composição é tão 

harmoniosa que parece, ao que o lê, que ele não diz palavras – mas uma certa  

melodia agradável, sem canto aparente para os ouvidos, saboreiam os 

ouvintes.  

Em resumo, como dissemos, seu discurso é excelente, mas não convém aos 

argumentos com os quais ele mesmo sabe que brinca, ridicularizando-os. Que 

ele próprio é dos que não creem em absolutamente nada, a epígrafe de seu 

livro dá a entender, pois diz assim: 

Eu, Luciano, isto escrevi, coisas antigas e estúpidas sabendo, pois estúpido é 

tudo para os homens, até o que parece sábio. 

Entre os homens não há, em absoluto, nenhuma inteligência, mas, o que 

admiras, isso para outros é risível. (FÓCIO, Biblio. 128).59 

 

O Patriarca marca, nesse pequeno texto, dois elementos que serão recorrentes em toda 

a fortuna crítica do corpus luciânico. O primeiro deles diz respeito ao fato de que Luciano teria 

sido um crítico mordaz da religião. Nesse documento, ecoa a angústia de um escritor cristão, 

cuja ambiguidade fica latente, já que, de um lado, ele concordaria com os golpes desferidos por 

Luciano à religiosidade dos gregos, e por outro lado, ele compreende que o cristianismo não 

moveria a atenção do autor de Faláris. Ele é daqueles que “não respeitam absolutamente nada”. 

O sírio não crê em nada. Imagens como essa serão recorrentes, por exemplo, em Marcel Caster, 

cujo trabalho marcou profundamente os estudos luciânicos (CASTER, 1937). 

O outro elemento que Fócio apresenta é o grego limpo de Luciano. Sabemos que, desde 

o século XV, seus textos foram transcritos em manuais para o aprendizado da língua helênica. 

Certamente, essa qualidade estilística tem grande mérito na conservação de tantos textos ligados 

a esse escritor.  

                                                 
59 “Ἀνεγνώσθη <Λουκιανοῦ> ὑπὲρ Φαλάριδος καὶ νεκρικοὶ καὶ ἑταιρικοὶ διάλογοι διάφοροι, καὶ ἕτεροι διαφόρων 

ὑποθέσεων λόγοι, ἐν οἷς σχεδὸν ἅπασι τὰ τῶν Ἑλλήνων κωμῳδεῖ, τήν τε τῆς θεοπλαστίας αὐτῶν πλάνην καὶ 

μωρίαν καὶ τὴν εἰς ἀσέλγειαν ἄσχετον ὁρμὴν καὶ ἀκρασίαν, καὶ τῶν ποιητῶν αὐτῶν τὰς τερατώδεις δόξας καὶ 

ἀναπλάσεις, καὶ τὸν ἐντεῦθεν πλάνον τῆς πολιτείας, καὶ τοῦ ἄλλου βίου τὴν ἀνώμαλον περιφορὰν καὶ τὰς 

περιπτώσεις, καὶ τῶν φιλοσόφων αὐτῶν τὸ φιλόκομπον ἦθος καὶ μηδὲν ἄλλο πλὴν ὑποκρίσεως καὶ κενῶν 

δοξασμάτων μεστόν· καὶ ἁπλῶς, ὡς ἔφημεν, κωμῳδία τῶν Ἑλλήνων ἐστὶν αὐτῷ ἡ σπουδὴ ἐν λόγῳ πεζῷ. 

Ἔοικε δὲ αὐτὸς τῶν μηδὲν ὅλως πρεςβευόντων εἶναι· τὰς γὰρ ἄλλων κωμῳδῶν καὶ διαπαίζων δόξας, αὐτὸς ἣν 

θειάζει οὐ τίθησι, πλὴν εἴ τις αὐτοῦ  δόξαν ἐρεῖ τὸ μηδὲν δοξάζειν.  

Τὴν μέντοι φράσιν ἐστὶν ἄριστος, λέξει εὐσήμῳ τε καὶ κυρίᾳ καὶ τῷ ἐμφατικῷ διαπρεπούσῃ κεχρημένος, 

εὐκρινείας τε καὶ καθαρότητος μετά γε τοῦ λαμπροῦ καὶ συμμέτρου μεγέθους, εἴ τις ἄλλος ἐραστής. Συνθήκη τε 

αὐτῷ οὕτως ἥρμοσται ὥστε δοκεῖν τὸν ἀναγινώσκοντα μὴ λόγους λέγειν, ἀλλὰ μέλος τι τερπνὸν χωρὶς ἐμφανοῦς 

ᾠδῆς τοῖς ὠσὶν ἐναποστάζειν τῶν ἀκροατῶν. Καὶ ὅλως, ὥσπερ ἔφημεν, ἄριστος ὁ λόγος αὐτῷ καὶ οὐ πρέπων 

ὑποθέσεσιν, ἃς αὐτὸς ἔγνω σὺν τῷ γελοίῳ διαπαῖξαι.  

Ὅτι δὲ αὐτὸς τῶν μηδὲν ἦν ὅλως δοξαζόντων, καὶ τὸ τῆς βίβλου ἐπίγραμμα δίδωσιν ὑπολαμβάνειν. Ἔχει γὰρ 

ὧδε· Λουκιανὸς τάδ' ἔγραψα, παλαιά τε μωρά τε εἰδώς·  μωρὰ γὰρ ἀνθρώποις καὶ τὰ δοκοῦντα σοφά,  κοὐδὲν ἐν 

ἀνθρώποισι διακριδόν ἐστι νόημα·   ἀλλ' ὃ σὺ θαυμάζεις, τοῦθ' ἑτέροισι γέλως.” 
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O outro documento que temos é o verbete anônimo da Suda60, uma grande enciclopédia. 

No verbete Λ de número 683, resume-se a vida de Luciano da seguinte maneira: 

 

Luciano, samosatense, o chamado blasfemo ou difamador – ou ateu, para dizer 

mais – porque, em seus diálogos, atribuiu ser risível até o que se diz sobre as 

divindades. Era, de início, advogado em Antioquia, na Síria, mas, não tendo 

tido sucesso, voltou-se para a logografia e escreveu infindáveis obras. Diz-se 

ter sido morto por cães, posto que foi contaminado pela raiva contra a verdade, 

pois, na vida de Peregrino, o infame atacou o cristianismo e blasfemou contra 

o próprio Cristo. Por isso, também pagou, com a raiva, a pena devida neste 

mundo e, no futuro, sua herança será o fogo eterno, na companhia de Satanás 

(SUDA. Λ, 683).61 

. 

Novamente o problema da religiosidade de Luciano aparece, haja vista a imagem de 

incrédulo que paira sobre esse escritor. Observamos que essa permanência biográfica está 

presente desde a Antiguidade. O sírio é aquele que ri das coisas da divindade. Outro topos 

literário é a morte pelo ataque de cães62.   

A trajetória de Luciano é contada com o intuito de servir de exemplo, o que se justifica 

pelo ambiente de produção literária bizantina marcado profundamente pela influência da 

cristandade. Assim, morreu dilacerado por cães por ser inimigo da verdade. Observe-se que 

vários dos personagens luciânicos são representantes da filosofia cínica, e podemos ver 

inclusive que Luciano tem retratos bem positivos de personalidades cínicas (Demonax, 

Diógenes, Menipo, por exemplo). Morrer dessa forma era ironizar sua existência. Aquele que 

escarneceu as coisas sagradas morre de uma maneira que produz o riso. Um cão morto por cães 

(MOREIRA, 2011: 15). Observe-se que não há, nesses comentadores bizantinos, o desejo de 

serem precisos em incluir Luciano em uma determinada escola filosófica, há, inclusive, certa 

confusão. 

A cada dia novos pesquisadores investigam a presença de Luciano na tradição ocidental. 

Como afirma Brandão, trata-se de um (des)conhecido autor, já que ele foi lido e influenciou 

                                                 
60 Essa enciclopédia faz o levantamento de autores e de obras em ordem alfabética, o que é uma importante 

inovação. Datada provavelmente do século X, foi escrita por muitas mãos, tratando-se de uma obra coletiva de 

escritores anônimos.   
61 “<Λουκιανός,> Σαμοσατεύς, ὁ ἐπικληθεὶς βλάσφημος ἢ δύσφημος, ἢ ἄθεος εἰπεῖν μᾶλλον, ὅτι ἐν τοῖς διαλόγοις 

αὐτοῦ γελοῖα εἶναι καὶ τὰ περὶ τῶν θείων εἰρημένα παρατίθεται. γέγονε δὲ ἐπὶ τοῦ Καίσαρος Τραιανοῦ καὶ 

ἐπέκεινα. ἦν δὲ οὗτος τοπρὶν δικηγόρος ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας, δυσπραγήσας δ' ἐν τούτῳ ἐπὶ τὸ λογογραφεῖν 

ἐτράπη καὶ γέγραπται αὐτῷ ἄπειρα. τελευτῆσαι δὲ αὐτὸν λόγος ὑπὸ κυνῶν, ἐπεὶ κατὰ τῆς ἀληθείας ἐλύττησεν· εἰς 

γὰρ τὸν Περεγρίνου βίον καθάπτεται τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ αὐτὸν βλασφημεῖ τὸν Χριστὸν ὁ παμμίαρος. διὸ καὶ 

τῆς λύττης ποινὰς ἀρκούσας ἐν τῷ παρόντι δέδωκεν, ἐν δὲ τῷ μέλλοντι κληρονόμος τοῦ αἰωνίου πυρὸς μετὰ τοῦ 

Σατανᾶ γενήσεται.”  
62Segundo Aulo Gélio, o tragediógrafo ateniense Eurípedes “foi dilacerado por cães lançados por algum êmulo, e 

dessas feridas seguiu-se a morte” (“Is, cum in Macedonia apud Archelaum regem esset utereturque eo rex 
familiariter, rediens nocte ab eius cena canibus a quodam aemulo inmissis dilaceratus est, et ex his uulneribus 
mors secuta est.”) (Aulo Gélio. N. A., XV, 20, 9).  
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autores bem diferentes63, mesmo que não seja um dos autores mais lembrados pelo grande 

público ou mesmo pelos classicistas. Destarte, temos que destacar que a construção de uma 

operação historiográfica voltada para a compreensão cultural da sociedade tem mostrado o 

quanto seus escritos podem dizer aos interessados em entender o passado.  

Como podemos notar, esses textos pouco ajudam na compreensão da trajetória de 

Luciano. São documentos muito interessantes para a recepção de seus escritos, uma vez que a 

opinião presente nesses textos antigos irá reverberar em toda a crítica luciânica, o que justifica 

deter-nos nesses discursos neste passo da Tese.  

As dificuldades em estabelecer a trajetória sociopolítica do sírio não podem inviabilizar 

a análise de seus escritos no horizonte histórico do Império Romano dos Antoninos. Uma vez 

estabelecidos os preconceitos presentes nos escritos que comentaram o corpus luciânico na 

Antiguidade e no Medievo Bizantino, podemos indagar de que sociedade fala Luciano, ou seja, 

como o samosatense pode servir de fonte ao historiador. 

 

1.3 História e imaginário de uma época de ouro: o contexto dos Antoninos  

 

Em linhas gerais, o século II depois de Cristo caracteriza-se pela estabilidade do 

Império Romano em seu domínio mediterrâneo. Esse equilíbrio é fruto de diversos fatores. A 

historiografia acostumou a ver esse período como o da pax romana. O historiador inglês 

Edward Gibbon64 afirmou que “se fosse mister determinar o período da História do mundo no 

qual a condição da raça humana foi mais ditosa e próspera, ter-se-ia, sem hesitação, que apontar 

a que se estende da morte de Domiciano até a elevação de Cômodo” (GIBBON, 2005: 104).  

Como afirma Aldo Schiavone, Gibbon é o criador de uma imagem forte de análise 

deste período (SCHIAVONE, 2007: 36).  Sua narrativa prende o leitor com representações 

densas da História Romana. Ele inicia seu monumental livro com o esplendor do período dos 

Antoninos e prepara o enredo de uma grande catástrofe, cuja causa ele encontra em grande 

medida no nascente Cristianismo (GUARINELLO, 2013:20), uma imagem muito forte que 

prende a narrativa sobre a História Romana nesse ponto alto, que, em seguida, se desmoronaria. 

                                                 
63 Sem a pretensão de fornecer um mapa exaustivo desses trabalhos, podemos citar o texto de Roberto Romano, O 

silêncio de o ruído (1996), que trata da influência de Luciano em Diderot. O livro O calundu e a panacéia de Elton 

de Sá Rego (1989), que investiga a presença da tradição luciânica em Machado de Assis. Eduardo Sinkevisque 

(2010, 2011) tem pesquisado as traduções portuguesas do Como se deve escrever a História e sua repercussão na 

historiografia setecentista. 
64 Para uma análise do estilo desse Historiador, sugerimos o texto Gibbon: um cínico moderno entre os políticos 

antigos (GAY, 1990: 33-62). Neste texto, o autor elucida a maneira como o estilo irônico desse erudito serve de 

arma argumentativa para a construção de sua análise.  
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Essa opinião do glorioso passado dos Antoninos está presente, por exemplo, no historiador 

Herodiano, que começou sua História do Império Romano narrando o Principado de Marco 

Aurélio, por ser o último governo bom (Herodiano, I, 10.1-5). O próprio Dion Cássio entende 

que o governo de Cômodo representava uma passagem de uma idade do ouro para um tempo 

do ferro (Dion Cássio, História, LXXVII, 9.4). Esses autores antigos expressavam a forma 

mentis de parcela da aristocracia senatorial e equestre da cidade de Roma, que, naquele 

momento, foi alijada dos centros de decisão pelos Imperadores severianos (GONÇALVES, 

2006: 179). 

Essa concepção retoma a imagem do orador Élio Aristides, em seu Discurso a 

Roma65, sobre a integração do mundo mediterrânico. Ele vê a conquista do mundo pelos 

romanos como o desenvolvimento e a expansão que transforma o gênero humano. Para ele, os 

romanos “transformaram o mundo inteiro em um prazeroso jardim66” (Élio Aristides, Orat. 26, 

99). Em contraposição à selvageria que existia em muitas regiões conquistadas pelo Império 

Romano, o orador destaca a implantação de uma cultura civilizada, representada pelo grande 

número de templos e cidades que enchem o mediterrâneo e pela facilidade do comércio, ou seja, 

a abertura de estradas e rotas que permitem o comércio de produtos e o trânsito de pessoas. Ele 

ainda destaca as novas condições sociais e políticas implementadas pelos romanos, que 

espalharam um modo de governar uniforme, permitindo aos melhores compor a elite. Ele 

afirma:  

 

Vós dividistes a comunidade de todos os povos do Império      e com esta 

palavra estou indicando todo o mundo habitado   em dois grupos distintos: e 

por toda a parte transformastes em cidadãos os mais cultos, hábeis e capazes, 

enquanto os demais permaneceram súditos do governo67 (Élio Aristides, Orat. 

26. 59). 

 

Esse documento é extremamente significativo para traçarmos elementos para a 

composição do contexto em que produziu Luciano de Samósata, uma vez que tanto as análises 

historiográficas quanto um Panegírico do século II, como podemos caracterizar a narrativa de 

Élio Aristides, sugerem esse mundo civilizado e integrado que o Império propiciou.  

Alguns aspectos políticos são relevantes para essa imagem. Em primeiro lugar, 

temos um período em que há uma grande estabilidade na sucessão imperial. Como nos lembra 

Paul Veyne, no texto “O que é um Imperador romano?”, o cargo de Imperador implicava um 

                                                 
65 O famoso Discurso a Roma é a Oração 26 dos discursos de Élio Aristides.  
66 “καὶ ἡ γῆ πᾶσα οἷον παράδεισος ἐγκεκόσμηται.” 
67 “διελόντες γὰρ δύο μέρη πάντας τοὺς ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, τοῦτο δ' εἰπὼν ἅπασαν εἴρηκα τὴν οἰκουμένην, τὸ μὲν 

χαριέστερόν τε καὶ γενναιότερον καὶ δυνατώτερον πανταχοῦ πολιτικὸν ἢ καὶ ὁμόφυλον πᾶν ἀπεδώκατε, τὸ δὲ 

λοιπὸν ὑπήκοόν τε καὶ ἀρχόμενον.” 
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risco muito grande, uma vez que a grande maioria dos que ocuparam esse cargo foram 

assassinados por opositores e um pequeno número deles morreram de causas naturais. Nunca 

houve regras claras para a sucessão, assim, “um dos deveres dos Imperadores era preparar a 

transmissão pacífica do poder” (VEYNE, 2009: 3). 

Entre os governos de Nerva (96-98), Trajano (98-117), Adriano (117-138), Pio 

(138-161), Marco Aurélio e Lucio Vero (161-169), Marco Aurélio (169-180) e Cômodo (180-

192), a transmissão do governo ocorreu de forma pacífica, uma vez que o critério proposto foi 

a adoção daquele que era considerado o melhor dos romanos.  

Para catalisar essa imagem de bons governantes, Trajano exerce um papel central, 

uma vez que entrou para a memória pública romana como um bom Imperador. Temos o 

Panegírico de Plínio, que evidencia as virtudes desse Príncipe e mostra como deveria ser um 

bom governante. Trajano, inclusive, tem algumas conquistas militares na Dácia e na Armênia, 

que são anexadas ao Império como províncias. Ele foi o último governante de Roma que 

expandiu os limites imperiais.  

Essa capacidade de lidar com a sucessão promove uma grande estabilidade política, 

uma vez que a púrpura não ficava disponível para qualquer aventureiro. Para termos uma ideia, 

Avídio Cássio (175), general romano que tentou usurpar o cargo de Marco Aurélio, foi 

rapidamente suprimido. Esse contexto favorável permite a expansão do modo de vida romano 

e principalmente a estabilidade econômica. 

Outro fato significativo desse período é o deslocamento do centro de poder da 

península itálica para as províncias. Quando Nerva adota Trajano, escolhe um cidadão romano 

oriundo da Baetica, no sul da Hispânia. Ele era de uma família romana estabelecida nessa 

província. Entretanto, esse fato mostra como os grupos que influenciavam na sucessão não 

estavam restritos à península itálica. Havia, nesse momento, forças políticas significativas em 

outros lugares. Adriano e Marco Aurélio também eram de famílias da Baetica.  

O poder do Imperador baseava-se em três fatores: o comando militar, o prestígio e 

a riqueza. A soma do poder e do prestígio conferem ao governante a auctoritas. Como disse o 

Imperador Augusto em seu testamento: ele não se diferenciava dos outros Senadores em poder 

(potestas), mas em auctoritas (AUGUSTO. RGDA, 34). Como afirma Geza Alföldy, “o 

Imperador era a encarnação ideal de todas as antigas virtudes romanas, sendo as principais a 

virtus, a clementia, a iustitia e a pietas” (ALFÖLDY, 1989: 116). 

A dominação romana é benéfica para a população, já que garantia a manutenção 

das estradas e o policiamento do Mediterrâneo, o que permitia o estabelecimento de rendosas 

rotas comerciais. Para termos uma ideia das distâncias que os produtos percorriam no Império, 
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podemos evocar as pesquisas de Pedro Paulo Funari sobre os selos nas ânforas romanas (Dressel 

20) presentes na região da Bética, atual sul da Espanha. Tais estudos têm se mostrado 

interessantes, uma vez que as informações presentes nestes selos permitem aos pesquisadores 

mapear a circulação de alimentos e produtos da Bretanha à Síria (FUNARI, 1987: 230). 

Ao contrário do que poderíamos pensar, as populações dominadas eram 

beneficiadas com essa segurança. Outro ponto significativo era a permanência das estruturas 

locais de poder, pois o romano conquistador dialogava diretamente com a elite dominante, que 

continuava no poder, mediante o controle do restante da população. Obviamente, o domínio 

político não levou à descaracterização das culturas locais. O processo de romanização ocorreu 

de uma forma extremamente complexa em uma via de mão dupla. Por exemplo, os idiomas 

locais continuaram sendo usados. Eram as próprias elites provinciais que viam a necessidade 

de aprender grego ou latim, a fim de se comunicarem com o conquistador.  

Como nos lembra Sartre (1994: 7-10), a dominação romana estabeleceu uma série 

de normatizações jurídicas em toda a extensão imperial. Essas regulamentações vinculam-se às 

hierarquizações sociais que se estabeleciam no âmbito jurídico, definindo o estatuto de cada 

pessoa diante das instituições. Como afirma o rétor Élio Aristides, as pessoas se dividem em 

todo o Império em duas categorias distintas, os cidadãos e os outros, podendo os cidadãos 

pertencerem a uma das três ordens: senatorial, equestre e decuriões (Élio Aristides. Orat. 26. 

59). 

Geza Alföldy sustenta que a sociedade romana é extremamente conservadora, uma 

vez que o seu desenvolvimento social e político não significou a alteração da estrutura agrícola 

do Império, o que limitava a mobilidade social, pois o prestígio estava ligado à posse da terra. 

Logo, as ideias dominantes também se associavam a esses grupos, que monopolizavam a 

produção textual e a sua divulgação (ALFÖLDY, 1989: 114-115). Essa característica não 

impedia a diversidade de ideias, uma vez que as elites não eram homogêneas, mas compostas 

por grupos distintos que estavam em busca do domínio político. 

Com a ascensão do Principado, com Augusto, o topo da pirâmide social mudou; 

seu ápice era ocupado pelo Imperador e por sua domus (família extensa). Assim, as relações 

sociais estavam vincadas pela amizade (amicitia) com as grandes famílias, especialmente com 

a família do César. Ser amicus Caesaris elevava um indivíduo na sociedade romana, como sua 

perda significava a queda social. 

Como já dissemos anteriormente, o caso de Luciano na administração imperial no 

Egito sugere a proximidade com a casa imperial. Tais relações são fundamentais para entender 

o lugar de escrita de Luciano e sua relação com seu tempo. 
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O quadro histórico desse período se matiza com a compreensão da construção da 

identidade grega no Império Romano. Trata-se de imaginar como Luciano se compreendia, em 

uma conjuntura que envolve entender como os intelectuais de língua grega interagiam com o 

Império Romano. 

 

1.4 A construção de uma identidade helênica no Império Romano 

 

O processo de helenização ocorreu por meio de uma complexa rede de negociações 

simbólicas e materiais. Como enfatiza Simom Swain (1996: 87), no livro intitulado Hellenisme 

and Empire, esse processo dar-se-ia por meio da Paideia. O sentimento de pertencimento perde 

paulatinamente seu caráter étnico e assume as características de uma identidade franca, cuja 

adesão é possível a qualquer indivíduo. Suas estratégias, ainda segundo esse autor, estão em 

uma constante polifonia. Cada (des)encontro cultural pode propiciar os mais diferentes 

elementos sociais e reações culturais. 

Susan Alcock, em uma análise que congrega o debate acerca da paisagem, memória, 

espaço sagrado e imperialismo, repensa não mais a influência grega sobre a cultura romana, 

mas o caminho inverso: a presença de Roma nas cidades gregas durante o período imperial. Ela 

ressalta as permanências de memórias gregas durante a dominação romana. Entretanto, a autora 

identifica como essas reminiscências são relidas das mais distintas formas, em um diálogo 

altamente seletivo, construído por meio de apropriações e ressignificações (ALCOCK, 2001: 

332).  

Alcock critica os autores que apresentam o caráter estável das atividades mnemônicas, 

ressaltando que a memória é múltipla, dinâmica e tem um grande poder de persuasão. O que 

nos interessa em sua conceituação é justamente o elo profundo entre memória e poder. A autora 

também ressalta a existência da multiplicidade das memórias, que muitas vezes são conflitantes, 

concorrentes. A memória social é um espaço privilegiado para que os diferentes agentes 

históricos contestem o que está estabelecido (ALCOCK, 2001: 324). Cada agente social usa a 

memória a favor de seus interesses, tudo que é lembrado depende do oposto, que é o 

esquecimento. 

Dois pontos são fundamentais para compreender o conceito de memória. De um lado, 

há uma atividade mnemônica involuntária que ocorre ao indivíduo, ou seja, traços que são 

recuperados involuntariamente e compõem uma narrativa marcada pela mágica da presença do 

passado ausente. Por outro lado, existe uma atividade mnemônica voluntária, na qual a memória 
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é treinada e trabalhada, e o uso das reminiscências compõe um quadro de técnicas retóricas que 

recuam a Simônides (YATES, 2007: 17). Observe-se que não afirmamos que Simônides foi o 

primeiro a utilizar técnicas mnemônicas (essas são atestadas, por exemplo, nos poemas 

homéricos); o que esse autor fez foi sistematizar estratégias cognitivas que possibilitassem a 

um orador o uso maximizado de sua memória. Tais construções fundavam-se em elementos 

espaciais, a lugares de memória. 

No caso de Luciano de Samósata e de grande parte dos autores da chamada Segunda 

Sofística, podemos elencar o uso de uma variante do grego que imita os padrões linguísticos de 

um momento cultural anterior, o que indica traços das estratégias de afirmação social. Orestes 

Karavas, em sua Tese de doutoramento intitulada Lucien e La Tragédie, defende que a obra de 

Luciano é tributária de um passado helênico e, para demonstrar essa prerrogativa, ele faz uma 

inquirição detalhada sobre a presença da tragédia nestes textos (KARAVAS, 2005). O uso do 

aticismo compõe o quadro cultural descrito por Swain como polifônico (SWAIN, 2003: 40). 

As práticas culturais não necessitam de coerência nem de ter a nossa lógica. A cultura 

colonizada não é nem coerente nem homogênea. As respostas à presença de outra cultura 

variam tanto no tempo quanto no espaço68. 

Gostaríamos de relembrar que Luciano coloca-se em uma encruzilhada cultural, que 

serve como pequeno microcosmo de interpretação do ser e estar no Império Romano. Andrew 

Wallace-Handrill (2008: 38), em seu recente livro Rome’s Cultural Revolution, busca nos 

versos do poeta latino Ênio uma imagem que acreditamos retratar bem o lugar em que Luciano 

se insere. Trata-se da imagem do tria cordia, ou seja, dos três corações. Esse poeta afirmava 

possuir três corações: um latino, um grego e um osco69. Observemos a existência do processo 

de triangulação da identidade. Trata-se de uma forma de se encontrar no mundo que mescla as 

diferentes formas de experiência. Assim, o indivíduo não precisa abandonar uma identidade, 

pois ele acumula diferentes sentimentos de pertencimento. 

Nesse ponto, a conceituação de identidade no mundo antigo se complexifica. Os 

historiadores buscam respostas nos distintos ramos do conhecimento. Por exemplo, Peter Burke 

                                                 
68 Richard Hingley (2010:35) ao estudar a colonização da Bretanha Romana a partir de uma concepção teórica pós 

colonial afirma que “não há uma cultura colonial única e coerente”, que englobaria todos os dominados. As 

colônias são múltiplas e apresentam lógicas distintas. Ele complementa que, sob o olhar pós-colonial, as pesquisas 

seguem três premissas inter-relacionadas “a) as tentativas dos estudiosos pós-coloniais para descentrar as 

pesquisas; b) relatos recentes que mostram uma gama complexa e variada de respostas ao contato colonial; c) 

trabalhos que sugerem oposições, tanto manifestas quanto escondidas, à dominação dos poderes coloniais” 

(HINGLEY, 2010: 35). 
69 Aulo Gélio, em suas Noites Áticas, afirma que: “Quinto Ênio dizia possuir três corações, porque soubesse falar 

grego, osco e latim” (“Quintus Ennius tria corda habere sese dicebat, quod loqui Graece et Osce et Latine sciret.”) 
(AULO GÉLIO. N. A. XVII, 17) 
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propõe a existência de um processo de hibridização (BURKE, 2003: 43). Tal termo vem da 

biologia e classifica como híbrido o animal que é filho de duas espécies distintas, porém, o 

animal que nasce é infértil. Logo, a transposição desse conceito à dinâmica do (des)encontro 

cultural é preconceituosa, já que o contato cultural gera uma experiência distinta, que não pode 

ser hierarquizada. O processo de encontro cultural promove uma nova cultura, cuja riqueza e 

fertilidade podem ser comprovadas em diversos níveis de análise da cultura material e da 

produção literária.  

Janet Huskinson (2000: 25) enfatiza que há, frequentemente, a sobreposição de signos 

e valores, os quais são corroborados por meio de achados arqueológicos, especialmente nos 

monumentos erigidos por importantes membros das elites provinciais. Destacamos o uso de um 

vocabulário mais preciso para conceituar a dinâmica do (des)encontro cultural, por isso 

propomos o termo tradução, que tem sua origem nas ciências da linguagem. Tal conceito se 

coaduna com a apreciação de cultura pelos caminhos da semiótica, tal como foi proposto por 

Clifford Geertz (2012: 4), e permite atentar aos processos de negociação. Richard Hingley 

afirma que: 

 

Indivíduos, no interior de uma sociedade, negociam e resistem a certas 

representações de inferioridade/ superioridade, e erigem contra-argumentos. 

Assim, dentro de um conjunto limitado de ideias e de experiências, eles 

definem parcialmente seus próprios conceitos de superioridade, ao mesmo 

tempo em que se relacionam com itens tais que como a forma e a função de 

um determinado pote, ou a imagem de um tipo particular de construção 

(HINGLEY, 2010: 37-38). 

 

Nesse sentido, devemos retomar a imagem dos três corações e questionar em que 

medida tal imagem expressa a posição sociocultural de Luciano de Samósata no seio do 

ordenamento imperial. Em primeiro lugar, são diversos os momentos em que esse escritor se 

nomeia como sírio. Como ressaltamos anteriormente, o samosatense foi educado de acordo com 

os parâmetros da Paideia helênica, ou ainda sua escrita refletia um purismo estético vinculado 

diretamente aos autores áticos do V século a.C., outro traço que é marcante em seus escritos. 

Em Lexífanes, que versa sobre o mau uso da língua grega pelos sofistas contemporâneos 

é dito que:  

 

Se realmente desejas que te elogiem por teu estilo, bem como ser famoso entre 

as massas, foge e evita essa classe de expressões; começa pelos melhores 

poetas e os lê com a tutela de mestres; passa logo aos oradores e, quando 

estejas familiarizado com a sua dicção, muda oportunamente para Tucídides 

e Platão, mas depois de ter-te exercitado muito na formosa comédia e na 
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majestosa tragédia. Porque, uma vez que tenhas libado todas as suas belezas, 

serás alguém nas letras. Pois agora, sem te dares conta, pareces com os 

fabricantes de bonecas da ágora, as quais estão pintadas por fora de vermelho 

e azul, mas por dentro são de barro e frágeis (Luciano, Lex, 22-23).70 

  

Esse é o caminho tradicional para o aprendizado nas letras e para a formação da elite 

letrada greco-romana. A poesia tem papel de destaque, principalmente os poemas homéricos. 

Esse aprendizado marcará todos os discursos literários produzidos em língua grega, por meio 

da constante recorrência a esses textos, indelevelmente marcados pela visão de mundo de cada 

contexto histórico. Escrever, narrar, discursar são formas humanas de se inscrever na realidade, 

de dar sentido a nossa participação na existência. Escrevemos para nos inscrever no real, para 

criar sentido ao viver. A memória tem esse papel de marcar as recorrências, de construir uma 

transcendência que permite ao indivíduo afirmar, mesmo que seja de uma maneira não 

consciente, seu lugar no mundo. 

Nos escritos de Luciano, esses elementos são evidenciados pelo uso de determinados 

gêneros, citações, determinada variação linguística, recorrência a personagens míticas ou 

históricas, métodos partilhados de validação enunciativa. Tais elementos marcam a construção 

da identidade grega no Império romano, principalmente entre os oradores helenos do II século. 

Um discurso excelente é aquele que faz com que o leitor e/ou ouvinte consiga ver o que 

foi narrado (WEBB, 1997: 231). Nesse sentido, temos dois pontos fundamentais para 

compreender elementos metanarrativos que compõem a escrita. Primeiro, a constante citação 

das autoridades clássicas (DARBO-PESCHANSKI, 2004:16) e, em segundo lugar, o uso da 

representação pictórica, por meio da construção de ecfrases, como elemento validativo para o 

discurso no mundo antigo (DUBEL, 1997: 250). Tal inscrição na realidade, como nos ensinou 

Michel Foucault (2002: 8-9), depende de instâncias que ordenam quem pode dizer e o que pode 

ser dito. As autoridades distribuídas em micropoderes (FOUCAULT, 2012: 35-54) estabelecem 

limites do que é real ou fantasioso para o grupo. A constituição de sentido não se dá de maneira 

individual; isso seria loucura, pois o sentido é partilhado, inclusive com suas fronteiras, que 

definem quem, o que e como se pode dizer. O discurso produzido à margem desse regime de 

verdade não encontra eco, por isso devemos ressaltar o vínculo profundo entre discurso e poder.  

O uso que Luciano faz de autores mais antigos reforça uma identidade helenófila 

                                                 
70 “εἴπερ ἄρ' ἐθέλεις ὡς ἀληθῶς ἐπαινεῖσθαι ἐπὶ λόγοις κἀν τοῖς πλήθεσιν εὐδοκιμεῖν, τὰ μὲν τοιαῦτα πάντα φεῦγε 

καὶ ἀποτρέπου, ἀρξάμενος δὲ ἀπὸ τῶν ἀρίστων ποιητῶν καὶ ὑπὸ διδασκάλοις αὐτοὺς ἀναγνοὺς μέτιθι ἐπὶ τοὺς 

ῥήτορας, καὶ τῇ ἐκείνων φωνῇ συντραφεὶς ἐπὶ τὰ Θουκυδίδου καὶ Πλάτωνος ἐν καιρῷ μέτιθι, πολλὰ καὶ τῇ καλῇ 

κωμῳδίᾳ καὶ τῇ σεμνῇ τραγῳδίᾳ ἐγγεγυμνασμένος· παρὰ γὰρ τούτων ἅπαντα τὰ κάλλιστα ἀπανθισάμενος ἔσῃ τις 

ἐν λόγοις· ὡς νῦν γε ἐλελήθεις σαυτὸν τοῖς ὑπὸ τῶν κοροπλάθων εἰς τὴν ἀγορὰν πλαττομένοις ἐοικώς, 

κεχρωσμένος μὲν τῇ μίλτῳ καὶ τῷ κυανῷ, τὸ δ' ἔνδοθεν πήλινός τε καὶ εὔθρυπτος ὤν.” 
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adquirida, por isso era possível escrever um texto sobre A deusa síria imitando o estilo literário 

de Heródoto. Ser grego no Império Romano não dependia do local de nascimento. Para ter a 

identificação helênica, era necessário fazer parte de um processo de aprendizado (Paideia71) 

que dotava o indivíduo de recursos que lhe permitiam fazer parte dessa ordem.  

Concordamos com Jacques Bompaire (1994:6 6) ao afirmar que havia bem mais que um 

aticismo linguístico, o qual deve ser definido por seu caráter cultural e intelectual. A citação no 

mundo greco-romano não era feita como as referências contemporâneas. A remissão dependia 

da memória. Havia exercícios para treinar a memória, como por exemplo, a cópia dos mais 

variados textos. Em seguida, os alunos eram treinados a emular os textos clássicos. O contato 

com esses era muito intenso, mesmo assim quando cotejamos uma menção e a origem das 

mesmas nos decepcionamos, já que, na maioria das vezes, não corresponde ao texto que temos 

disponível.  

Não podemos esquecer que até o advento da imprensa os textos eram copiados em 

manuscritos, que geralmente não tinham fonte e cópia idênticas, considerando que o copista 

muitas vezes acrescentava frases, suprimia outras, fazia anotações ao lado do texto. A relação 

com o texto escrito era diferente da que se tem atualmente, assim, convém pensar como a 

oralidade consegue fixar e reter memórias canonizadas, e como a escrita permite a variação, 

tanto com a cópia, como com a glossa compulsiva. O texto escrito permite a análise incessante 

de si, principalmente quando ganha status canônico, guardando as devidas ressalvas; os textos 

homéricos, entre os helênicos, e os textos bíblicos, entre os hebreus, sofrem com esse processo 

(ASSMANN, 2011: 88-97). 

Como explica Carlo Ginzburg, “o critério definitivo de verdade não coincidia com as 

reações do público. E, antes de tudo, a verdade era considerada uma questão de persuasão, 

ligada só marginalmente ao controle objetivo dos fatos” (GINZBURG, 2007: 24). As 

referências cumpriam outras funções, como marcar um pertencimento, ornamentar o texto, 

gerar autoridade. 

A citação é a recorrência a um passado, seu uso é fruto de um trabalho de memória, ora 

extremamente ativo em sua consecução, ora involuntário. Entretanto, sempre há um significado 

político em seu uso, pois vincula o orador a determinada identidade e, ao mesmo tempo, a uma 

visão de mundo e de política. Ao narrar seus diálogos, o escritor de Comagena buscou inserir-

se no mundo e, com isso, emitir sua opinião sobre a realidade que o cercava. 

                                                 
71 Reiteradamente devemos dizer que a palavra educação não traduz esse termo grego em sua inteireza, uma vez 

que o grego pensava na formação integral do homem, tanto física quanto intelectualmente. A arte da palavra era 

apenas um dos ângulos da Paideia antiga.  



54 

 

 

Luciano deve ser pensado dentro do contexto maior da presença dos sofistas 

helenófilos no Império Romano. Logo, acreditamos que esse debate deve ser complementado 

por uma indagação sobre a Segunda Sofística, fenômeno cultural arcaizante que predominou 

no Império Romano, nos ambientes helênicos.  Trata-se de um fenômeno de releitura da retórica 

antiga, elaborado principalmente por oradores e retores. Em termos estilísticos, os textos 

produzidos nesse momento se caracterizam pela imitação do grego do V a.C, tendência 

chamada pelos historiadores da literatura de aticismo (LESKY, 1995).   

Como afirma B. P. Readon, o grego usado por escritores diferencia-se do koiné e o 

que se busca é o grego de Ésquines (READON, 1988: 80ss). Tais sofistas atuavam, muitas 

vezes, em suas cidades, como embaixadores que faziam a ponte com o governador da província 

ou com o próprio Imperador (BOWERSOCK, 1969:17-58). Nesse contexto, o que predomina 

é o discurso do gênero epidítico72, que se vincula com o encômio, louvando determinado valor 

ou ato. É o gênero das festas públicas e dos auditórios, por isso se aproxima do elogio.  

O gênero encomiástico não está simplesmente vinculado ao prazer do ouvinte. Para 

uma análise mais aprofundada, é necessário considerar o mundo que o cerca e as possíveis 

mensagens políticas que o mesmo enseja. Tal preconceito obnubilaria a análise do lugar que o 

encômio assumiu entre os romanos no período imperial. Essa simplificação fica patente quando 

analisamos os discursos de alguns autores. Não vamos nos aprofundar nesse assunto, mas, por 

exemplo, Paul Veyne, em seu texto Identidade grega contra e a favor, ao analisar a atitude dos 

gregos diante da dominação romana, afirma: “Era possível, ao mesmo tempo, desprezar Roma, 

orgulhar-se de ser grego e apoiar a ordem imperial. Ser xenófobo, helênico patriota e 

‘colaborador’. De fato, essa era a posição majoritária” (VEYNE, 2009: 80). Nós entendemos 

que esse período marcou a escrita de diversos intelectuais que podem ser agregados sob a 

insígnia da Segunda Sofística.  

O termo Segunda Sofística foi criado por Filóstrato de Lemos no prólogo do seu 

livro Vida dos Sofistas, na tentativa de resumir, com esse nome, a atividade de muitos sofistas 

helenizados espalhados pelo Império Romano (Filóstrato. V. S.. I. 475). Nesse sentido, 

Filóstrato constrói um panorama do contexto intelectual grego em face ao Império Romano. 

Entretanto, ele não inclui Luciano como um orador ligado à Segunda Sofística, fato que estranha 

                                                 
72 É importante fugir de considerações simplistas sobre a retórica epidítica, como o faz Carlo Ginzburg, que ao 

diferenciar o gênero epidítico do deliberativo e do judiciário afirma que “O exemplo e o entimema se consagram, 

respectivamente, à oratória deliberativa e à judiciária; o encômio, à oratória epidítica.” (GINZBURG, 2002: 49). 

Tais considerações não observam o uso que esse tipo de discurso tem no Império Romano, principalmente, os usos 

políticos dos mesmos a fim de apresentar demandas locais camufladas em encômio (PERNOT, 1993: 230-238; 

PARELMAN, 2005: 53-57). 
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os investigadores modernos: quais seriam os motivos dessa exclusão filostratiana? Neste 

capítulo, debatemos essa ausência, tendo em vista o conceito filostratiano de sofista para tentar 

observar os pontos de aproximação e de afastamento de Luciano desse ideal.  

Entendemos que a Segunda Sofística é um fenômeno cultural, no qual a prosa se 

coloca como forma predominante, elaborada a partir de construções retóricas. Seus autores 

nunca se autodenominaram dessa forma. Entretanto, além do uso da prosa, existem outras 

características comuns. O uso da retórica epidítica, que não pode ser menosprezada, haja vista 

que por meio do elogio ou da censura o retórico poderia inserir pedidos, críticas e denúncias de 

maneira sutil, observando, assim, elementos de uma etiqueta social necessária que evitaria a 

execução física do orador e poderia favorecer a comunidade. Tais especialistas da palavra eram 

fundamentais para que os moradores das cidades dialogassem com o poder imperial.  

O constructo histórico filostratiano da Segunda Sofística reverberou em parte da 

historiografia contemporânea, que tentou entender o espaço grego de leitura e de escrita no 

Império Romano. Desse modo, faz-se mister refletir sobre as características básicas dessa 

historiografia. Para seguir esse percurso, devemos observar os seguintes pontos: como os 

autores contemporâneos compreenderam a Segunda Sofística, qual o estatuto que eles dão a 

esse período da história da cultura antiga e, finalmente, como esses autores estariam vinculados 

ao poder imperial.  

Como enfatizou G. Anderson (1993: 13-47), em seu livro The second Sophistic: A 

cultural Phenomenon in the Roman Empire, a Segunda Sofística não é apenas um fenômeno 

literário, mas cultural. Sua ênfase recai sobre a contínua reapropriação, por meio da retórica, do 

passado helênico, o que geraria fortes laços identitários entre os intelectuais. Francesca Mestre 

ressalta que a literatura grega do Período Imperial se caracteriza “por dois aspectos 

fundamentais: de um lado, o uso da prosa como veículo exclusivo de comunicação e criação, e 

por outro, a impregnação da retórica em todas as suas manifestações, em perfeita consonância 

com a Paideia (...)” (MESTRE, 2000: p. 61). 

Para Simon Goldhill (2001:14-15), um ponto de difícil entendimento é a 

periodização desse movimento, uma vez que, dependendo dos elementos destacados, ele pode 

ser recuado até a obra de Políbio. No entanto, há uma preferência em marcar tal fenômeno como 

característico do Alto Império, com o auge no período dos Antoninos.  

Vito A. Sirago coloca o fenômeno como uma expressão cultural das elites imperiais. 

Esse autor enfatiza que os problemas para a sua compreensão estão na dificuldade em demarcar 

o seu alcance espacial e temporal. Em primeiro lugar, Sirago questiona a generalização 

filostratiana como um empecilho. Como a Segunda Sofística apresenta posturas muito distintas 
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nos aspectos estilísticos, os pesquisadores apresentam dificuldade em sua caracterização. Como 

um fenômeno cultural, sua ação se dá por meio da apropriação contínua de práticas culturais 

tradicionais; tal ação tem a função de fazer convergir as elites, como expressão cultural da 

aristocracia imperial (SIRAGO, 1989: 36-37). Não se trata de um movimento contrário à ordem 

imperial, mas que ressalta determinados grupos que já estão vinculados ao poder do Imperador.   

Tal reflexão se aproxima de E. L. Bowie, que analisa a maneira como essa elite 

cultural ganhou sustentação a partir da busca de uma identidade, cujo principal signo era o uso 

do passado grego. A declamação pública ganha ênfase e, na segunda metade do primeiro século, 

chegou a um lugar de destaque entre as atividades culturais. Como afirma Bowie: “adquiriu 

uma popularidade sem precedente e quase incompreensível” (BOWIE, 1981: 188). Os oradores 

multiplicam-se e suas obras apresentam um traço importante: o uso constante do passado grego 

como elemento central ou como suporte para outras mensagens. Os discursos versam sobre a 

batalha de Maratona, sobre os atenienses, os espartanos, os sistemas políticos que os dirigem 

ou, ainda, a personalidade de Péricles. Os temas do presente ficam camuflados nesses textos 

(MESTRE, 2000: 62). 

Ruth Weeb afirma que o desempenho retórico proveu um fórum importante para os 

cidadãos gregos do Império afirmarem sua identidade e atingirem um status social entre seus 

pares contemporâneos. Além disso, foi um dos principais meios no qual o relacionamento de 

Roma com os representantes das cidades e das províncias foi construído (WEEB, 2009: 16-17). 

Alcock considera que a ausência de poder e glória fazem com que esses intelectuais 

retomem o passado em um movimento nostálgico. Os escritos da Segunda Sofística 

documentam a decepção pelo passado dominado e representam a região com características de 

resistência (ALCOCK, 2001: 329). É evidente que a dominação é mascarada pela ascensão das 

famílias bem nascidas na administração do Império e na participação nas ordens equestre e 

senatorial. A busca do passado grego foi um canal ativo de comunicação com o presente, pois 

permitia, por meio de elementos culturais recorrentes, dialogar com o poder estabelecido e 

promover a legitimidade dos grupos. A autora ressalta que essa literatura é somente um 

epifenômeno de um processo muito mais complexo, cujas reações de resistência e os processos 

de negociação ocorrem das mais distintas formas (ALCOCK, 2001: 329-331).  

Segundo Lukas de Blois, podemos dividir os escritores gregos vinculados à Segunda 

Sofística em dois grupos: o primeiro, os inseridos no sistema imperial, seria o caso de Díon 

Cássio, Herodiano e Filóstrato, entre outros; o segundo, os demais autores, cujo escopo temático 

voltar-se-ia com mais frequência a problemas locais relativos às suas respectivas cidades, seria 

o caso de Dion de Prusa, Élio Aristides e Luciano, entre outros (DE BLOIS, 1998: 3441). Essa 
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dicotomia mostra-se falha quando a operacionalizamos na análise dos autores; por exemplo, 

Luciano teve um cargo no Egito e Élio Aristides se encontra com Pio e Marco Aurélio, para 

levar até eles demandas da cidade de Pérgamo.  

O que coloca uma questão muito importante para a compreensão do Império 

Romano é a relação estabelecida com as cidades do Império e os povos que viviam nelas. Um 

pedido mal encaminhado, além de receber a negativa como resposta, poderia causar prejuízos 

às cidades. Outro ponto importante na atuação desses intelectuais tem relação com a identidade 

grega no segundo e no terceiro séculos. Como um povo que tem um passado cultural glorioso 

pode conviver com o domínio político e a perda de soberania? Esse passado foi mobilizado, no 

nosso ponto de vista, como forma de resistir ao domínio imperial. 

Toda essa renovação historiográfica ressalta a busca de um novo olhar sobre a 

literatura grega no Império Romano. Tim Whitmarsch, em seu livro Greek literature and 

Roman Empire, discorre sobre um revisionismo historiográfico, já que a literatura grega dos 

séculos II e III foi vista como inferior àquela produzida no período clássico, postura que é 

defendida, por exemplo, por Bernard Van Groningen (apud: WHITMARSCH, 2001: 41).  

Whitmarsch entende que o termo Segunda Sofística foi apropriado pela academia moderna para 

facilitar a periodização e a aproximação da Paideia helênica e do poder romano. Essa visão 

depreciativa é extremamente superficial. 

Havia fortes visões românticas estabelecidas sobre a literatura grega. Até a década 

de 1960, os críticos e historiadores da literatura tinham tendência a considerar os textos do 

período arcaico e clássico como cânones, e os escritos produzidos sob domínio romano como 

literatura menor, pouco criativa e voltada ao entretenimento.  Ao romper com essas visões, os 

críticos literários e historiadores da literatura grega podem analisar essas obras como um 

momento singular do contexto literário, com a sofisticação da linguagem e das técnicas de 

escrita, com a incorporação de outros modos de composição (WHITMARSCH, 2001: 41-47).  

Há vários aspectos interessantes relativos aos vínculos socioculturais desses autores 

com os grupos hegemônicos do Império Romano. Sempre os conhecemos com o nome de sua 

cidade de origem ao lado, mas notamos que era uma prática comum a obtenção da cidadania de 

outras cidades. O caso de Díon de Prusa é emblemático, uma vez que ele obtém a cidadania de 

Apaea-Mirlea (vizinha de Prusa) e Nicomédia. É importante ressaltar a mobilidade desses 

homens, tanto em viagens particulares (por exemplo, Élio Aristides) quanto àquelas vinculadas 

às embaixadas das cidades aos Imperadores (SARTRE, 1994: 132-133).  

A relação dos sofistas com o Império era marcada por complexos vínculos 

socioculturais, havendo uma incisiva recusa em assumir cargos e obrigações religiosas, pois 
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tais “honrarias” eram muito custosas. Por exemplo, o avô e o pai de Dion de Prusa faliram ao 

assumir cargos administrativos ou religiosos. De fato, muitas pessoas tentavam escapar das 

magistraturas e das liturgias, como, por exemplo, Élio Aristides, que recusou ser o grande 

sacerdote em Esmirna (147), cobrador de impostos (151) e irenarca73 (152), utilizando o 

argumento de falta de saúde e de recursos (CORTES COPETE, 1995: 156). Esses dados são 

fundamentais para pensarmos a complexidade da relação desses intelectuais com o Império ou 

mesmo com os poderes locais. 

Esse quadro que traçamos possibilita-nos refletir sobre o lugar de Luciano de 

Samósata no Império Romano. Devemos concordar com a premissa defendida por Paul Veyne 

de que intelectuais que não gostam da cultura latina se sentem gregos, entretanto colaboram 

com a ordem e mantêm lealdade ao Imperador (VEYNE, 2009: 80). Cabe-nos analisar, no 

entanto, o lugar que o sírio ocupa nesse cenário.  

Temos basicamente duas teses levantadas entre os críticos de Luciano sobre sua 

relação com o Império Romano. De um lado, temos Maurice Croiset (1882), que ressalta as 

qualidades estilísticas de Luciano. Para ele, o que o sírio teria de inovador seria justamente suas 

qualidades estéticas, no entanto, os conteúdos de seus escritos estavam completamente alheios 

ao mundo que o cercava. Essa postura também é defendida por Bompaire, em seu clássico livro 

Lucien Écrivain: imitation et création, originariamente publicado em 1958, em que o autor 

segue uma sugestão de Croiset e trata a questão luciânica a partir da desvalorização da oposição 

entre criação e imitação como processos antagônicos. O objetivo de Bompaire é muito ousado, 

ele pretendia “ver, se possível, o escritor em seu trabalho e captar a maneira como se elabora a 

obra em seu espírito” (BOMPAIRE, 2000: 5). O lucianista tentou compreender o conceito de 

mímesis74 a partir dos significados dados pelos autores antigos, tomando a imitação como 

                                                 
73 Aquele que zela por Eiréne, a paz. 
74 Esse conceito é fundamental para a compreensão da produção literária. Para a historicização dos procedimentos 

literários para a construção da mimeses na literatura ocidental, reporte-se para o livro de Erich Auerbach, Mímesis  

a representação da realidade na literatura ocidental (2011). Jean Pierre Vernant, no texto O nascimento de 

imagens (2010), se detém principalmente na obra de Platão para mostrar como o conceito de mímesis é construído 

na filosofia antiga. O helenista ainda ressalta, seguindo os passos de Eric Havelock (1996), que as imagens no 

mundo antigo vinculam-se estritamente a uma cultura oral. A obra seminal para esse debate no período romano da 

literatura grega foi a Tese de Doutorado de Jacques Bompaire, em seu livro Lucien Écrivain: imitation et création 

(2000), que faz uma interssante investigação da mímesis na obra de Luciano. Entretanto, esse autor não ficou 

restrito ao corpus luciânico, sendo que a primeira parte de sua obra faz um levantamento rigoroso deste problema 

nos autores do periódo imperial. A análise de Bompaire, extremante rigorosa em sentido filológico, carece de uma 

percepção deste problema nas relações de poder. O que pode ser encontrado no livro Greek literature and roman 

Empire: The politics of imitation (WEBB, 2001 : 89) no qual  retoma as colocações platônicas que desqualificam 

a mímesis. Retomando principalmente Plutarco, Logino e Dioniso, sua intensão é compreender os aspectos 

políticos dessa literatura e evideciar o caráter subversivo da mesma. A nosso ver, a obra exagera ao colocar no 

mesmo grupo autores tão distintos como Plutarco e Logino, como se ambos fossem caracterizados pela oposição 

ao Império.  
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atividade ativa para a criação retórica.  

Apesar dos avanços que essa perspectiva fornece, uma vez que valoriza os 

mecanismos de criação literária e as estratégias de leitura usadas pelo autor, prende o intérprete 

em uma análise dos textos luciânicos muito subserviente à biblioteca disponível ao escritor de 

Samósata (BRANDÃO, 2001:19). Dito de outra forma, os textos do sírio não se vinculariam ao 

seu tempo, mas seriam fruto de um intelectual preso ao passado, ou seja, sua obra seria devedora 

de sua biblioteca, o que corrobora a colocação de Cruiset (1882) de que o sírio não se importava 

com a realidade sociopolítica de seu tempo. 

Por outro lado, temos uma postura historiográfica que vê em Luciano um crítico do 

Império Romano. Essa vertente foi apontada inicialmente por Aurelio Peretti (1946), em seu 

livro Luciano, un intellettuale greco contro Roma, em que, a partir da análise do diálogo 

Nigrino ou A Filosofia de Nigrino, ele apresenta alguns pontos interessantes sobre a questão 

luciânica, caracterizando Nigrino como um texto contra o Império Romano. Dessa forma, 

Peretti se coloca contra a tendência geral que vê em Luciano um intelectual desligado das 

questões atuais e submisso ao poder imperial.  

Entre essas posturas, encontra-se a de C. P. Jones (1986: 83-87), que, em seu livro 

Culture and Society in Lucian, afirma que Luciano teria sido perseguido pelo Imperador 

Adriano, devido a suas cáusticas críticas ao Império Romano e só foi reabilitado por Cômodo, 

que o teria designado para um importante cargo na província do Egito. Esse autor descarta a 

existência de qualquer interesse político em Luciano, limitando-se a colocar os vínculos entre 

Luciano e seu tempo, juntamente com algumas figuras menores e problemas pontuais. No 

entanto, não aceita a imagem proposta por Bompaire de “um artista absorvido em si mesmo” 

(JONES, 1986: 4-5), que não se preocuparia com sua atualidade. 

Entendemos que podem ser mapeados, nos escritos de Luciano, elementos que 

marcam essa intrincada identidade, uma vez que ele ressalta em toda a sua obra seu lugar de 

alteridade. Como salienta Brandão (1990: 139), toda alteridade se dá na relação e sua construção 

se dá na História e na vida social. Nesse contexto, vemos a sobreposição de signos e símbolos 

de diferentes culturas. 

A análise de Brandão coloca como eixo organizador do corpus Lucianeum a 

alteridade. Ela se encontra de diferentes maneiras: por meio dos personagens marginalizados 

(prostitutas, eunucos, escravos, pobres); personagens marginalizados por opção (filósofos 

cínicos); o diferente em relação ao grego (o estrangeiro e bárbaro, sendo que os romanos são a 

antítese do que conforma a Paideia grega); em relação aos vivos (mortos); os que escapam à 

esfera da terra (habitantes da lua, das estrelas, do sol e os deuses); entre os deuses, os deuses 
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bárbaros, que são um contraponto daqueles (BRANDÃO, 1990: 140-141). Luciano ainda 

enfatiza os lugares da alteridade, por exemplo, o Hades, confins da terra, lugares estrangeiros.  

Uma anedota presente no opúsculo Hermótimo pode nos ajudar a compreender o 

problema da alteridade para Luciano: 

 
Conta-se que Gelão de Siracusa tinha boca malcheirosa ― e tal fato foi 

escondido dele durante muito tempo, pois ninguém ousava advertir um tirano, 

até uma mulher estrangeira, tendo dormido com ele ousar dizer o que se 

passava. Ele, voltando para junto da sua própria mulher, encolerizou-se por 

ela não tê-lo advertido, sendo conhecedora, mais do que ninguém, do mau 

cheiro. Ela suplicou-lhe que a perdoasse, pois, não tendo nunca dormido com 

outro homem, nem falado de perto, acreditava que todos os homens exalavam 

da boca o mesmo hálito75 (Luciano. Hermot. 34).  

 

Essa estória é muito interessante, uma vez que a mulher do tirano erra por ignorância, 

os demais súditos, por medo. Somente uma personagem que se move na completa alteridade 

(mulher, prostituta e estrangeira) lhe revela a verdade (BRANDÃO: 1990: 142). 

Brandão ainda ressalta que, nos textos em que Luciano defende sua poética, ele faz 

alusão ao incômodo papel de estrangeiro: “A questão da alteridade em Luciano passa pelo 

estatuto pouco definido do aculturado que, deixando de lado o que lhe é próprio, adota uma 

outra cultura, mas não se sente nunca totalmente adotado por ela” (BRANDÃO: 1990: 144). 

No texto O pescador ou os ressuscitados, defendendo-se diante da Filosofia, Luciano afirma:  

Sou sírio, filosofia, nas margens do Eufrates. Mas para quê tudo isso? Na 

verdade, sei de muitos desses meus adversários que não são menos bárbaros 

de nascimento que eu, mas, apesar disso, a sua índole e a sua cultura não 

condizem com as Solenes, dos Cipriotas, dos Babilônios ou dos Estagiristas. 

Todavia, para ti, não faz qualquer diferença que um homem tenha uma 

pronúncia bárbara, desde que sua maneira de pensar se revele reta e justa76 

(LUCIANO: Pisc. 19). 

 

Se, em um plano ideal, a identidade grega é franca e aberta, sendo o resultado da 

formação helênica (GOLDHILL,2001;  SWAIN, 2003; GUARINELLO, 2009), passível de 

adesão, em seu Elogio à Pátria, Luciano afirma que “é ultrajante viver no 

estrangeiro”(LUCIANO. Patr. Enc. 8)77.  

                                                 
75 “τῷ γὰρ Συρακουσίῳ Γέλωνί φασι δυσῶδες εἶναι τὸ στόμα καὶ τοῦτο ἐπὶ πολὺ διαλαθεῖν αὐτὸν οὐδενὸς 

τολμῶντος ἐλέγχειν τύραννον ἄνδρα, μέχρι δή τινα γυναῖκα ξένην συνενεχθεῖσαν αὐτῷ τολμῆσαι καὶ εἰπεῖν ὅπως 

ἔχοι. τὸν δὲ παρὰ τὴν γυναῖκα ἐλθόντα τὴν ἑαυτοῦ ὀργίζεσθαι ὅτι οὐκ ἐμήνυσε πρὸς αὐτὸν εἰδυῖα μάλιστα τὴν 

δυσωδίαν, τὴν δὲ παραιτεῖσθαι συγγνώμην ἔχειν αὐτῇ· ὑπὲρ γὰρ τοῦ μὴ πεπειρᾶσθαι ἄλλου ἀνδρὸς μηδὲ ὁμιλῆσαι 

πλησίον οἰηθῆναι ἅπασι τοῖς ἀνδράσι τοιοῦτό τι ἀποπνεῖν τοῦ στόματος.” 
76 “Σύρος, ὦ Φιλοσοφία, τῶν Ἐπευφρατιδίων. ἀλλὰ τί τοῦτο; καὶ γὰρ τούτων τινὰς οἶδα τῶν ἀντιδίκων μου οὐχ 

ἧττον ἐμοῦ βαρβάρους τὸ γένος· ὁ τρόπος δὲ καὶ ἡ παιδεία οὐ κατὰ Σολέας ἢ Κυπρίους ἢ Βαβυλωνίους ἢ 

Σταγειρίτας. καίτοι πρός γε σὲ οὐδὲν ἂν ἔλαττον γένοιτο οὐδ' εἰ τὴν φωνὴν βάρβαρος εἴη τις, εἴπερ ἡ γνώμη ὀρθὴ 

καὶ δικαία φαίνοιτο οὖσα.” 
77 “ὄνειδος γὰρ τὸ τῆς ξενιτείας.” 
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No opúsculo Hermótimo ou sobre as seitas, o autor discute os caminhos para se 

encontrar a cidade ideal, entendendo cidade como metáfora para a vida. Qual escola filosófica 

poderia levar o indivíduo a uma vida boa? Observemos que na cidade a que se chega não há 

indivíduos autóctones. Luciano afirma que, nela, nesta cidade “todos eram adventícios, 

estrangeiros, não havendo um autóctone sequer; pelo contrário eram todos bárbaros, escravos, 

aleijados, pessoas humildes e pobres; numa palavra, qualquer um podia fazer parte daquela 

cidade” (LUCIANO, Herm, 24).78 

A verdade não é natural, mas adquirida. Observemos que no texto colocam-se em 

causa somente os sistemas helênicos de formação, uma vez que a identidade é construída na 

relação com o outro, em uma complexa rede de negociação simbólica. Cada indivíduo assume, 

no decorrer de sua existência, diversas identidades, em alguns momentos, esses sentimentos de 

pertença se sobrepondo. A característica mais evidente da identidade grega é o seu poder de 

adesão; não se trata de uma identidade assumida por meio do nascimento, mas do aprendizado, 

de signos e sinais pertencentes àquela forma de vida. No caso específico de Luciano, 

observamos que ele fica em uma encruzilhada cultural, onde o eu e o outro se (con)fundem. Se 

é ultrajante viver no estrangeiro (como citamos anteriormente), outro momento em que o caráter 

do estrangeiro é ressaltado é no panfleto Como se deve escrever a História, no qual ele afirma 

que: 

 

Assim, pois, para mim, deve ser o historiador: sem medo, insubornável, livre 

e amigo da franqueza e da verdade — como diz o poeta cômico, alguém que 

chame figos de figos e gamela de gamela; alguém que não admita nem omita 

nada por ódio ou por amizade; que a ninguém poupe, nem respeite, nem 

humilhe; que seja juiz equânime, benevolente com todos até o ponto de não 

dar a um mais do que o devido; estrangeiro nos livros, sem cidade, autônomo, 

sem rei, não se preocupando com o que achará este ou aquele, mas dizendo o 

que se passou (LUCIANO, Hist. conscr. 41).79 

 

Para o sírio, só é livre aquele que, ao escrever, não tem pátria, não tem cidade, que 

cuida da regulamentação da própria vida, que não tem rei. Aqui temos espaço para não ser 

corrupto, para ser franco, para ser verdadeiro. Observemos como essas mesmas características 

aparecem na imagem que Luciano faz de Diógenes, no diálogo O leilão dos filósofos:  

 

                                                 
78 “ὡς ξύμπαντες μὲν ἐπήλυδες καὶ ξένοι εἶεν, αὐθιγενὴς δὲ οὐδὲ εἷς, ἀλλὰ καὶ βαρβάρους ἐμπολιτεύεσθαι πολλοὺς 

καὶ δούλους καὶ ἀμόρφους καὶ μικροὺς καὶ πένητας, καὶ ὅλως μετέχειν τῆς πόλεως τὸν βουλόμενον·” 
79 “Τοιοῦτος οὖν μοι ὁ συγγραφεὺς ἔστω – ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος, παρρησίας καὶ ἀληθείας φίλος, ὡς ὁ 

κωμικός φησι, τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάσων, οὐ μίσει οὐδὲ φιλίᾳ τι νέμων οὐδὲ φειδόμενος ἢ 

ἐλεῶν ἢ αἰσχυνόμενος ἢ δυσωπούμενος, ἴσος δικαστής, εὔνους ἅπασιν ἄχρι τοῦ μὴ θατέρῳ τι ἀπονεῖμαι πλεῖον 

τοῦ δέοντος, ξένος ἐν τοῖς βιβλίοις καὶ ἄπολις, αὐτόνομος, ἀβασίλευτος, οὐ τί τῷδε ἢ τῷδε δόξει λογιζόμενος, 

ἀλλὰ τί πέπρακται λέγων.” 
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Comprador ― Primeiro, ó belo, de onde és? 

Diógenes80― De todo lugar. 

Comprador ― Como dizes? 

Diógenes ― Vês um cidadão do mundo. 

Comprador ― E imitas alguém? 

Diógenes ― Héracles.  

Comprador ― E por que não levas tu também a pele de leão? Pois no bastão 

estás parecido com ele. 

Diógenes ― Esta é minha pele de leão, este meu manto e luto como ele 

[Héracles] contra os prazeres – sem que ninguém me obrigue, mas por vontade 

própria, propondo-me uma vida limpa de imundícies. 

(LUCIANO, Vit. Auct. 8).81 

 

A liberdade do filósofo cínico é dada justamente pelo fato de não ter cidade, e é 

justamente por ser um cidadão do mundo que o filósofo pode ensinar a liberdade. Luciano leva 

ao extremo o estatuto do estrangeiro em sua obra, já que ele mesmo é um estrangeiro em seus 

livros.  

Até aqui ressaltamos os vínculos ambíguos de Luciano com a cultura helênica e a 

cultura romana. Preocupa-nos a atuação da intelectualidade helenófona no seio do Império. 

Observamos que tal ação dava-se de acordo com a proposta de Veyne: ser patriota, xenófobo à 

romanidade e colaborador da ordem imperial.  

Luciano foi acusado de uma contradição performática – ou seja, de dizer uma coisa e 

fazer outra – pela elaboração da obra Em defesa dos que recebem salário, escrita em defesa das 

críticas de hipocrisia que Luciano recebeu ao assumir um cargo na administração da província 

imperial do Egito, uma vez que ele havia escrito um texto Sobre os que recebem salário, no 

qual criticava os gregos que aceitavam trabalhar nas casas dos romanos para receber um 

                                                 
80 Brandão ressalta que não podemos esquecer que os nomes presentes em Leilão dos Filósofos devem-se aos 

escoliastas e aos copistas e que nenhum nome próprio é citado, o que dificulta a identificação (BRANDÃO, 2001: 

310).  
81 “{ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ}  

 Τὸ πρῶτον, ὦ βέλτιστε, ποδαπὸς εἶ;  

{ΔΙΟΓΕΝΗΣ}  

 Παντοδαπός.  

{ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ}  

 Πῶς λέγεις;  

{ΔΙΟΓΕΝΗΣ}  

 Τοῦ κόσμου πολίτην ὁρᾷς.  

{ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ}  

 Ζηλοῖς δὲ δὴ τίνα;  

{ΔΙΟΓΕΝΗΣ}  

 Τὸν Ἡρακλέα.  

{ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ}  

 Τί οὖν οὐχὶ καὶ λεοντῆν ἀμπέχῃ; τὸ μὲν γὰρ ξύλον ἔοικας αὐτῷ.  

{ΔΙΟΓΕΝΗΣ}  

 Τουτί μοι λεοντῆ, τὸ τριβώνιον. στρατεύομαι δὲ ὥσπερ ἐκεῖνος ἐπὶ τὰς ἡδονάς, οὐ κελευστός, ἀλλὰ ἑκούσιος, 

ἐκκαθᾶραι τὸν βίον προαιρούμενος.” 
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ordenado. 

Observemos os argumentos usados por Luciano para defender-se: 

 

(...) como é muitíssimo diferente alguém que, tendo ingressado na casa de 

algum rico serve e suporta quantas coisas eu disse no meu livro, de quem, na 

esfera pública, realiza algum dos serviços da comunidade, administrando os 

negócios públicos de acordo com suas capacidades e recebendo do 

Imperador, por isso, um salário.  (...) os que têm em suas mãos negócios 

públicos e se fazem úteis para cidades e povos inteiros, não poderiam ser 

razoavelmente caluniados apenas em razão do salário (...). E o soldo não 

procede de um particular, e sim do Imperador; tampouco é pequeno, trata-se 

de muitos talentos. As esperanças futuras não são pequenas, se acontecer o 

normal, talvez a supervisão da província ou outro serviço imperial. 

(LUCIANO. Apol. 11-12)82 

 

Luciano evidencia uma dicotomia muito interessante entre casa e Estado, 

estabelecendo uma diferença qualitativa entre trabalhar para um particular e servir ao Império. 

Se o trabalho na casa de um particular rico coloca no horizonte a servidão e a subserviência, a 

esperança de trabalhar para o Imperador possibilita o enriquecimento e o espaço propício para 

fazer o bom uso de suas capacidades intelectuais. Se a casa de um rico é o espaço da vergonha, 

o Império é o da glória. A lealdade é dada por um vínculo direto com o Imperador.  

Faz-se mister retomar as ideias que marcaram a confecção deste item, no qual buscou-

se entender o lugar de Luciano de Samósata em consonância com o que a Segunda Sofística 

tinha no Império Romano. As especificidades dos escritos luciânicos sugerem que as hipóteses 

de Wallace-Hadrill sobre os três corações devem ser suavizadas e que os aspectos ambíguos 

indicados por Paul Veyne merecem ser investigados em um panorama mais complexo. Em um 

conjunto de discursos como os que Luciano escreveu, a pergunta sobre o que seria pertinente a 

essa ou àquela identidade mostra-se, em sua leitura, um falso questionamento, já que os 

elementos identitários são apresentados a partir de uma rede de negociações, ressignificações, 

transgressões que transformam ou reforçam signos e significados dependendo da necessidade 

do discurso. A partir desse ponto, o processo de descrição densa permite compreender a 

dialética entre o eu (Luciano) e o outro (cultura imperial). 

Entretanto, temos claro que um polígrafo como Luciano era profundamente atingido 

pela realidade, assim, nosso desafio é encontrar as pistas sutis que ele deixou. A seguir, 

                                                 
82 “[...] ὡς πάμπολυ διαφέρει, ἐς οἰκίαν τινὸς πλουσίου ὑπόμισθον παρελθόντα δουλεύειν καὶ ἀνέχεσθαι ὅσα μοί 

φησιν τὸ βιβλίον, ἢ δημοσίᾳ πράττοντά τι τῶν κοινῶν καὶ ἐς δύναμιν πολιτευόμενον ἐπὶ τούτῳ παρὰ βασιλέως 

μισθοφορεῖν. [...] οἱ δὲ τὰ κοινὰ διὰ χειρὸς ἔχοντες καὶ πόλεσι καὶ ἔθνεσιν ὅλοις σφᾶς αὐτοὺς χρησίμους 

παρέχοντες οὐκ ἂν εἰκότως ἐκ μόνου τοῦ μισθοῦ διαβάλλοιντο [...]. καὶ ὁ μισθὸς οὐκ ἰδιωτικός, ἀλλὰ παρὰ τοῦ 

βασιλέως, οὐ σμικρὸς οὐδὲ οὗτος, ἀλλὰ πολυτάλαντος· καὶ τὰ μετὰ ταῦτα δὲ οὐ φαῦλαι ἐλπίδες, εἰ τὰ εἰκότα 

γίγνοιτο, ἀλλὰ ἔθνος ἐπιτραπῆναι ἤ τινας ἄλλας πράξεις βασιλικάς.” 
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completamos esse quadro que constrói os elementos metanarrativos que ordenam a elaboração 

do discurso memorialístico, assim, continuamos nossa análise observando como os usos das 

narrativas míticas referem-se à construção de um discurso memorialístico, pois se ligam a um 

pretérito comum. 

 

1.6 Narrativas míticas e memória cultural em um Império Greco-romano 

 

Roger Chatier afirmou recentemente que os historiadores se surpreenderam ao notar 

que seu trabalho não lhes garante o monopólio sobre as formas de representação do passado e 

que outras formas de narrativas são muito mais eficientes do que aquelas elaboradas após a 

pesquisa científica. Nesse domínio público dos usos do passado, temos os relatos 

memorialísticos, a mitologia, os romances históricos, os textos épicos, as hagiografias 

medievais, as telenovelas, os filmes, os documentários, entre outras possibilidades de narrar 

aspectos do passado (CHARTIER, 2009: 30). 

O primeiro meio de aproximação com o passado que temos é a memória, trabalho 

individual que coloca o homem no mundo e o aproxima dos outros. “O sujeito, mesmo antes 

de ser um eu, já está, a um certo nível, imerso na placenta de uma memória que o socializa e à 

luz da qual ele irá definir, quer sua estratégia de vida, quer os seus sentimentos de pertença e 

de adesão ao coletivo” (CATROGA, 2009: 13, grifo do autor). Não se trata de entender a 

memória como externa aos indivíduos, mas de ter claro que só é possível lembrar em sociedade, 

pois cada um precisa das memórias dos outros para representar o mundo em que habita. Nesse 

sentido, os mitos fazem parte desse passado compartilhado.  

O livro de Paul Ricoer, A memória, a História e o Esquecimento, diferencia 

memória e História83 nos seguintes termos. Em primeiro lugar, ele coloca a distinção entre 

testemunho e documento, sendo o primeiro ligado à memória e o segundo à História.  

No testemunho, a realidade factual é construída a partir da confiabilidade presumida 

de seu autor, uma vez que este pode reivindicar a veracidade daquilo que disse, já que vivenciou 

o que foi relatado84 (RICOEUR, 2007: 172), sempre apresentando a fórmula eu estava lá. O 

testemunho “proporciona uma sequência narrativa à memória declarativa” (RICOEUR, 2007: 

                                                 
83 Usamos o termo História com letra maiúscula para distinguir a ciência da História do objeto do conhecimento 

dessa, a história.  
84 Paul Ricoeur deixa claro que essa argumentação surge a partir de “certas formas contemporâneas de depoimento 

sucitadas pelas atrocidades em massa do século XX” (RICOEUR, 2007: 170)  
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176), e é acreditado ou não, dependendo do ouvinte/leitor, é imediatista, produzido no momento 

presente e, finalmente, permite o reconhecimento do passado.  

Os documentos reunidos, organizados, catalogados, selecionados e guardados no 

arquivo são acessados por especialistas, que podem extrair dos mesmos uma narrativa histórica, 

que se distinguiria do testemunho. O arquivo permite que o historiador tenha uma postura 

indiciária. A narrativa histórica é construída com elementos que a inserem em um regime de 

verdade, sendo possível a refutação ou verificação do que foi dito; claramente Ricoeur está 

influenciado por Michel de Certeau85 (2011: 45-111). Os documentos permitem a construção 

lenta da explicação histórica, a partir da construção das argumentações, por fim eles permitem 

a representação do passado (RICOEUR, 2007: 170-192). 

Essa argumentação dificultaria muito o estudo dos usos da memória no mundo 

antigo, uma vez que tais conceitos não podem ser aplicados a essa realidade. François Hartog, 

no livro A evidência da História, analisa a relação entre a testemunha e o historiador e constata 

que no mundo antigo havia dois conceitos de testemunho: o grego e o judaico-cristão.  

O conceito grego, que se vincula aos historiadores, mas também aos médicos 

antigos, salienta a investigação e a visão como características para a produção do conhecimento. 

Por outro lado, há a postura judaico-cristã, das religiões reveladas, em que:  

 

aqueles que viram com os próprios olhos tornaram-se servidores ou, para dizer 

de outro modo, eles viram e acreditaram; e aqueles que, desde o início, se 

tornaram servidores são aqueles que viram. Ver e servir são indissociáveis. De 

tal modo que aqueles que viram sem se tornarem servidores, no fundo, não 

chegaram a ver realmente. E aqueles que se tornaram servidores viram – 

poderíamos acrescentar- com os olhos da fé (HARTOG, 2011: 220). 

 

Assim, o conceito moderno de documento e de testemunha, que Ricoeur (2007: 

170-192) desdobra das indagações de Certeau (2011: 45-111), não é universal, mas depende de 

um regime de historicidade e de memória que é específico da modernidade e da 

profissionalização do historiador. Nem os historiadores gregos, nem os latinos se preocupavam 

com as fontes a fim de validar seu discurso. Como discorre Carlo Ginzburg (2007: 17-19), no 

livro O fio e os rastros, os historiadores antigos precisavam expressar com vivacidade 

(enargeia) seu relato, não sendo necessário mostrar as fontes. Essas poderiam aparecer, mas 

estavam muito mais no espaço dos elementos acessórios do texto do que daquilo que era 

fundamental, diferentemente do historiador moderno, cujas fontes são elementos essenciais 

                                                 
85 Michel de Certeau cunha o conceito de operação historiográfica para definir o trabalho do historiador e a 

distinção deste com outras narrativas que evocam o passado. Para ele o trabalho desse sujeito tem três etapas: o 

estabelecimento da prova documental, a construção da explicação e a narrativização (CERTEAU, 2011: 45-111). 
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para a elaboração de sua narrativa. Os critérios de validação enunciativa são outros; há outro 

regime de memória em ação. 

Outro ponto importante é a compreensão de que o conceito antigo de História é 

diferente do moderno. Hanna Arendt afirma que o tema da História é o extraordinário, aquilo 

que pretende vencer a mortalidade da vida e se inscrever em uma ordem eterna (ARENDT, 

2002: 72). O homem antigo desconhecia a noção de processo, logo, os eventos estudados não 

eram encaminhados em uma ordem causal que permitisse uma explicação estrutural. Nesse 

sentido, as guerras são momentos fundamentais para esses historiadores.  

Seguindo esses elementos, o historiador do mundo antigo que deseja operar com as 

distinções de Paul Ricoeur coloca-se em uma situação difícil. Entretanto, antes de decretar a 

impossibilidade do estudo da memória em sociedades diferentes, devemos ressaltar que a 

distinção proposta pelo filósofo francês responde aos interesses contemporâneos sobre os usos 

e abusos do passado na sociedade hodierna.  

A fim de ampliar o debate, afirmamos que a memória vincula-se às repetições e às 

atualizações culturais, não se restringindo às elaborações conscientes dos indivíduos, pois as 

sociedades apresentam um rico acervo que é transmitido de acordo com os regimes de memória 

em que se inscrevem.   

Jan Assmann86 afirma que “o princípio fundamental de todas as estruturas 

conectivas é a repetição, que garante que as linhas de ação não se percam no infinito, mas 

também que se ordenem em modelos reconhecíveis e possam identificar-se como elementos de 

uma cultura comum” (ASSMANN, 2011: 19). Esse princípio de conectividade é a base da 

cultura humana, visto que os homens têm acima de tudo a capacidade de se comunicar 

(THEML, 2002: 12).  

Entendemos que memória é a capacidade que o indivíduo tem de expressar 

conteúdos adquiridos em um tempo anterior àquele em que ele vive, permitindo a troca de 

experiências passadas, por mecanismos extremamente variados.  

Para Assmann (2011), existe a memória comunicativa e a memória cultural. A 

memória comunicativa refere-se às lembranças relacionadas ao passado recente, aquelas que os 

indivíduos dividem com seus contemporâneos e podem reivindicar sua veracidade, trata-se da 

                                                 
86 Jan Assmann é um egiptólogo alemão que juntamente com sua esposa Aleida Assmann tem desenvolvido e 

aplicado o conceito de memória cultural. Os dois livros de Jan Assmann que citamos na bibliografia são traduções, 

em espanhol e francês, do livro Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische, publicado 

originariamente em 2002. Sua esposa é especialista em Renascimento, sendo que seu livro Espaços da recordação: 

formas e transformações da memória cultural (ASSMANN, 2011) foi publicado recentemente pela Editora da 

UNICAMP. 
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memória de uma geração (ASSMANN, 2011: 49). Por outro lado, a memória cultural orienta-

se: 

 

mediante pontos fixos do passado. Tampouco nela se pode perpetuar o 

passado enquanto tal. Neste caso o passado se coagula em figuras simbólicas 

que se aderem a recordação. (...) os mitos são figuras da recordação; não tem 

sentido distinguir aqui entre mito e história. Para a memória cultural, a história 

factual não conta, mas a história como é lembrada. Também se poderia dizer 

que na memória cultural a história factual se converte em recordação e 

portanto se transforma em mito. O mito é uma história fundante, uma história 

contada para esclarecer o presente ao iluminar as origens. (...) Na lembrança, 

a História faz-se mito. Deste modo não se torna irreal, muito pelo contrario se 

transforma em realidade entendida como uma força normativa e formativa 

permanente (ASSMANN, 2011: 51).  

 

Os elementos que compõem o regime de memória estão relacionados justamente 

com os pontos fixos que estão fora dos discursos, por isso, metadiscursivos. Trata-se daquilo 

que antecede a escrita e lhe fornece limites e argumentos próprios à sua confecção. Esses pontos 

fixos são pensados a partir da lógica de que memória é aquilo que os homens repetem, suas 

histórias de vida, as narrativas de seus antepassados próximos ou distantes, ou ainda, as 

narrativas míticas.  

O regime de memória romano no qual Luciano se inscreve apresenta um contexto 

em que a formação dos homens passa por treinamentos muito específicos. A historiadora 

Frances A. Yates (2007: 17-26) estudou a construção da arte da memória87, o que permite 

entender o que Assmann chama de cultura da recordação, já que a arte da memória, treinamento 

de uma memória artificial a fim de elaborar discursos complexos, é bastante desenvolvida88. 

Esse treinamento orienta para a construção discursiva a partir de outras formas de 

validação enunciativa que ganha contornos diferentes no contexto histórico romanizado. Nesse 

sentido, os trabalhos de Ruth Webb (1997:229-232) sobre a ecfrase antiga nos ajudam a 

entender como a ideia de vivacidade (enargeia) é mais importante para dar credibilidade ao 

texto dos historiadores do que a remissão aos arquivos e às fontes consultadas.  

Esses elementos fornecem aos oradores, escritores e retores elementos para 

desenvolver técnicas de uso da memória artificial. Jörn Rüsen complementa esse debate ao 

                                                 
87 Yates inicia sua investigação pelo estudo dos textos de Cícero, Quintiliano e um tratado Anônimo, a Retórica 

Ad Herennium. Ela mostra como a Antiguidade greco-romana produziu sofisticadas técnicas memorialísticas, 

vinculadas à disposição precisa dos discursos em lugares de memória e em imagens.  
88 Mary Carruthers (2011) escreveu A técnica do pensamento: meditação, retórica e a construção de imagens 

(400-1200) que trata do mesmo tema na Idade Média. Harald Weinrich estudou o oposto em seu Lete: arte e crítica 

do esquecimento (2001) se debruçou sobre o estudo da ars oblivionis (arte do esquecimento). 
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afirmar que as narrativas referentes ao passado são uma constante antropológica fundamental à 

existência humana (RÜSEN, 2001: 149-174). 

Maurice Halbwaschs (2004), sociólogo francês, no livro póstumo Memória 

Coletiva, enfatiza que os indivíduos necessitam da coletividade para lembrar. Sua conclusão 

chega a enfatizar que só existe memória coletiva, que o indivíduo não teria existência enquanto 

tal se não fosse o grupo.  A memória coletiva refere-se à maneira pela qual os indivíduos se 

aproximam das narrativas que constroem as identidades sociais. Há um passado comum que 

orienta discursos sobre como determinadas entidades devem agir, ou seja, as memórias 

construídas na coletividade e que extravasam os parâmetros da vida permitem refletir os 

conceitos apresentados. Nesse sentido, a indagação do teórico português Fernando Catroga 

sobre a memória coletiva faz muito sentido. “Não será este conceito filho de uma ilusão 

holística, de cariz antropomórfico e antropopático. Incompatível com a atual reivindicação da 

subjetividade e com a contestação da autossuficiência e autonomia das totalidades sociais?” 

(CATROGA, 2009: 12). 

A resposta a essa pergunta deve observar que há, na sociedade, ritos, monumentos, 

manuais e diversas mídias que orientam as lembranças das pessoas. Assim, devemos superar o 

positivismo metodológico de Halbwaschs, e aprender, com sua leitura, que há elementos 

externos a balizar, nos quais os homens encontram as referências para construir suas narrativas. 

E ainda, como lembra a historiadora Jacy Seixas, para o sociólogo francês, a memória se dá no 

grupo (SEIXAS, 2001: 107).  

Observando que o termo coletivo89 apresenta considerações holísticas como 

indagado anteriormente por Catroga (2009: 12), salientamos que a proposta de Jan Assmann 

(2011: 51) de uma memória cultural nos permite avançar no debate acerca das construções 

memorialísticas no mundo antigo. 

O mito foi pensado enquanto uma narrativa fundante, que representa em alguma 

medida o passado de uma comunidade. Nesse caminho, os mitos são elementos que constituem 

as identidades culturais. Para entender a maneira como o pretérito é reapresentado, buscamos a 

compreensão do regime de memória romano. Devemos compreender como os homens 

                                                 
89 Wulf Kansteiner afirma que: “A maioria dos estudos sobre memória se concentra na representação de eventos 

específicos dentro de configurações cronológicas, geográficas e de mídia específicas sem refletir sobre os públicos 

das representações em questão. Como resultado, a riqueza de novas visões às culturas históricas passadas e 

presentes não podem ser ligadas conclusivamente aos coletivos sociais específicos e sua consciência histórica” 

(KANSTEINER, 2002: 179). Logo, faz-se necessário observar a quais grupos os textos luciânicos atingem, no 

caso uma pequena elite letrada, entretanto, como esses textos eram apresentados em seções públicas, há uma 

grande possibilidade de ampliação desta audiência, obtendo, com isso, um alcance maior do público. Entretanto, 

essas afirmações são bastante conjecturais. 
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lembram, assim como o uso que fazem dessa lembrança, ou seja, de como eles gerem a 

memória. 

O regime de memória depende de um conjunto de elementos que não são 

individuais, mas externos aos indivíduos. No caso que estudamos, devemos ressaltar que estava 

disponível aos homens os saberes da retórica, principalmente a mnemotécnica ou a arte da 

memória. O domínio desses elementos era importante para a inserção política e cultural das 

comunidades. A formação de bons oradores era a ponte entre as cidades e o poder imperial, 

uma vez que somente esses especialistas das palavras poderiam fazer reivindicações junto aos 

Imperadores e/ou autoridades romanas sem correr o risco de ofender o dominador. Em outras 

palavras, os perigos de uma comunicação desastrosa poderiam custar muito caro às 

comunidades, desse modo, a formação de bons oradores era um dado significativo. 

Outro elemento importante para a compreensão do regime de memória romano é o 

modo de validação discursivo que predominava.  No mundo em que viveu Luciano, a verdade 

era dada pela possibilidade de o discurso produzir a sensação de ser visto.  

As questões referentes ao regime de memória romano pouco a pouco se afunilam 

nos escritos luciânicos. No intuito de deslindar os mecanismos metanarrativos que são 

mobilizados por Luciano, colocamos sua relação com o dizer verdadeiro. Com a produção de 

enunciados, a partir da parrésia, franqueza, Luciano tece sua argumentação, recorrendo 

peremptoriamente a essa modalidade do dizer verdadeiro, como vemos no próximo tópico. 

 

1.7 A coragem da verdade em Luciano: entre a política imperial e a fala franca 

 

Em seus dois últimos cursos no Collège de France, o filósofo francês Michel Foucault 

ministrou uma série de conferências sobre uma modalidade específica do dizer verdadeiro, que 

se aglutinava a partir da palavra grega Παρρησία (parrésia)90, cujo significado tem campo 

semântico entre sinceridade, coragem da verdade, fala franca.  

                                                 
90 Παρρησία, ας significa liberdade de expressão, franqueza, sinceridade (MALHADAS et alli, 2009d: 42). 

Segundo o dicionário Liddell-Scott-Jones, do ponto de vista etimológico, essa palavra faz a combinação de πᾶς e 

ῥῆσις, capacidade plena e inteira de dizer.  Esse termo foi analisado por Michel Foucault nos dois últimos cursos 

que ele ministrou no Collège de France, ao analisar esse termo em um sentido mais amplo sobre um modo 

específico de dizer a verdade (FOUCAULT, 2012: 4). Trata-se de uma forma que coloca o produtor de discursos 

em uma situação específica, ou seja, a do parresiasta, um indivíduo que se coloca de maneira ousada diante do 

mundo, e que por este mesmo motivo pode sofrer com as consequências do que diz. Ele é capaz de usar a parrésia 

para se comunicar com aquele que está no poder (FOUCAULT, 2012: 9), o que é uma noção primordialmente 

política. Mais adiante, analisamos essa ideia em alguns textos luciânicos. Em português existe o temo parrésia, 

registrado no dicionário Houaiss como “liberdade oratória; afirmação jocosa”, desdobrando o sentido etimológico 

grego “liberdade de linguagem, franqueza” e a etimologia latina “confissão, espécie de concessão”, registrando 

ainda o adjetivo parrésico.    
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A leitura do corpus luciânico nos permite encontrar essa palavra em momentos 

bastante específicos, que se relacionam à sua postura como escritor, e em alguma medida, como 

cidadão. Como forma de compreender o regime de memória romano, no qual o sírio se insere, 

buscamos compreender essa noção em seus mecanismos internos de validação discursiva. 

Nesse sentido, tal análise se insere, também, no campo de uma História do dizer verdadeiro, 

como foi proposto por Foucault. Entretanto, apartamo-nos da análise desse filósofo, uma vez 

que entendemos o papel das formações discursivas na escrita dos textos, mas não descartamos 

a intencionalidade que o autor confere a seus escritos. Há, no texto literário, elementos criadores 

que expressam habilidades e processos criativos (COMPAGNON, 2012: 94).  

Trata-se de uma modalidade do dizer verdadeiro, de uma forma na qual o indivíduo 

manifesta a verdade e a mesma é reconhecida pelo grupo (FOUCAULT, 2011: 4). A parrésia, 

que aqui traduzimos por fala franca, não pode ser confundida em sua verdade com outras 

formações discursivas:  

 

(...) o parresiasta não é o profeta que diz a verdade desvelando, em nome de 

outro e enigmaticamente, o destino. O parresiasta não é um sábio, que, em 

nome da sabedoria, diz, quando quer e sobre o fundo de seu próprio silêncio, 

o ser e a natureza (a phýsis). O parresiasta não é o professor, o instrutor, o 

homem do know-how que diz, em nome de uma tradição a tékhne 

(FOUCAULT, 2011: 24-25). 

 

Em seu curso, o autor da História da Loucura analisa algumas passagens dos escritos 

de Luciano, sem a intenção de compreendê-los. Seu intento é deslindar a parrésia cínica em 

algumas imagens construídas no corpus luciânico. Destarte, o uso que Foucault faz desses 

escritos está no encontro das reflexões sobre o dizer verdadeiro e a maneira pela qual Luciano 

se construiu enquanto escritor.  

Em 1964, Giuseppe Scarpat publicou Parrhesia: Storia del termine e delle sue 

traduzioni in latino, em que ele traça um panorama do uso dessa palavra nas assembleias 

atenienses, ou seja, seu uso político fundamental para a existência da democracia clássica. Ele 

investiga principalmente seu uso na comédia clássica e entre os filósofos. Nessa investigação, 

o autor cita Luciano em apenas duas passagens, quando fala da parrésia cínica (SCARPAT, 

1964: 125-148).  

Recentemente, foi publicado o livro Free speech in classical antiquity, organizado por 

Ineke Sluiter e Ralph M. Rosen, que apresenta capítulos bastante ricos sobre a temática, 

novamente sobre seu uso na comédia e na vida política ateniense. Entretanto, seu recorte 

temático prioriza o período grego clássico (SLUITER & ROSEN, 2004).  

Especificamente sobre os escritos de Luciano de Samósata, temos o artigo intitulado 
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La notion de parrhésia chez Lucien de Valérie Visa-Ondaçuhu, que objetiva analisar como a 

literatura grega do período imperial utiliza elementos que fazem parte da tradição grega 

clássica. Dessa forma, o termo parrésia é pensado como componente dessa herança “em um 

movimento de mimésis vista não como simples imitação, mas como recriação” (VISA-

ONDAÇUHU, 2006: 262). 

Tais reflexões nos ajudam a analisar os escritos luciânicos, uma vez que esse termo 

aparece em momentos significativos. A hipótese que levantamos é que o autor sírio se coloca 

como um produtor de discursos que busca na fala franca sua construção literária, ou seja, ele se 

coloca nos textos com o horizonte de construção textual a partir da parrésia. No corpus 

luciânico aparecem quarenta e seis termos da família de παρρησία: παρρησία (Phal. A, 9; Nigr. 

15, 3; Demon. 3, 15; Demon. 11, 6; Demon. 50, 10; J. conf. 5, 4; J. trag. 19, 2; J. trag. 32, 28; 

Tim. 36, 9; Char. 13, 1; Vict. auct.8, 15; Pisc. 17, 8; Merc. Cond. 4,16; Alex. 47, 18; Syr. Dea. 

22, 9; Peregr. 18, 16; Fug, 12, 16; Lex. 17, 11; Pseudol. 1, 12; Pseudol. 4, 3; Pseudol. 4, 20; 

Deor. Conc. 2, 6; Deor. Conc. 4, 2; Deor. Conc. 6, 10; Deor. Conc. 14, 1; Abd. 7, 14; Hist. Co. 

41, 2; Hist. Co. 44, 2; Hist. Co. 61, 8; Apol. 13, 1; Hermot. 51, 10; D. mort. 20, 9, 22; D. mort. 

21, 3, 14; D. mort.21, 4, 8), παρρησιάξομαι (J. Trag. 19, 5; J. Trag. 41, 21; J. Trag. 44, 12; Tim. 

11, 4; Adv. Ind. 30, 8; Pseudol. 3, 2.), παρρησιάαστής (Deor. Conc. 3, 12), παρρησιαστκός 

(Cal. 23, 7.), ἀπαρρησίατος (Cal. 9, 1).  Geralmente essa noção aparece secundada de outras 

duas importantes noções gregas ἐλευθερία (Nigr. 15, 3; Demom. 3, 15; Demon. 11, 6; Cal. 23, 

7; Char. 13, 1; Vict. Auct. 8, 15; Pisc. 17, 8; Peregr. 18, 16; Lex. 17, 11; Pseudol. 1, 12; Deor. 

Conc. 2, 6; Abd. 7, 14; Hist. Co. 41, 2;  Hist. Co. 61, 8; D. Mort. 20, 9, 22; D. Mort. 21, 3, 14.) 

e ἀλήθεια (Nigr. 15, 3; Demom. 3, 15; Cal. 9, 1; J. Conf. 5, 4; Tim. 36, 9; Char. 13, 1; Vict. 

Auct. 8, 15; Merc. Cond. 4, 16; Alex. 47, 18; Lex. 17, 11; Pseudol. 4, 3; Pseudol. 4, 20; Abd. 

7, 14; Hist. co. 41, 2; Hist. co. 44, 2; Hist. co. 61, 8; Hermot. 51, 10; D. mort. 21, 3, 14; D. mort. 

21, 4, 8.), respectivamente Liberdade e Verdade. 

Foucault identificou na parrésia uma característica da forma cínica de dizer a verdade. 

O que está em conformidade, por exemplo, com o Cínico presente no Leilão dos Filósofos. O 

comprador pergunta ao filósofo cínico a que ele se dedica e ele responde: “ Sou libertador de 

homens e médicos de aflições. Em uma palavra, quero ser profeta da verdade e da franqueza 

(παρρησίας)” (Luciano, Vit. Auct., 8). Nesse passo, o personagem Cínico é o porta-voz da 

verdade parrésica.  

O termo profeta não pode ter a conotação judaica daquele que conhece o futuro graças 
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à divindade, mas deve aproximar-se da figura de Tirésias91, que conhece a verdade no presente, 

no futuro e no passado, enquanto ela está oculta aos homens. Por exemplo, não basta ter a 

verdade, visto que é necessário que o filósofo apresente um mecanismo de enunciação que 

permite que ela seja dita mesmo em condições desfavoráveis (HADOT, 2008: 52-53). 

Trata-se de uma característica da parrésia colocar o dono do discurso em condições 

perigosas. No caso do diálogo, trata-se de um filósofo vendido como escravo, que já adianta ao 

comprador que irá dizer a verdade. O opúsculo O leilão dos filósofos serve de mote para o texto 

O pescador ou os ressuscitados, no qual o sírio é acusado pelos filósofos ilustres de tê-los 

desmoralizado, ao fazer com que fossem vendidos em praça pública como se fossem escravos, 

o que era uma afronta contra os filósofos e a filosofia.  Ele é julgado em um tribunal, onde estão 

presentes diversas personificações como a Filosofia, a Virtude, a Verdade, entre outras. Em um 

longo trecho, ele explica que não tinha a intenção de criticar a Filosofia ou os grandes mestres, 

mas seus seguidores que só se interessavam por riquezas e fama. Na conclusão do livro, Luciano 

faz uma ordália para distinguir os verdadeiros filósofos dos falsos. Ele convida todos os ditos 

filósofos para receber presentes e, nesse momento, uma multidão se apresenta. Entretanto, ele 

afirma que os verdadeiros filósofos encontrariam a felicidade e a Filosofia personificada 

afugentou os falsos. Como os maus fogem da punição, Luciano coloca ouro em um anzol, o 

que os atrai, por isso o nome do opúsculo.  

A análise detida desse texto ajuda em dois sentidos: 1) compreender como Luciano 

percebe sua atitude diante da escrita; 2) entender os laços construídos entre o dizer verdadeiro 

e os mecanismos de poder. O mote do texto é justamente a defesa de Luciano ao ataque dos 

filósofos que são satirizados em seu escrito. Nele, o escritor satiriza os filósofos de seu tempo, 

aos quais a filosofia não ensinou uma maneira melhor de viver. Trata-se de um registro que 

exemplifica a tese de Pierre Hadot, na qual ele defende que a filosofia no mundo antigo é uma 

forma de viver e não um trabalho de especulação abstrato (HADOT, 2008: 65) 

A atitude dos pensadores diante de Luciano pressupõe a hierarquização do discurso: 

 

Sócrates – (...) Mas de que modo iremos castigá-lo? Imaginemos contra ele 

uma morte variada, capaz de agradar a todos nós. Sim, ele merece sofrer sete 

mortes por cada um de nós. 

Um filosófo — A minha opinião é que o tipo deve ser empalado. 

Segundo filosófo — Mas, por Zeus! Primeiro deve ser flagelado.  

                                                 
91 Adivinho presente nas narrativas míticas do ciclo tebano. Teria sido mulher por sete anos de sua juventude. Um 

dia foi inquirido por Zeus e Hera para saber quem tinha mais prazer sexual, o homem ou a mulher. Sem hesitar, 

ele afirmou que era a mulher, pois tinha um gozo nove vezes mais prazeroso que o do homem. Por esse motivo, 

Hera encoleirou-se e puniu-o com a cegueira. Zeus, para compensar, permitiu que ele vivesse e enxergasse mais 

que os outros homens. Em vários momentos é procurado no Hades por heróis vivos, como é o caso do Odisseus 

no canto XI da Odisseia (GRIMAL, 2005: 450-451). 
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Terceiro filósofo — E antes disso devem arrancar-lhe os olhos. 

Quarto filósofo — E ainda antes devem cortar-lhe a língua. 

Sóscrates — Que é que te parece, ó Empédocles? 

Empédocles — Que deve ser lançado nas crateras, para aprender a não 

insultar os melhores que ele (Luciano.Pisc, 2)92. 

 

O primeiro ponto que nos interessa são as penas propostas pelos filósofos sem o devido 

processo legal, já que o narrador irá reivindicar um julgamento justo. Os filósofos sugerem que 

o personagem seja empalado, uma pena comum no Império, mas considerada a mais ultrajante, 

sendo que essa deveria ser precedida pelo suplício do corpo, a perda da visão e da língua. A 

morte do personagem infrator deveria ser precedida pelo sofrimento físico e moral, assim como 

pela incapacitação do exercício da fala. A infração cometida no discurso (insulto) não pode ser 

tolerada por quem está hierarquicamente em uma condição superior. O crime cometido pelo 

escritor é a prática do insulto contido na ordem do discurso.  

Aprendemos com Foucault que o discurso precisa ser controlado, selecionado e 

redistribuído por meio de mecanismos que têm a função de dar a medida de eficácia enunciativa 

em cada situação (FOUCAULT, 1996: 8-9). O próximo passo do texto coloca um elemento 

importante: Luciano (auto)nomeia o escritor de Parresíades (Παρρησίαδης), palavra derivada 

de parrésia, com o sufixo –δης, que significa “filho de”, tendo como tradução possível o 

Sincero, o Franco.  

No passo seguinte, esse personagem traça um diálogo com o filósofo Platão, por meio 

de citações de Homero e de Eurípedes. Como afirma Catherine Darbo-Peschanski, a citação é 

feita em um sistema de negociação (DARBO-PESCHANSKI, 2004: 10) entre o agente que 

produz o enunciado e o ouvinte que compartilha a referência; usar versos homéricos cria entre 

o escritor acusado e o filósofo acusador uma empatia, por compartilharem de elementos 

culturais presentes na Paideia.  

O uso desses elementos evidencia a estratégia discursiva de trazer o oponente para o 

                                                 
92 “{ΣΩΚΡΑΤΗΣ} 

[...] τῷ τρόπῳ δέ τις αὐτὸν καὶ μετέλθῃ; ποικίλον γάρ τινα θάνατον ἐπινοῶμεν κατ' αὐτοῦ πᾶσιν ἡμῖν ἐξαρκέσαι 

δυνάμενον· καθ' ἕκαστον γοῦν ἑπτάκις δίκαιός ἐστιν ἀπολωλέναι.  

{ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ}  

 Ἐμοὶ μὲν ἀνασκολοπισθῆναι δοκεῖ αὐτόν.  

{ΑΛΛΟΣ}  

 Νὴ Δία, μαστιγωθέντα γε πρότερον.  

{ΑΛΛΟΣ}  

 Πολὺ πρότερον τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκεκολάφθω.  

{ΑΛΛΟΣ}  

 Τὴν γλῶτταν αὐτὴν ἔτι πολὺ πρότερον ἀποτετμήσθω.  

{ΣΩΚΡΑΤΗΣ}  

 Σοὶ δὲ τί, Ἐμπεδόκλεις, δοκεῖ;  

{ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ}  

 Εἰς τοὺς κρατῆρας ἐμπεσεῖν αὐτόν, ὡς μάθῃ μὴ λοιδορεῖσθαι τοῖς κρείττοσιν.” 
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mesmo campo e mostrar a ele habilidade no uso daqueles utensílios culturais. Entre palavras 

duras, que exigem o suplício do escritor, Parresíades afirma: “só por causa de palavras, agora 

ides me matar?” (Luciano. Pisc, 3).93 

Notemos os laços que aproximam o discurso parresiástico do perigo da aniquilação 

daquele que profere essa modalidade de discurso verdadeiro. Esse discurso se funda na ousadia 

de dizer, principalmente de se confrontar com o poder estabelecido. Quando falamos em poder, 

expressamos uma ideia capilar de suas relações. Não se trata de uma investigação somente da 

relação de Luciano com o Imperador e com as instituições imperiais, mesmo que isso nos 

interesse. Também se cuida nesta Tese de investigar o poder do discurso, justamente do ponto 

de vista em que Luciano se coloca e discrimina os perigos da franqueza.  

Observem-se os passos do texto, uma vez que o escritor é acusado pelos grandes 

filósofos de escarnecer dos mesmos. Luciano mais uma vez mobiliza seu conhecimento da 

tradição grega, no momento em que os filósofos desejam puni-lo. O personagem clama por um 

julgamento justo. A contradição é colocada à prova.  

Luciano usa a memória cultural helênica ao retomar os diversos filósofos, 

principalmente, a figura célebre de Sócrates, cujo nome vincula-se diretamente a um julgamento 

injusto. Na memória dos gregos, o julgamento desse filósofo representa uma inflexão que 

colocou não um homem como réu, mas toda a indagação filosófica. Trata-se de um topos caro 

para representar a injustiça contra o pensamento. Nesse sentido, Luciano potencializa a ironia 

presente nos descaminhos que a filosofia tomou em seu tempo, ao colocar na boca de um 

personagem que representava Sócrates a seguinte censura: “Sim, que isso de [condenar] antes 

do julgamento não é próprio de nós, mas de gente terrivelmente vulgar, de certas pessoas 

irascíveis, que acham que a justiça consiste na violência.” (Luciano. Pisc, 10)94. Nessa 

declaração, o escritor mobiliza a tradição do julgamento e condenação de Sócrates e 

consequentemente a sua injustiça. No mais, ele ainda coloca nos lábios do filósofo ateniense a 

caracterização das pessoas que não se controlam, que são vulgares e que fazem justiça com as 

próprias mãos.  

Essa contestação faz com que o leitor/ouvinte tenha maior empatia com a trama do 

diálogo. Nesse enredo, Parresíades é conduzido para o julgamento diante da Filosofia 

personificada. Entretanto, essa personagem não se mostra satisfeita com a conduta dos “grandes 

                                                 
93 {ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ}  

 Νῦν οὖν ἕκατι ῥημάτων κτενεῖτέ με; 
94 “{ΣΩΚΡΑΤΗΣ}  

[...] τὸ πρὸ δίκης γὰρ οὐχ ἡμέτερον, ἀλλὰ δεινῶς ἰδιωτικόν, ὀργίλων τινῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ δίκαιον ἐν τῇ χειρὶ 

τιθεμένων.”  
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filósofos”.  

Nesse passo, a Filosofia ganha formas humanas, sendo personificada juntamente com 

a Virtude (Ἀρετλή), a Prudência (Σωφροσύνη), a Justiça (Δικαιοσύνη), a Educação (Παιδεία) 

e a Verdade (Ἀλήθεια). A Verdade é descrita como desarrumada, querendo sempre escapulir, é 

vista com dificuldade (Luciano.Pisc, 16). Ela não vê necessidade de participar do julgamento, 

já que sabe de tudo. Entretanto, em face dos pedidos da Filosofia e de Parrésiades para que ela 

os acompanhe, exige a presença da Liberdade (Ἐλευθερία), da Sinceridade (Παρρησία) e da 

Comprovação (Ἔλεγχος) e sabe que Parresíades não é culpado de nada que lhe imputam. A 

Comprovação sugere a presença da Demonstração (Απόδειξις) (Luciano.Pisc, 17), todas 

personificadas, a fim de participarem do julgamento.  

Dois pontos se destacam na confecção do diálogo: 1) o conhecimento luciânico das 

ferramentas usadas pela filosofia para embasar seus argumentos; 2) a estratégia de vencer o 

debate com os recursos que são próprios do inimigo. O discurso que Luciano constrói contém 

elementos do fazer filosófico, mas não se confunde com ele. Trata-se de recursos retóricos para 

a fundamentação de uma argumentação. 

Os filósofos ficam incomodados com a presença da Verdade. A Filosofia interroga se 

eles temem que ela diga mentiras, ao que eles respondem em coro: “Não se trata disso, mas o 

tipo é terrivelmente manhoso e adulador, pelo que acabará por convencê-la” (Luciano. Pisc, 

18)95. A Filosofia se lembra da presença da Justiça entre eles. Nesse ponto, ela indaga 

Parresíades sobre sua origem:  

 

Sou sírio, filosofia, nas margens do Eufrates. Mas para quê tudo isso? Na 

verdade, sei de muitos desses meus adversários que não são menos bárbaros 

de nascimento que eu, mas, apesar disso, a sua índole e a sua cultura não 

condizem com as Solenes, dos Cipriotas, dos Babilônios ou dos Estagiristas. 

Todavia, para ti, não faz qualquer diferença que um homem tenha uma 

pronúncia bárbara, desde que sua maneira de pensar se revele reta e justa96 

(LUCIANO: Pisc. 19). 

 

Repetimos essa citação, pois como ressaltamos anteriormente, as identidades no 

mundo antigo se caracterizam pelo processo de aprendizado do complexo cultural existente. O 

                                                 
95 “{ΠΛΑΤΩΝ}  

Οὐ τοῦτο, ἀλλὰ δεινῶς πανοῦργός ἐστιν καὶ κολακικός· ὥστε παραπείσει αὐτήν.”   
96 “{ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ}  

 Πατρὶς δέ;  

{ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ}  

 Σύρος, ὦ Φιλοσοφία, τῶν Ἐπευφρατιδίων. ἀλλὰ τί τοῦτο; καὶ γὰρ τούτων τινὰς οἶδα τῶν ἀντιδίκων μου οὐχ ἧττον 

ἐμοῦ βαρβάρους τὸ γένος· ὁ τρόπος δὲ καὶ ἡ παιδεία οὐ κατὰ Σολέας ἢ Κυπρίους ἢ Βαβυλωνίους ἢ Σταγειρίτας. 

καίτοι πρός γε σὲ οὐδὲν ἂν ἔλαττον γένοιτο οὐδ' εἰ τὴν φωνὴν βάρβαρος εἴη τις, εἴπερ ἡ γνώμη ὀρθὴ καὶ δικαία 

φαίνοιτο οὖσα.” 
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escritor deixa claro que é sírio, mas isso não o torna menos grego, já que os filósofos que o 

acusam também não são nascidos em cidades gregas, ao lembrar a cidade de Soles, na Cilícia, 

cidade natal de Crísipo; Estagira, pátria de Aristóteles; Chipre que é terra natal de Zenão; 

Babilónia na Ásia Menor, terra de Diógenes, o estoico. Ou seja, o sotaque bárbaro não invalida 

sua fala se ela estiver de acordo com as exigências culturais helênicas. A identidade luciânica 

não se constrói a partir da língua, mas de um modo de dizer, que é possível de ser partilhado a 

partir da Paideia. Tornar-se grego era um processo demorado que, para os homens de letras, 

significava tecer sua autorrepresentação a partir do diálogo criativo com os textos canônicos, 

principalmente Homero e Hesíodo (WHITMARSH, 2004: 23-27).  

A próxima pergunta que a Filosofia faz ao escritor coincide com uma das perguntas 

que os compradores fizeram aos filósofos no Leilão dos Filósofos: “Qual a sua tekhne?97” 

(Luciano. Pisc, 20). A resposta é dada em um jogo de palavras, em que o escritor afirmava odiar 

a fanfarronice, a impertinência e a mentira, ou seja, tudo que é próprio de homens miseráveis. 

A Filosofia lhe pergunta se tudo que ele faz está contaminado de ódio, e ele afirma que ama a 

verdade, a beleza, a simplicidade, o que pode ser resumido assim: “Tu, Filosofia, conheces 

essas coisas melhor que eu. Mas eu sou desta conformidade: odeio os maus e elogio e amo os 

bons.”98 (Luciano.Pisc, 20). 

Aqui está outro aspecto interessante, que permeia os textos luciânicos, principalmente 

os diálogos. Como afirmou Brandão (2001: 25-27), Luciano faz uma crítica à Paideia como um 

todo, ou seja, à própria cultura. No diálogo, Parresíades lança as premissas para a conclusão a 

que chegará. Entretanto, não convém adiantar o texto, devemos seguir a sua lógica, a fim de 

compreender como a parrésia torna-se significativa para a construção do discurso desse 

escritor.  Como afirma Platão: “Parresíades é um orador”99 (Luciano. Pisc, 23), em 

contraposição aos filósofos.  

O sírio opõe, como a tradição já o faz, filosofia e retórica. O acusado não é um 

pensador autêntico, mas um orador, aquele que domina a linguagem a fim de convencer a 

plateia de qualquer tese. Não se trata de um problema de conteúdo, e sim de forma. Dizer que 

Parresíades é um orador enfatiza que ele usará de todos os artifícios da linguagem para 

convencer os ouvintes. 

No texto Acerca do parasita ou que o parasitismo é uma arte, o escritor constrói uma 

                                                 
97 “ἡ τέχνη δέ σοι τίς;” 
98 “{ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ}  

 Ἄμεινον σὺ ταῦτα οἶσθα, ὦ Φιλοσοφία. τὸ μέντοι ἐμὸν τοιοῦτόν ἐστιν, οἷον τοὺς μὲν πονηροὺς μισεῖν, ἐπαινεῖν 

δὲ τοὺς χρηστοὺς καὶ φιλεῖν.” 
99 “ῥήτωρ δὲ ὁ Παρρησιάδης ἐστίν.” 
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imagem irônica dos oradores, caracterizando-os como inúteis nos momentos de guerra, ou seja, 

ora ficam dentro das cidades fazendo discursos, sem conhecer o campo de batalha, ou então, 

quando vão para o combate, são grandes covardes que abandonam seu posto facilmente. O 

personagem Simon afirma que:  

 

Simon -  Dentre os oradores, Isócrates não só não saiu jamais para a guerra, 

como, por covardia, creio, nem sequer subiu diante de um tribunal, entendo 

que este tinha apenas a voz. Por acaso Demades, Ésquines e Filócrates, na 

repentina declaração de guerra contra Filipe, não entregaram, por temor, a 

cidade e seus próprios habitantes a Filipe, e continuaram exercendo a política 

em Atenas segundo os interesses dele?100 (Luciano. Par. 42) 

 

O escritor continua fazendo a comparação entre as palavras dos oradores e sua atuação 

diante dos perigos da guerra, contra um inimigo tão opressor. Em uma frase bastante irônica, o 

personagem luciânico afirma: “todos eles estavam exercendo a palavra e não a virtude”101 

(Luciano. Par. 43). Observamos que, na formação discursiva na qual o sírio inseria seus textos, 

o discurso que se prendia somente ao como era dito deveria ser questionado, uma vez que seria 

sinônimo de covardia. Aquele que tinha palavras prontas seria incapaz de exercer a virtude, 

com todos os riscos que ela apresenta. Suas palavras não poderiam ser francas, como o sírio 

propunha.   

Observemos que se trata de uma questão de linguagem, de construção textual (beleza 

e eficácia) e de ordem moral (equidade entre o que se diz e o que se pratica, ou coerência entre 

os modelos assumidos e sua ação diária). Coloca-se em xeque o poder do discurso, cuja 

tentativa de monopólio está presente na cultura grega desde o debate entre os filósofos e os 

sofistas do século V a.C. Assim, poderíamos dizer que se cuida, nesse opúsculo, de renovar 

esse debate sob o signo da parrésia. 

Essa modalidade do dizer verdadeiro, como bem mostrou Foucault, vincula-se ao 

poder:  

 

Parresiasta assume o risco. Ele arrisca a relação que tem com aquele a quem 

se dirige. E dizendo a verdade, longe de estabelecer um vínculo positivo de 

saber comum, de herança, de filiação, de reconhecimento, de amizade, pode 

ao contrário provocar sua cólera, indispor-se com o inimigo, suscitar a 

hostilidade da cidade, acarretar a vingança ou a punição por parte do rei, se 

for um mau soberano ou se for tirânico. E, nesse risco, pode expor sua própria 

                                                 
100 “{ΣΙΜΩΝ}  

 Τῶν μὲν τοίνυν ῥητόρων Ἰσοκράτης οὐχ ὅπως εἰς πόλεμον ἐξῆλθέν ποτε, ἀλλ' οὐδ' ἐπὶ δικαστήριον ἀνέβη, διὰ 

δειλίαν, οἶμαι, ὅτι οὐδὲ τὴν φωνὴν διὰ τοῦτο εἶχεν ἔτι. τί δ'; οὐχὶ Δημάδης μὲν καὶ Αἰσχίνης καὶ Φιλοκράτης ὑπὸ 

δέους εὐθὺς τῇ καταγγελίᾳ τοῦ Φιλίππου πολέμου τὴν πόλιν προὔδοσαν καὶ σφᾶς αὐτοὺς τῷ Φιλίππῳ καὶ 

διετέλεσαν Ἀθήνησιν ἀεὶ τὰ ἐκείνου πολιτευόμενοι [...].” 
101 “{ΤΥΧΙΑΔΗΣ}  

 Ἐπίσταμαι ταῦτα· ἀλλ' οὗτοι μὲν ῥήτορες καὶ λόγους λέγειν ἠσκηκότες, ἀρετὴν δὲ οὔ.” 
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vida, pois ele pode pagar com a existência a verdade que disse (FOUCAULT, 

2011: 130). 

 

Ter a coragem de dizer certas verdades abre a possibilidade do ódio e da dilaceração. 

É esse caminho que o texto que analisamos no momento mostra com a implicação de que a 

verdade dita em sua modalidade parresiástica pode causar a morte daquele que a diz. 

O sírio é acusado de fazer a população rir dos filósofos, como os comediantes fizeram 

outrora. No entanto, as comédias eram apresentadas durante os festivais dionisíacos, eram parte 

de um culto especial a uma divindade importante. Logo, protegiam-se da censura velada pela 

aura de sacralidade do culto a Dioníso. Os textos luciânicos, no entanto, apresentam-se em outro 

contexto. 

Esse clima de sacralidade não faz parte do texto luciânico, pois, em seu regime de 

manifestação artística, não estão presentes os elementos sagrados do culto a Dionísio, assim, 

não havia tais proteções em um texto como o Leilão dos Filósofos. Ele é culpado por aliciar o 

Diálogo, gênero característico da escrita filosófica e ainda o filósofo Menipo de Gandara: 

 

Realmente, o caso seria, de algum modo, desculpável, se ele agisse em sua 

defesa, e não por sua iniciativa pessoal. Mas o pior de tudo é o fato de ele, ao 

proceder desse modo, se abrigar sob o teu nome, Filosofia, de se insinuar no 

Diálogo, nosso servidor, utilizando-o contra nós como seu auxiliar e ator, e, a 

juntar a tudo isto, persuadiu Menipo, um nosso companheiro, a participar 

frequentemente nas suas graças de comédia; este é o único que não está aqui 

presente nem participa conosco na acusação, deste modo traindo a nossa 

comunidade.102 (Luciano.Pisc, 26). 

 

Luciano lembra sempre ao leitor que o orador apresenta um discurso no qual a forma 

é essencial para sua compreensão, desprestigiando, dessa maneira, o conteúdo do mesmo. 

Assim, a defesa de Parresíades move-se sob uma velha questão da filosofia: a dicotomia entre 

essência e aparência. Colocada no tribunal pela aproximação com o teatro, toda a ação é ligada 

aos palcos, à atuação dos atores, Parresíades não fugirá desse campo.  

Sigamos o argumento da defesa, no qual ele resguarda que não acusou a Filosofia ou 

os grandes filósofos do passado helênico, mas aqueles que se apropriavam dela. 

  
Na verdade, logo que constatei quantas qualidades repugnantes precisavam de 

possuir os advogados — falsidade, mentira, descaramento, gritaria, 

altercações e mil outras manhas —, abandonei, como era natural, essa 

atividade, e, tendo-me entregado, ó Filosofia, aos teus altos ideais, decidi 

dedicar o resto dos meus dias a viver sob a tua proteção, como se, após passar 

                                                 
102 “εἶχε γὰρ ἄν τινα συγγνώμην αὐτῷ τὸ πρᾶγμα, εἰ ἀμυνόμενος, ἀλλὰ μὴ ἄρχων αὐτὸς ἔδρα. Ὃ δὲ πάντων 

δεινότατον, ὅτι τοιαῦτα ποιῶν καὶ τὸ σὸν ὄνομα, ὦ Φιλοσοφία, ὑποδύεται καὶ ὑπελθὼν τὸν Διάλογον ἡμέτερον 

οἰκέτην ὄντα, τούτῳ συναγωνιστῇ καὶ ὑποκριτῇ χρῆται καθ' ἡμῶν, ἔτι καὶ Μένιππον ἀναπείσας ἑταῖρον ἡμῶν 

ἄνδρα συγκωμῳδεῖν αὐτῷ τὰ πολλά, ὃς μόνος οὐ πάρεστιν οὐδὲ κατηγορεῖ μεθ' ἡμῶν, προδοὺς τὸ κοινόν.” 
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por vagas e tormentas, tivesse arribado a um porto tranquilo. 103(Luciano. 

Pisc, 29)104. 

 

O personagem identifica uma mudança no estatuto do filósofo, que já não observa os 

modos de ser necessários para abraçar o conhecimento e construir uma forma de viver coerente. 

Já nos Diálogos dos mortos, Luciano questiona a contradição entre a forma apresentada pelos 

filósofos e seu modo de viver. Em muitos momentos, o leitor ri da conduta dos filósofos, pelo 

fato de ela ser distorcida do ideal de harmonia entre o que se diz e o que se faz. Os filósofos 

criticados por Luciano são bajuladores, licenciosos e gananciosos, ou seja, são charlatões.  

Parresíades escolhe o lado da Filosofia, já que a oratória coloca o sujeito na posição 

de produtor de discursos que se preocupam com a beleza e a eficácia da argumentação, em 

detrimento da verdade. Luciano teatraliza o debate, levando-o para o campo da mímesis. Os 

filósofos poderiam ser imitados: vestimentas, barbas, entre outras características. Seria como 

se um ator efeminado tentasse representar Héracles105, sendo motivo de chacota dos 

espectadores (Luciano. Pisc, 31). Parrésiades se envergonhou pelos filósofos. Ser motivo de 

riso não é o único problema. “Sempre que as pessoas viam um destes cometer algum ato 

perverso, vergonhoso ou indecente, não faltava quem acusasse a própria Filosofia” (Luciano. 

Pisc, 32).106 

O escritor enfatiza que sua crítica não é à Filosofia, que ele ama, mas àqueles que a 

utilizam apenas para benefício próprio, sem o devido conhecimento, sem vivê-la em sua 

inteireza e harmonia. Esses falsos filósofos ensinam, por dinheiro, uma filosofia que não vivem 

(Luciano.Pisc, 32). Lembremos que desde o período clássico grego107 existem inúmeras 

querelas entre filósofos e sofistas sobre ensinar de graça ou receber por isso. Logo, para o 

personagem, é uma contradição performática um filósofo que recebe para ensinar. Além disso, 

                                                 
103 Neste passo, a sugestão de um fato muito debatido pela crítica luciânica, que é sua pretensa conversão à 

filosofia. Tal assunto não nos interessa neste momento, uma vez que não se cuida aqui de definir os passos “reais” 

da vida de Luciano, mas de compreender o regime de historicidades presente em seus textos.   
104 “Ἐγὼ γὰρ ἐπειδὴ τάχιστα συνεῖδον ὁπόσα τοῖς ῥητορεύουσιν ἀναγκαῖον τὰ δυσχερῆ προσεῖναι, ἀπάτην καὶ 

ψεῦδος καὶ θρασύτητα καὶ βοὴν καὶ ὠθισμοὺς καὶ μυρία ἄλλα, ταῦτα μέν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, ἀπέφυγον, ἐπὶ δὲ τὰ 

σά, ὦ Φιλοσοφία, καλὰ ὁρμήσας ἠξίουν ὁπόσον ἔτι μοι λοιπὸν τοῦ βίου καθάπερ ἐκ ζάλης καὶ κλύδωνος εἰς εὔδιόν 

τινα λιμένα ἐσπλεύσας ὑπὸ σοὶ σκεπόμενος καταβιῶναι.” 
105 Luciano apresenta a imagem do Héracles travestido no texto Como se escreve a História. Da mesma maneira, 

essa imagem representa a contradição, o erro, o absurdo que gera o riso e impede a construção de um discurso ou 

cena coerente (Luciano. Hist. Co. 10). 
106 “οἱ γὰρ ἄνθρωποι εἴ τινα τούτων ἑώρων πονηρὸν ἢ ἄσχημον ἢ ἀσελγές τι ἐπιτηδεύοντα, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐ 

Φιλοσοφίαν αὐτὴν ᾐτιᾶτο [...].” 
107 É interessante notar como um apologista cristão do tempo de Luciano, Justino de Roma, em seu Diálogo com 

Trifão, também faz críticas aos filósofos de seu tempo. Antes de conhecer a doutrina cristã, ele buscou o 

conhecimento filosófico, entretanto, abandonou os filósofos por diversos motivos, por exemplo, ele abandona o 

filósofo parapitético por ele cobrar para ensinar (Justino. Diálogo com Trifão. 2, 3). Esse caso exemplifica como 

ainda no tempo de Luciano não se viam com bons olhos os filósofos que cobravam para ensinar.  
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esses filósofos são covardes, preguiçosos, ou seja, cheios de vícios, nunca viveram a verdadeira 

filosofia e ainda por cima são bajuladores dos ricos. Esse mau filósofo condensaria o oposto do 

que os grandes filósofos pregaram.  

Para consumar essa análise, citamos mais uma passagem, na qual a Filosofia chama 

Parrésiades e diz: “Muito bem. Avança, Parresíades. Absolvemos-te da acusação; ganhaste por 

unanimidade, e fica sabendo que, de hoje em diante, és cá dos nossos.” (Luciano.Pis, 39)108. 

Parrésiades, personificação da Sinceridade, deveria sentar-se com a Filosofia, a Verdade, a 

Virtude e todas as personificações presentes. Não podemos confundi-las; Parresíades não é a 

verdade em si, nem a virtude.  

Vejamos agora outros momentos em que a palavra parrésia ocorre no corpus luciânico. 

Acreditamos que seu uso atesta o que exemplificamos com a análise do opúsculo O pescador 

ou os ressuscitados, isto é, que a maneira como Luciano se porta diante do Império Romano ou 

dos poderes espalhados na sociedade parte de uma tentativa de usar a parrésia.  

A hipótese é que essa palavra permeia o texto luciânico nos momentos em que ele 

precisa afirmar o que faz ou como tal gênero deve ser composto. No panfleto Como se deve 

escrever a História, ao definir a função do historiador, ele afirma que: 

 

Portanto, assim seja para mim o historiador: sem medo, incorruptível, livre, 

amigo da franqueza (παρρησίας ) e da verdade, como diz o poeta cômico, que 

chame figos de figos e gamela de gamela; alguém que não admita nem omita 

nada por ódio ou por amizade; que a ninguém poupe, nem respeite, nem 

humilhe; que seja juiz equânime, benevolente com todos a ponto de não dar a 

um mais que o devido; estrangeiro nos livros e apátrida, autônomo, sem rei, 

não se preocupando com o que achara esse ou aquele, mas dizendo o que se 

passou (Luciano.  Hist. conscr, 41)109. 

 

Ser franco é uma característica que deve acompanhar a verdade. Aquele que se 

expressa por essa modalidade discursiva não garante ser verdadeiro em si, mas mostra que tem 

coragem. Além disso, será alguém que se coloca em uma posição de alteridade diante da 

sociedade, já que deve ser estrangeiro nos livros e sem pátria, o que para o homem antigo 

representaria um paradoxo, já que a identidade era construída em forte consonância com a 

                                                 
108 “{ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ}  

 Εὖ ἔχει· πρόσιθι Παρρησιάδη· ἀφίεμέν σε τῆς αἰτίας, καὶ ἁπάσαις κρατεῖς, καὶ τὸ λοιπὸν ἴσθι ἡμέτερος ὤν.” 
109 “Τοιοῦτος οὖν μοι ὁ συγγραφεὺς ἔστω – ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος, παρρησίας καὶ ἀληθείας φίλος, ὡς ὁ 

κωμικός φησι, τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάσων, οὐ μίσει οὐδὲ φιλίᾳ τι νέμων οὐδὲ φειδόμενος ἢ 

ἐλεῶν ἢ αἰσχυνόμενος ἢ δυσωπούμενος, ἴσος δικαστής, εὔνους ἅπασιν ἄχρι τοῦ μὴ θατέρῳ τι ἀπονεῖμαι πλεῖον 

τοῦ δέοντος, ξένος ἐν τοῖς βιβλίοις καὶ ἄπολις, αὐτόνομος, ἀβασίλευτος, οὐ τί τῷδε ἢ τῷδε δόξει λογιζόμενος, 

ἀλλὰ τί πέπρακται λέγων.”  
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cidade de origem110. Sobre a expressão “ξένος ἐν τοῖς βιβλίοις καὶ ἄπολις” (estrangeiro nos 

livros e apátrida), “mais que uma bela expressão, parece-me um lema que define a postura 

intelectual do próprio Luciano” (BRANDÃO, 2009: 267). 

Moses Finley, ao discorrer sobre Diógenes, ressalta que o cinismo é um fenômeno 

urbano, uma vez que esse personagem só atinge seus objetivos se puder importunar e exercer a 

franqueza necessária para viver. Não faz sentido viver isolado da cidade (FINLEY, 1991: 112).  

A parrésia exige do escritor autonomia para dizer a verdade e enfrentar o poder 

estabelecido. O historiador deve construir seu discurso à margem do poder do Imperador, pois 

não escreve para o presente, e sim, para o futuro. Ainda citando Brandão: “Ou seja, quem teme 

e espera jamais poderá ser livre, verdadeiro e franco” (BRANDÃO, 2009: 263). 

As características exaltadas por Luciano nesse panfleto se coadunam com as 

características apresentadas pelo filósofo Cínico no Leilão dos Filósofos. É nesse espaço, fora 

dos muros da cidade, que se movem os historiadores e os filósofos cínicos. Trata-se aqui da 

dificuldade cínica por ser ἄπολις, ou melhor, como diz o Diógenes luciânico: “você vê um 

cidadão do mundo”111 (Luciano. Vit. Auct. 8).  

Os textos luciânicos são construídos sob essa postura intelectual que retoma a tradição 

ateniense das assembleias. No decorrer desta Tese, retornamos a esse debate, uma vez que 

entendemos que Luciano, ao escrever seus diálogos, utilizou-se de modos de validação de seu 

enunciado que não são os nossos. Nesse sentido, para pensarmos a presença dos mitos gregos, 

devemos entender os mecanismos de construção dos discursos, vinculados a estratégias que são 

historicamente aceitas ou assentadas culturalmente. Não importa se Luciano acreditava ou não 

nos mitos, mas o significado que atribuía a eles nos diferentes usos políticos. Cabe-nos agora 

refletir sobre o alcance dos mitos e da mitologia para os homens antigos, especificamente para 

os intelectuais helenófilos da Segunda Sofística. 

  

                                                 
110 Ao dizer isso, não negamos as características de sobreposição das identidades no mundo antigo, apenas 

enfatizamos a cidade como um espaço importante para a construção dos sentimentos de identidade.  
111 “Τοῦ κόσμου πολίτην ὁρᾷς.” 
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Capítulo II 

Mito: a narrativa que todos conhecem 
 

 

O primeiro ponto que pensamos foi justamente o ordenamento discursivo no qual 

Luciano de Samósata estava inserido. No capítulo anterior, cuidamos de compreender como, 

onde e quando esse escritor produziu seus textos, ou seja, as condições materiais de sua 

produção. Levantamos as diferentes perspectivas historiográficas referentes à sua trajetória, sua 

ação política e o fenômeno cultural no qual se inseria, a saber, a Segunda Sofística. Por fim, 

analisamos como ele escrevia sob um modo específico de dizer a verdade, um regime de 

validação enunciativa próprio que é uma das manifestações da parrésia antiga. Com esse 

contexto traçado, podemos explorar as principais categorias teóricas que orientaram esta Tese: 

mito e memória, observando a maneira como Luciano utiliza recursos mitológicos em seus 

textos.  

O primeiro aspecto dos mitos que devemos evidenciar, a fim de construir uma 

categoria que seja útil para nossa pesquisa dos diálogos de Luciano de Samósata, é o seu caráter 

narrativo. Os mitos são narrativas, estórias que apresentam personagens e um enredo que 

fornecem sentido para as pessoas e as comunidades. Como afirma Everaldo Rocha: “[s]e o mito 

fosse uma narrativa ou uma fala qualquer, estaria diluído completamente. O mito é, então, uma 

narrativa especial, particular, capaz de ser distinguida das demais narrativas humanas” 

(ROCHA, 1986: 8). No quadro simbólico de determinada cultura, os mitos são facilmente 

diferenciados de outras narrativas, o que os coloca em um lugar especial para as comunidades. 

Um erro comum àqueles que se dedicam ao estudo dos mitos é considerá-los uma 

categoria fechada, que apresentaria as mesmas características nas mais distintas culturas 

(KIRK, 2006: 48). Contrariamente a essa visão, entendemos que cada povo apresentará suas 

estórias com padrões muito peculiares. 

Esse saber explica o mundo e sua aproximação dele. Por esse motivo, faz-se mister 

investigar a densa cadeia de narrativas mitológicas sobre a memória, uma vez que esses 

conhecimentos estavam disponíveis por meio da tradição na qual Luciano se inseria. 
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2.1 Mitologia e Retórica: saberes sobre a Memória 

 

Em um texto clássico, Jean Pierre Vernant analisou a sofisticada rede de narrativas 

mitológicas referentes à mnemosyne. Esse autor conjecturou que a produção desses discursos 

vinculava-se diretamente à História da faculdade humana da memória. Essa hipótese permanece 

no campo das conjecturas por carência de comprovação empírica. Entretanto, a análise desse 

conjunto de estórias que dizem respeito à faculdade de reter informações de um tempo pretérito 

no presente conta com uma personagem que personifica essas virtudes, Mnemosýne, que é uma 

deusa imortal112. Seguimos essa narrativa a partir da Teogonia113 de Hesíodo, uma das mais 

antigas referentes a tal divindade e principalmente aquela que serve de ponto de inflexão para 

qualquer fala sobre o tema, desde a Antiguidade.  

 

Na Piéria gerou-as, da união do Pai Cronida, 

Memória rainha nas colinas de Eleutera, 

para oblívio de males e pausa de aflições.   55 

Nove noites teve uniões com ela o sábio Zeus 

longe dos imortais subindo ao sagrado leito. 

Quando girou o ano e retornaram as estações 

com as mínguas das luas e muitos dias findaram, 

ela pariu nove moças concordes que dos cantares  60 

Têm o desvelo no peito e não triste animo, 

perto do ápice altíssimo do nervoso Olimpo 

aí os seus coros luzentes e belo palácio.114 

(Hesíodo. Theog. VV. 53-63) 

 

Esse documento se insere em um quadro de divinização da memória, personificada 

como uma das filhas de Urano e Gaia, irmã de Tea, Reia, Têmis, Febe e Tétis.  Ter o nome de 

                                                 
112 Observemos que Luciano de Samósata, em vários momentos de sua obra, personifica virtudes e faculdades 

humanas. Entretanto, ele não as diviniza. Podemos exemplificar isso com o texto Dupla Acusação, em que virtudes 

como a Justiça, a Verdade e a Prudência tomam forma humana. 
113 Para essa análise, usamos a tradução de Jaa Torrano. 
114 τὰς ἐν Πιερίῃ Κρονίδῃ τέκε πατρὶ μιγεῖσα  

Μνημοσύνη, γουνοῖσιν Ἐλευθῆρος μεδέουσα,  

λησμοσύνην τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερμηράων.    55 

ἐννέα γάρ οἱ νύκτας ἐμίσγετο μητίετα Ζεὺς  

νόσφιν ἀπ' ἀθανάτων ἱερὸν λέχος εἰσαναβαίνων·  

ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ' ἔτραπον ὧραι  

μηνῶν φθινόντων, περὶ δ' ἤματα πόλλ' ἐτελέσθη,  

ἡ δ' ἔτεκ' ἐννέα κούρας, ὁμόφρονας, ᾗσιν ἀοιδὴ    60 

μέμβλεται ἐν στήθεσσιν, ἀκηδέα θυμὸν ἐχούσαις,  

τυτθὸν ἀπ' ἀκροτάτης κορυφῆς νιφόεντος Ὀλύμπου·  

ἔνθά σφιν λιπαροί τε χοροὶ καὶ δώματα καλά,  
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uma função psicológica não é um caso único na mitologia grega, poderíamos citar várias 

ocorrências para exemplificar esse enunciado, por exemplo, Eros, Fobos, Hebe, entre outros.  

Mnemósine ou a Memória é a progenitora das Musas, nove divindades que velam pelas 

artes e pelos artistas. A ação dessa deidade liga-se ao esquecimento dos males e ao cessar das 

dores. Hesíodo, por sua vez, vê nessa função psicológica elementos profiláticos que 

possibilitam que ela cure os homens e os deuses. Nesse registro antigo, temos o esquecimento 

como um fator importante para a cultura. 

Ela preside as artes, juntamente com as Musas, ligando-se aos poetas e aedos, cuja 

competência permite que digam algo sobre o passado. Como nos lembra Vernant, a atividade 

poética era vista no mundo grego arcaico como uma atividade “entusiástica”, no sentido 

etimológico desse termo, ou seja, no sentido de ter deus em si. Nas palavras do autor: “O poeta 

tem uma experiência imediata dessas épocas passadas. Ele conhece o passado porque tem o 

poder de estar presente no passado. Lembrar-se, saber, ver, tantos termos que se equivalem” 

(VERNANT, 1990: 138). 

Outro elemento fundante que aparece nesse contexto é a supremacia da visão sobre os 

outros sentidos. As Musas, filhas de Mnemósyne, permitem que o aedo veja o que ocorreu e, 

assim, conte isso aos homens. Existe aqui um jogo com a temporalidade, no presente do cantor, 

ele vê o passado.  

Aristóteles expressou uma importante constatação sobre a sensibilidade antiga. Em sua 

Metafísica, ele afirma que a visão é o principal sentido para o conhecimento (Aristóteles. 

Metaph.. 980 a. 25). Desse modo, a frase que Plutarco atribui a Simônides, de que a “poesia é 

pintura falada e a pintura poesia pintada” (Plutarco, apud: GINZBURG, 2007: 23), liga esse 

contexto mitológico, expresso pela atuação de Mnemósyne e de suas filhas, à retórica do período 

imperial. Nesse sentido, um importante conceito é o de écfrase, “um discurso que mostra o 

assunto tratado vivamente diante do público” (Élio Teão, apud: WEBB, 2009: 16). Esses são 

aspectos vinculados diretamente à formação do orador.  

Ruth Webb argumenta que manejar bem os recursos da retórica era fundamental para a 

formação dos homens que falavam grego na parte oriental do Império. Eles teriam de dominar 

bem o grego ático nos seus discursos e em sua execução. Era uma garantia de ascensão social, 

sendo usado em muitos momentos (casamentos, mortes, funerais, defesa de interesses) em que 

as autoridades estivessem presentes, para adulá-las ou pedir alguma benesse (WEBB, 2009: 16-

17).  

O domínio da memória artificial era fundamental para a inserção social no Império 

Romano. Luciano se inseria de maneira crítica nesse espaço, uma vez que seus textos estão 
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permeados de questionamentos sobre: a) o uso da linguagem, como em Lexífanes; b) as 

características do bom orador, como no Mestre da Retórica; c) a construção do texto 

historiográfico, em Como se deve escrever a História, entre outros momentos. O que 

ressaltamos é que Luciano faz o uso do grego ático, como era a moda em sua época, mas se 

coloca como um crítico do exagero performático de muitos oradores. 

Nossa hipótese é que Luciano traça um diálogo consciente com a tradição. Por exemplo, 

em seu Diálogo com Hesíodo, denuncia que este poeta prometera no início de suas obras contar 

o passado e o futuro, mas que somente cumpriu a primeira parte da promessa, justamente aquela 

que era dada por Mnemósyne e/ou as Musas. Caso essas tenham lhe dito o que aconteceria, ele 

não cantou em seus versos, Hesíodo agiu de má-fé (Luciano. Hes. 1-3). O diálogo do 

samosatense com a tradição homérica e hesiódica nos leva a crer que, para compreender os usos 

políticos que o escritor faz com relação aos mitos, é fundamental inseri-los em uma tradição 

transmitida por meio da formação desses homens. Entretanto, a leitura de seus escritos permite 

o questionamento e o desdobramento das ideias. O sírio se insere nessa dialética com a tradição, 

o que permite um uso bastante criativo dos mitos disponíveis em sua narrativa. 

No poema de Hesíodo, a memória assume um papel importantíssimo para os homens, 

curando-os das mazelas e unindo os desgarrados. A seguinte afirmação de Jaa Torano nos 

auxilia na compreensão dos mitos e de sua função social de explicação idealizada das relações 

sociais: 

 

O poeta, portanto, tem na palavra cantada o poder de ultrapassar e superar 

todos os bloqueios e distâncias espaciais e temporais, um poder que só lhe é 

conferido pela Memória (Mnemosyne) através das palavras cantadas (Musas). 

Fecundada por Zeus Pai, que no panteão hesiódico encarna a Justiça e a 

Soberania supremas, a Memória gera e dá a luz a Palavras Cantadas, que na 

língua de Hesíodo se diz Musas. Portanto, o Canto (as Musas) é nascido da 

Memória (num sentido psicológico, inclusive) e do mais alto exercício do 

poder (num sentido político, inclusive) (TORRANO, 1986: 15). 

 

Nesse contexto, o aedo é o mestre da verdade115, para usar a terminologia de Marcel 

Detienne. É aquele que sabe porque viu, por meio de uma vivência sagrada do que aconteceu. 

Poderíamos evocar a imagem de Odisseu chorando ao ouvir o Aedo cantar a estória do cavalo 

de madeira, na corte dos Feácios116.  O que aprendemos dessa cena é que, para a tradição 

                                                 
115 Marcel Detienne, em seu livro Les maîtres de vérité em grèce archaïque, enfatiza que três personagens da 

Grécia Arcaica – o adivinho, o Aedo e o rei justiceiro – tinham o papel de dispensadores da verdade por qualidades 

presentes em seu discurso. Trata-se de uma análise foucaultiana sobre a história da verdade, o que evidencia que 

nesse momento histórico a verdade é um atributo de determinados discursos (DETIENNE, 2013: 1-7)  
116 Hanna Arendt (2002: 81) considera esse momento como a primeira vez que no ocidente se enuncia um discurso 

historiográfico. Seria o nascimento da História, uma vez que Odisseus se depara com o Aedo que conta fatos que 

ele mesmo viveu, por isso o choro. François Hartog (2003: 21) já contestou essa postura e enfatiza muito mais os 
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homérica, o canto do aedo tem a função de conjurar os espectros do passado. O discurso contado 

pelo Aedo descola-se dos agentes, não precisa ter vivido para narrá-los, pois eles compõem 

uma memória cultural, que dispensa a validação daqueles que viram ou vivenciaram os fatos 

narrados, daí o espanto de Odisseu. 

Na mitologia da memória, vemos então Mnemósyne ligada diretamente a Zeus, gerando 

as Musas, que inspirariam os aedos. Torrano (1986: 15) sugeriu uma premissa que pretendemos 

levar às últimas consequências: o vínculo entre memória e poder, que já está presente na 

tradição hesiódica e, com menor ênfase, nos textos homéricos. Como afirma Jan Assmann 

(2011: 52), todo poder precisa de uma origem.  

As narrativas míticas foram por muito tempo relegadas ao campo das coisas 

supérfluas.  Os historiadores acreditavam que o poder era baseado apenas nos atos dos 

governantes, nas instituições, nos eventos políticos, deixando à margem todo um campo de 

reflexão sobre a legitimação dos poderes estabelecidos.  

Diante disso, dois pontos são fundamentais. Em primeiro lugar, o poder não se 

estabelece simplesmente no Estado e em suas ramificações, ele está disperso socialmente e é 

legitimado pela nossa linguagem. Existem, assim, micropoderes que se espalham na sociedade 

em uma rede capilar (FOUCAULT, 2012). 

Outro ponto significativo é que não existe nenhum governo que se sustente 

simplesmente pela força física (BALANDIER, 1980: 07). Não negamos a importância dos 

exércitos para garantir a púrpura ao Imperador, no caso romano, mas queremos deixar claro que 

os governos necessitam de um mínimo de consenso para estabelecerem suas determinações. As 

formas com as quais os governantes buscavam legitimidade variavam muito no Império 

Romano. Quando um novo Imperador ascendia ao poder, ele precisava reconstruir os laços de 

legitimidade com as grandes famílias e com as cidades a cada governo.  Além disso, o 

Imperador deveria garantir a pax deorum, a fim de sustentar o Estado em seu plano metafísico. 

Nesse contexto, o discurso literário dialoga diretamente com a ordem estabelecida, já que ele 

pode questionar ou reafirmar determinada situação. Essa é a chave que usamos para analisar os 

textos luciânicos, com foco na compreensão do uso que esse escritor faz da mitologia helênica. 

 

 

 

                                                 
elementos discursivos presentes nessa cena da Odisseia e principalmente sua função para a construção do gênero 

épico homérico. 
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2.2 O mito, a modernidade e o historiador 

 

Até o aparecimento da antropologia moderna, no final do século XIX, os mitos eram 

analisados principalmente por sua variante helênica e/ou romana, cuja transmissão foi expressa 

nos mais diversos suportes, por meio, por exemplo, de representação pictórica. Com o advento 

da escrita, suas narrativas foram fixadas. Entretanto, não podemos esquecer que eles foram 

compartilhados inicialmente por meio da oralidade, logo, não são narrativas lineares e isentas 

de contradições. Podemos inclusive afirmar que uma característica do mito é a subversão das 

leis naturais e a ampliação da possibilidade do agir no mundo. Como disse Carlo Ginzburg: “O 

mito é, por definição, um conto que já foi contado, um conto que já se conhece” (GINZBURG, 

2001: 84), o que é importante, uma vez que ressalta a partilha de sentidos que o mito carrega, 

fato que lhe fornece seu maior potencial de comunicar e de servir aos poderes.  

O caso grego é muito interessante, uma vez que, de Homero ao colapso do Império 

Romano, esse conjunto de narrativas foi evidenciado, comentado e glosado. Poderíamos recuar 

a análise dos mitos até Teágenes de Regio (século V a.C), Metrodoro de Lâmpsaco (século IV-

III a.C) e Evêmero (século IV a.C). É uma lástima que seu livro História Sagrada somente nos 

tenha chegado por meio de resumos. Para essa corrente interpretativa, os mitos vinculavam-se 

a personagens históricos antigos, que com os séculos tiveram suas estórias cobertas pelas lendas 

e fantasias. Esse tipo de interpretação teve grande fortuna crítica. Para citar apenas um exemplo, 

Voltaire escreveu um Diálogo com Evêmero. Ou ainda podemos falar das interpretações 

neoplatônicas, que buscavam, nos mitos, alegorias de verdades ocultas (KIRK, 2006: 17-18). 

O que importa aqui é mostrar como a escrita permite o comentário e a interpretação, 

que procura ligar a narrativa com o contexto, ou com as dúvidas daquele momento (neste caso, 

a veracidade da explicação maravilhosa). A prática das tessituras do texto permite que a 

narrativa seja maturada, decomposta, reinventada num infinito processo de releitura, por isso 

temos de nos atentar para a maneira como o mito é representado em cada contexto.  

A relação da memória com a escrita é extremamente ambígua. Se, por um lado, a 

escrita permite a exteriorização da memória e a recuperação de informações e comunicações 

armazenadas, por outro lado, ela determina a atrofia da capacidade de memória natural 

(ASSMANN, 2011: 25). 

As manifestações culturais do mito não são uniformes, logo, suas fronteiras com 

outras narrativas não são precisas117. O mito se relaciona muito intimamente com o sagrado, ele 

                                                 
117 G.S. Kirk (2006, 55) faz uma interessante análise do mito de Perseu para mostrar como este porta uma série de 

elementos que deveriam, em uma análise de gênero, associar-se aos contos populares.  
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possibilita a explicação da origem dos homens, das comunidades, do fogo, do ferro, dos ritos, 

numa constante que poderíamos estender ilimitadamente. Entretanto, ele transborda essas raias, 

pois, como dissemos, há narrativas aceitas como mitos que não respondem a esses critérios.  

Neste trabalho, entendemos mitos como narrativas recorrentes na cultura, que 

evidenciam valores e que muito comumente são cercadas com a aura do maravilhoso, sendo 

conhecidos de todos os membros da comunidade. Outra característica dos mitos é a sua 

vinculação a uma região específica, o que pode variar dependendo da fonte na qual é recolhido, 

mas há um sentimento de que o mito pertence à história daquele lugar.  Sobre esse aspecto, G. 

S. Kirk afirma que: 

 

Os personagens, em particular o herói, são específicos, e suas relações 

familiares cuidadosamente assinaladas; estão ligadas a determinada região, 

ainda que essa região possa variar de acordo com quem relata o mito. (...) Os 

mitos, por mais específicos no que se refere a personagens e localizações 

espaciais, parecem desenvolver-se em um passado temporal (KIRK, 2006: 61-

62)   

 

Essa observação é muito importante para nossa análise, uma vez que tais narrativas 

vinculam-se diretamente à formação de identidades locais. Sua expressão coloca a 

bidimensionalidade da construção identitária, uma vez que fornece aos indivíduos discursos 

condensados de significados referentes a um passado e permite a essa comunidade mirar um 

futuro. Para usar as expressões de Reinhart Koselleck,  os mitos interferem na construção do 

campo de experiência e no horizonte de expectativas de uma comunidade (KOSELLECK, 

2006). Nesse sentido, não podemos esquecer que o passado não é algo natural, e sim uma 

criação cultural cuja manifestação pode ser expressa de diferentes maneiras (ASSMANN, 2011: 

47;  RÜSEN, 2007b). 

Como afirma Assman, o poder precisa de uma origem, que, por sua vez, forma a 

aliança entre poder e recordação e mira um futuro (ASSMANN, 2011: 68). Ele ainda continua:  

 

O passado interiorizado – que é exatamente o lembrado – encontra sua forma 

na narração. A narração tem uma função. Ou é o ‘motor do desenvolvimento’ 

ou é o fundamento da continuidade; em nenhum caso se lembra do passado 

por si mesmo. Designamos as histórias fundantes de ‘mitos’. Normalmente se 

contrapõe este conceito a ‘história’ e se associa esta contraposição a duas 

oposições: ficção (mito) contra realidade (história) e funcionalidade 

axiologicamente condicionada (mito)contra a objetividade sem finalidade 

determinada (história) (ASSMANN, 2011: 72-73). 
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Hoje sabemos que não é possível produzir um relato sobre o passado sem a 

imaginação criadora, ou mesmo elementos de ficcionalidade. Assmann vai mais longe e afirma 

que “o passado que se consolida e interioriza na história fundante é mito, independente se é 

fictício ou fantástico” (ASSMANN, 2011: 73). Para o teórico alemão, o mito informa sobre si 

e sobre uma ordem superior, pensada como verdadeira, cuja força tem potencial normativo e 

grande força formativa. “O mito é o passado condensado em história fundante” (ASSMAN, 

2011: 73-74).   

Como dissemos anteriormente, os mitos são elementos constitutivos das 

identidades sociais. Eles são formas de apropriação do passado, e, como afirma Assman, o mito 

pertence àquela história fundante da comunidade. Ele fornece sentido, responde à pergunta de 

onde viemos e carrega em si as respostas ou possibilidades interpretativas que respondem a 

uma segunda pergunta: qual será o nosso futuro? Esses elementos compõem uma constante 

antropológica que se adapta às mais diversas sociedades, sendo, dessa forma, uma característica 

das narrativas míticas na Antiguidade. 

O caso da Ilíada é significativo. Ela expressa assuntos humanos; se não fosse a 

presença do maravilhoso não haveria nenhum empecilho para sua veracidade. Nessa narrativa, 

os deuses intervêm para o desenvolvimento da ação. Além disso, outros subsídios maravilhosos 

a rodeiam, como as muralhas impermeáveis de Troia e a armadura de Aquiles, Afrodite e Ares 

no campo de batalha, que são elementos que colocam a narrativa no que consideramos seu plano 

mítico. Elevam a narrativa da Guerra de Troia a um espaço sagrado, que tem como função 

costurar a existência presente com o passado. Daí a necessidade das listas de navios e mulheres, 

ou mesmo a suposta interpolação no canto II da Ilíada, que apresenta as naus enviadas pelos 

atenienses ao campo de batalha. Vincular as poleis a esses eventos funda a realidade como os 

homens a conhecem. Mesmo que seja no sentido de mudar o mundo ou de lutar pela 

permanência, há um espaço de luta simbólica que ocorre no plano do imaginário e da memória 

coletiva.  

Os gregos contavam e recontavam essas histórias, muitas vezes em versões 

contraditórias. Entretanto, um elemento é fundamental: os personagens míticos apresentam 

características que se repetem e permitem que eles sejam reconhecidos em qualquer situação. 

Héracles sempre levará sua clava e a pele do Leão de Nemeia, por exemplo: os deuses ou heróis 

condensam em si tanto características abstratas      Afrodite, o amor; Hefesto, a engenhosidade 

humana     quanto físicas     Héracles, forte; Hermes tem asas nos pés. A articulação dessas 

estórias é elaborada tendo em vista uma lógica interna. Como afirma Jean Pierre Vernant:  
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a ficção narrativa opera segundo um código cujas regras, para uma 

determinada cultura, são rigorosas. Esse código comanda e orienta o jogo da 

imaginação mítica; delimita e organiza o campo no qual ela pode se produzir, 

modificar os velhos esquemas, elaborar novas versões (VERNANT, 2009: 

232). 

 

O que nos interessa nesse tipo de narrativa é sua função. Cuida-se, nesse caso, de 

saber quais os aspectos da vida social são influenciados por essa narrativa. Como afirma Werner 

Jaeger: 

 

O mito contém em si este significado normativo, mesmo quando não é 

empregado como modelo ou exemplo. Ele não é educativo pela comparação 

de um acontecimento da vida corrente com o acontecimento exemplar que lhe 

corresponde no mito, mas sim pela própria natureza. A tradição do passado 

celebra a glória, o conhecimento do que é magnífico e nobre, e não um 

acontecimento qualquer. (...) O mito serve de instância normativa para a qual 

apela o orador. Há no seu âmago alguma coisa que tem validade universal. 

Não tem um caráter meramente fictício, embora originariamente seja, sem 

dúvida alguma, o sedimento de acontecimentos históricos que alcançaram a 

imortalidade através de uma longa tradição e da interpretação enaltecedora da 

fantasia criadora da posteridade (JAEGER, 2010: 67-68). 

 

Essa longa citação evidencia um caráter significativo para esta pesquisa do mito 

que é seu vínculo com a formação dos indivíduos, ou seja, os mitos orientam a sedimentação 

de valores e perspectivas de mundo nos jovens. No caso grego, o papel de Homero é basilar, já 

Platão, na República, reconhecia que Homero era o educador dos gregos (Platão. Rep. 606e). 

A historiadora portuguesa Maria Helena Rocha Pereira é mais enfática ao afirmar que, para se 

conhecer a cultura helênica, deve-se de alguma forma conhecer um pouco dos poemas 

homéricos (PEREIRA, 2003). 

O que permanece durante o domínio romano é que a formação dos homens cultos 

partia do estudo da poesia homérica. Henri Marrou, em seu livro a História da Educação no 

mundo antigo, descreve esse processo em que o jovem copiava e decorava textos canônicos, 

em constantes exercícios (MARROU, 19875: 246-247). Nesse contexto, o ensino dos textos em 

que as narrativas míticas apareciam era seminal. Trata-se de um processo de construção de uma 

memória cultural, em que a narrativa mítica permite a imitação, a alusão e a citação 

(CAMEROTTO, 1998: 141).  
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Como afirma Anne Gangloff118, no Alto Império, a Ilíada e a Odisseia são os 

grandes textos basilares para a formação dos jovens na escola de gramática e de retórica, sendo 

que “os mitos ocupam um lugar importante nos progymnasmata ou exercícios escolares” 

(GANGLOFF: 2008: 153). Os grandes mitos são essenciais para a formação dos indivíduos, 

são os fundamentos tradicionais da paideia. A historiadora acrescenta que “os pensadores 

gregos do Alto Império usaram as grandes figuras míticas, em seus discursos e em sua 

trajetória” (GANGLOFF: 2008: 153). 

A presença dos mitos no cotidiano formativo coloca a necessidade de investigarmos 

com mais acuidade as relações entre mito e educação, e a consequente presença de uma 

pedagogia que se faz nesse jogo; logo, essa memória é fundamental para a formação dos 

intelectuais gregos.  

 

2.3 Mito e formação: outras pedagogias 

 

Jaeger (2010: 67-68) apresenta um aspecto do mito que nos interessa: ele não se 

forma pela comparação com os temas triviais do cotidiano, mas com o que é elevado. Nesse 

ponto, a leitura produzida por autores que estavam sob o Império Romano desloca a temática. 

Observemos, por exemplo, o primeiro Diálogo dos Deuses Marinhos, entre Galateia119 e 

Dóris120.  

Dóris se refere de maneira irônica ao Ciclope, que está interessado em Galateia. A 

ironia é feita no momento em que ela enfatiza que o Ciclope é um bonito pastor siciliano121 e a 

filha de Nereu lembra que ele é filho de Poseidon, o deus dos mares. No entanto, ela retruca 

que não importa sua linhagem, já que ele é um selvagem122. No diálogo que se segue, Galateia 

afirma que gosta de Polifermo como ele é, que o único olho lhe cai bem e que ela está com 

inveja, pois ele não olhou para ela.  

Nesse simples diálogo, temos duas divindades secundárias do tradicional panteão 

helênico, todavia essas deidades vinculam-se às populações que vivem à beira do mar, ajudando 

                                                 
118 Anne Gangloff é uma importante especialista nos escritos de Dion Crisóstomo (40-115), intelectual da segunda 

sofística. Em seus trabalhos, ela enfatiza, principalmente, a apropriação dos mitos por esses escritos a partir das 

formulações platônicas sobre o papel dos mitos na formação humana (GANGLOFF, 2006; 2008; 2002: 26-38). 
119 Existem dois personagens míticos com esse nome, entretanto Luciano fala especificamente da filha de Nereu. 

Seu nome remete à brancura de sua pele. Suas estórias são conhecidas principalmente por seu envolvimento com 

o ciclope Polifemo.  
120 Uma das filhas de Oceano, esposa de Nereu. 
121 As narrativas mais antigas sobre os ciclopes os localizavam nos confins da terra. Posteriormente, a ilha da 

Sicília foi identificada como esse lugar. 
122 A representação dos ciclopes como selvagens é bem antiga. A primeira menção que temos está na Odisseia, no 

encontro de Odisseus e Polifemo (Homero. Odys. IX. 105-115).  
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na pesca e nas viagens, ou seja, trata-se de personagens do cotidiano, o que facilita que o mesmo 

seja compreendido. Com isso, Luciano insere um debate sobre o casamento ou os 

relacionamentos afetivos entre esses seres. Nota-se que a transposição para um plano 

inacessível, no caso os deuses, permite que as questões mundanas sejam debatidas sem meios 

termos (BAKHTIN, 2010: 132). Assim, temos principalmente a temática das relações por 

motivos estéticos e/ou interesse por poder. Ele é filho de um deus muito poderoso e ela, filha 

de Nereu, um antigo deus marinho. Trata-se de um casamento politicamente interessante, uma 

vez que une duas gerações de divindades, bastante semelhante aos casamentos comuns entre as 

importantes famílias de seu tempo.  

Para Galateia e Dóris, que são deidades ligadas ao mar, vínculos com o sacudidor 

das terras colocar-lhes-iam em uma situação bastante vantajosa. Por trás da futilidade do tema 

do encontro amoroso, temos a profunda questão das relações de poder, seus vínculos com o 

mundo privado e público. Tais relações geram inveja e desconfiança. Observemos como 

Luciano utiliza essa narrativa mítica, que é uma estória que se vincula a personagens conhecidos 

e maravilhosos, localizada territorialmente (fala-se na Sicília), ou seja, a escolha luciânica 

permite a vinculação de um debate que poderia incomodar determinados círculos sociais. 

O desfecho do diálogo condensa os pontos da análise que propomos. Dóris diz: “Eu 

não tenho nenhum namorado, nem sou convencida por ser atrativa. Mas um amante como o 

Ciclope, que fede a bode, que come carne crua, segundo dizem, e come os hóspedes que o 

visitam...”123 (Luciano. D. mar. 1. 5). 

A personagem fecha ironicamente o diálogo, retomando as imagens dos ciclopes 

presentes na tradição homérica, mas insere o debate sobre os relacionamentos e os motivos que 

os mesmos devem ter. Nos textos luciânicos, os mitos servem a outras pedagogias, eles são o 

veículo perfeito para ideias e debates que não poderiam ser forjados noutro contexto.  

O lugar da tradição, representada pelos textos homéricos na formação do homem 

grego, era garantido em todo o sistema educacional. Seus cantos eram copiados, ditados, 

decorados exaustivamente para que o jovem dominasse a língua grega. Diferente do moderno 

pesquisador, cujo trabalho está moldado por normas de citação e referência, os homens antigos 

citavam os cânones em seus discursos por meio de sua memória treinada, o que confunde o 

pesquisador contemporâneo quando lê o documento e tenta fazer a análise do uso da citação, 

pois ela muitas vezes é deslocada, reinventada, para servir a determinado propósito.  

                                                 
123 “{ΔΩΡΙΣ}  

 Ἀλλὰ ἐραστὴς μὲν οὐδεὶς ἔστι μοι οὐδὲ σεμνύνομαι ἐπέραστος εἶναι· τοιοῦτος δὲ οἷος ὁ Κύκλωψ ἐστί, κινάβρας 

ἀπόζων ὥσπερ ὁ τράγος, ὠμοβόρος, ὥς φασι, καὶ σιτούμενος τοὺς ἐπιδημοῦντας τῶν ξένων [...].” 
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Como afirma Catherine Darbo-Peschanski (2004: 11), a remissão ao enunciado 

escrito por outra pessoa são feitos em uma economia do que se pode dizer e o que não pode ser 

dito. Há um espaço de negociação entre o discurso originário e o discurso atual, processo esse 

que no mundo antigo tem uma lógica bem diferente da nossa. Entendemos que esse espaço 

opaco pode superar as teses que clamam por uma unicidade discursiva e compreender como 

existe uma polifonia de vozes que se expressam nos textos.  

Retomando os aspectos gerais da cultura e da formação do homem antigo, temos de 

ressaltar que esse mergulho na tradição homérica não era uma especificidade helênica, mas, 

como afirma Pierre Grimal, o homem romano lia Homero antes de Virgílio (GRIMAL, 1993: 

106). A presença de pedagogos e filósofos gregos marcou profundamente a aristocracia romana. 

Assentando estas duas importantes funções do mito, produzir sentimento de pertencimento e 

seu caráter pedagógico, podemos analisar sua transmissão. 

Neste ponto, devemos retomar um elemento que foi debatido por Paul Veyne 

(1983:110), o processo de helenização. Ele foi extremamente seletivo com o que o romano 

adota da cultura grega. Poderíamos dizer que eles se apropriam, absorvem, adaptam, aprendem 

aquilo que lhes foi útil e os fortalece. Por exemplo, Roma sempre foi uma cidade aristocrática, 

logo as celeumas sobre a democracia nunca fizeram parte do cotidiano da cidade eterna. Ao 

fazer citações míticas, embasadas na tradição homérica e hesiódica, Luciano dialoga de muito 

próximo com os romanos. Como dissemos, o grego era uma língua dominada pela elite. Tal 

polifonia era útil para a partilha das mensagens, para abrir a possibilidade do diálogo. 

Existem diversas maneiras pelas quais os mitos podem ser expressos por meio da 

escrita no mundo helênico. Há o registro na poesia épica e lírica, nas tragédias, e em outros 

suportes, além da representação dos mitos na cultura material. Todavia, não podemos esquecer 

que a oralidade é a fonte para a conservação dessas narrativas. Ao lidar com os mitos, 

aprendemos o quanto a oralidade pode conservar e como a escrita pode cambiar. O exemplo da 

poesia épica homérica permite observar os elementos de oralidade, tanto na Ilíada quanto na 

Odisseia. Outro elemento importante é que, se sua narrativa principal já é um tema mitológico, 

esses poemas permitem narrativas secundárias124. Textualizar mitos não é uma tarefa simples.   

Temos os poemas que contam justamente as origens dos deuses. O mais célebre de 

todos é atribuído a Hesíodo, trata-se da Teogonia. Poderíamos ampliar essa lista com os poemas 

de Píndaro e outros poetas do período arcaico. Com os tragediógrafos do período clássico, essas 

narrativas foram adaptadas ao teatro. Cada vez que o mito foi recontado, ele atendia às 

                                                 
124 Um exemplo clássico são os amores de Afrodite, narrados pelo Aedo na corte dos Feácios (Homero. Odys. 

VIII. 270-365).  
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especificidades dos gêneros125. Geralmente, quando temos acesso aos mitos, são versões 

presentes nessas fontes.  

Uma fonte importante para os mitos são os mitógrafos. O mais conhecido é 

Apolodoro de Atenas, que escreveu a Biblioteca Mitológica, datada do século I ou II a.C. 

Existem três textos nomeados de Histórias Incríveis: Paléfato, que a crítica filológica data da 

segunda metade do século IV a.C.; Heráclito, autor do século I d.C.; e o Anônimo do Vaticano, 

cuja data é desconhecida, mas pode ser datado como posterior ao século V d.C. Existe ainda o 

texto de Erastótenes de Cirene, chamado Catasterismos, datado do século III a.C, que é um 

relato sobre personagens mitológicos que se transformaram em estrelas. Um importante 

testemunho é o de Lucio Aneo Cornuto, que, em seu Epitome das tradições mitológicas dos 

gregos, faz uma interpretação etimológica de fundo estoico dos mitos gregos. 

Tais textos são importantes para a análise mitológica, pois condensam informações 

que muitas vezes estão dispersas em uma multiplicidade e diversidade gigantesca de escritos. 

São textos de cunho escolar, que estabelecem cânones, fixam tradições. Era importante para os 

homens mais cultos terem esse conhecimento, o que os marcava com uma distinção social. São 

textos muito semelhantes aos breviários do quarto século, cuja função era apresentar a História 

do Império aos novos senhores de Roma.  

Uma vez que os mitos apresentam narrativas que concentram significados das mais 

distintas ordens socioculturais, esses sentidos são bastante flexíveis; logo, sua apropriação pode 

fornecer embasamento para posições sociais por vezes contraditórias126.  

Tal trabalho depende de elementos metanarrativos que organizam a seleção e a 

transmissão dos enunciados. Trata-se do processo de releitura dos mitos, uma vez que, como 

bem nos explica Luis Costa Lima, a narrativa não é anterior ao ato da escrita, mas concomitante 

a ele (LIMA, 1989: 23). O ato de escrita não é ingênuo. Escreve-se para se inscrever no mundo, 

narra-se também com o intuito de marcar-se na vida, transpor a barreira da mortalidade, para 

adentrar a utopia (vista como real possível) da imortalidade. 

Como enfatizamos anteriormente, os mitógrafos (autores antigos que compilaram 

os mitos) constroem seus escritos a partir de critérios que são das mais variadas ordens e 

exteriores à narrativa. Temos aspectos políticos que evidenciam determinados mitos. Filóstrato 

                                                 
125 Um caso clássico para exemplificar essa característica foi analisado por Jean Pierre Vernant no texto Édipo sem 

complexo, em que ele mostra a diversidade de narrativas presentes no mito de Édipo. A narrativa sofocleana, mais 

conhecida do público erudito, foi apenas uma entre muitas versões do mito (VERNANT, 1986: 80). 
126 Por exemplo, o mito de Héracles, cuja narrativa atendia aos mais diferentes interesses sociais, tanto da plebe 

romana quanto da aristocracia senatorial.  Discutimos largamente o mito de Héracles em nossa Dissertação de 

Mestrado (ARANTES JUNIOR, 2008). 
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fornece um exemplo interessante de como o mito pode ser o veículo, ou melhor, a estratégia 

para posicionar-se diante do poder. Em um grafite da cidade de Roma estaria a seguinte frase 

“Nero, Orestes, Alcméon, matricidas”127 (Filostrato. V. S. I, 481)128. Essa frase expressa com 

precisão a ambiguidade presente nos enunciados míticos. Tal grafite pode expressar valores que 

revelariam o apoio ao Imperador Nero, uma vez que tanto Orestes como Alcméon assassinam 

suas progenitoras em contextos tradicionalmente justificados. Ou ainda, poderíamos acusar o 

Princeps de cometer um crime de sangue. São essas sutilezas que motivam nossa pesquisa.  

Para entender o contexto de produção desses discursos, partimos de algumas 

premissas. Inicialmente, tomamos os mitos como narrativas construídas socialmente, que 

expressam significados referentes a um suposto passado comum. A expressão cultural vincula 

essa narrativa a um pretérito, pois ela é sentida socialmente como parte de um passado. Nessa 

acepção específica, os discursos míticos são também relatos de memória, já que são aceitos 

como expressão de outra temporalidade. 

Seguindo por essa trilha, os mitos fornecem suportes para a manutenção de 

identidades, assim como são a expressão de expectativas para o futuro. Podemos observar, em 

suas distintas releituras, apropriações desse passado compartilhado e a representação de uma 

imagem de futuro, desejada naquele momento histórico. 

O uso da mitologia nos escritos de Luciano não atende aos trâmites comuns do uso 

de outros autores. Nos escritos do sírio, temos um processo de releitura da tradição mítica. Para 

avançar neste debate, o primeiro ponto que queremos enfatizar é que os mitos gregos são 

aspectos de uma memória social.  Por ter essa característica, esse tipo específico de narrativa 

apresenta um forte elemento aglutinante. 

 

 

2.4. Os mitos: entre as memórias naturais e as artificiais 

 

Muitos são os caminhos que devemos trilhar para ter os elementos necessários à 

compreensão de como Luciano de Samósata utilizou fragmentos das narrativas míticas em seus 

textos, principalmente os personagens. Para tal entendimento, acreditamos ser relevante 

aprofundar a análise dos mitos enquanto memória social ou história fundante. 

Temos a preocupação de entender esses conceitos em duas circunstâncias: como esses 

conceitos foram pensados pelos saberes sociais disponíveis naquele contexto (mitologia, 

                                                 
127 Essa inscrição também aparece citada em Suetônio (Nero. 39) 
128 “Νέρων Ὀρέστης Ἀλκμαίων μετροκτόνοι”. 
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retórica e filosofia) e a relação desses saberes e os escritos luciânicos; assim como cumpre 

integrarmos nossa Tese nas reflexões das ciências humanas contemporâneas.  

A mitologia (conjunto de mitos de uma determinada cultura) é um corpo de narrativas 

que propõe uma explicação sociocultural para as comunidades. Por esse motivo, pode ser 

pensada enquanto um veículo para compreender o presente. Os significados que os mitos 

portam são polivalentes (GANGLOFF, 2006: 20), permitindo diversos tipos de indagações e 

reflexões.  

No contexto que estudamos, as análises que buscam os sentidos profundos dos mitos, 

tendo em vista sua relação com as práticas religiosas, não respondem aos usos que os mesmos 

apresentaram. Luciano enfatiza muito mais o fato de o mito ser uma estória conhecida – o que 

facilitava que o mesmo transmitisse informações, valores e desejos – do que seus vínculos com 

a religiosidade. Em muitos momentos, o escritor de Samósata evidencia as incongruências do 

mito. Há o desejo de produzir o riso, mas o riso precisa ser pensado em uma lógica própria. 

O riso relaciona-se diretamente com o gênero escolhido, entretanto desarma a audiência 

e permite que a crítica sociocultural seja elaborada diante dos poderes estabelecidos.  O efeito 

cômico faz com que a imagem tenha uma durabilidade maior na memória daquele que ouve. E 

esse conhecimento estava disponível nos manuais de retórica do período imperial. Por exemplo, 

um dos mais importantes manuais que nos restaram, o Retórica ad Herennium, ao falar da 

criação de imagens e da fixação de ideias, lembra-nos que as mesmas, para terem um efeito 

mnemônico mais contundente, atribuem “um efeito cômico às nossas imagens, o que também 

nos garantirá que lembremos delas mais prontamente”129 (Anônimo. Rhet. Ad Her, III, XXII). 

Esse ato favorece a memória, uma vez que estimula reações emocionais.  

Alberto Camerotto, em seu livro La metamorfosi della parola: studi sulla parodia in 

Luciano de Samosata, ressalta o uso da memória como recurso literário usado na paródia 

luciânica. A memória permite ao escritor criar, por meio da imitação, da alusão ou da citação, 

no diálogo com a tradição literária que estava disponível (CAMERROTTO, 1998: 141). A 

formação do πεπαιδευμένος, conceito antigo que se refere àquele que domina os elementos 

da Paideia, completa-se com esse tipo de conhecimento e era fundamental para que o orador se 

estabelecesse no meio político (WHITMARSH, 2001: 5).  

Como Camerrotto observou, Luciano mescla, em sua escrita, poesia e prosa, numa 

estratégia de escrita vinculada diretamente aos saberes sociais ligados à arte da memória. A 

                                                 
129 “[...] aut ridiculas res aliquas imaginibus adtribuamus, nam ea res quoque faciet ut facilius meminisse 
valeamus.” 
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partir de uma tradição originária da reflexão presente na obra de Mikhail Bakthin, Camerrotto 

tenta compreender a lógica do cômico sério (BAKHTIN, 2010: 121-122).  

Os recursos estilísticos de Luciano partem do que Camerrotto chamou de “mixis”, a 

mistura de gênero como característica essencial desse escritor. Outro recurso presente nos seus 

escritos é a mescla de prosa e verso – lembremos que o mito era transmitido pela tradição 

homérica e hesiódica por meio dos versos.  Camerrotto ressalta, ainda, que a criação luciânica 

não é totalmente livre, pois está na interação constante do novo com a tradição 

(CAMERROTTO, 1998: 75). 

Lembrar e esquecer são elementos fundamentais para a construção cultural dos 

indivíduos. Como ressaltamos anteriormente, a construção de narrativas de que o passado seja 

o principal referente pode ser uma constante antropológica, mas não é um ato natural, e o modo 

como as sociedades tecem esses discursos varia de maneiras muito diversas130. A análise dos 

textos luciânicos necessita da clareza desses conhecimentos, que estavam disponíveis aos 

homens cultos de sua época. Luciano deve ser visto como, antes de tudo, um orador, o que é 

documentado pelos exercícios retóricos presentes em sua obra, como nos textos sobre o uso do 

discurso. Mesmo não se referindo aos manuais de retórica de seu tempo, podemos supor que o 

sírio conhecia a arte da memória de Simônides.  

Frances Amelie Yates relembra uma importante estória sobre o poeta grego Simônides, 

citando o orador romano Cícero, que conta como o poeta foi chamado a um banquete a fim de 

fazer o elogio do anfitrião. Entretanto, metade do seu discurso foi dedicada para enaltecer os 

gêmeos Dióscoros131. Ao fim da alocução, o dono da festa resolve pagar somente a metade do 

combinado; o restante ele deveria cobrar dos gêmeos. A festa transcorria, quando Simônides 

foi avisado que dois homens o chamavam no portão da casa. Ele vai até a porta e, nesse instante, 

o teto do salão desaba sobre os convivas e todos são mortos, ficando com seus corpos 

desfigurados e, por isso, não sendo possível reconhecê-los. Contudo, o poeta mostra com 

precisão onde cada um dos convidados estava sentado, o que possibilitou o reconhecimento dos 

corpos (YATES, 2007: 17-18).  

Essa anedota apenas configura a imagem desse personagem como o inventor da 

mnemotécnica.  Trata-se de um saber cujo principal ensinamento seria que o orador deveria 

                                                 
130 O teórico alemão Jorg Rusen (2001) propôs uma tipologia das maneiras com as quais os homens produzem 

narrativas sobre o passado.  Postura criticada no texto do teórico japonês Masayuki Sato (2006). Obviamente, a 

construção desses modelos não é uma tarefa fácil, e nossa postura é de dúvida radical da capacidade de construção 

de modelos que consigam dar conta dessa multiplicidade. 
131 Trata-se de dois filhos de Zeus com a mortal Leda: Castor e Pólux.  São irmãos de Helene e Clistemenestra. O 

pai dos deuses se uniu com sua mãe na forma de um cisne. Seu culto é bastante popular entre os homens do tempo 

de Luciano, especialmente entre os romanos (GRIMAL, 2005: 123).  
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treinar sua memória ligando palavras ou coisas a lugares, de tal maneira que a disposição dos 

lugares permita ao orador lembrar os elementos necessários ao fazer um discurso.  

Os manuais de retórica latinos foram os que melhor analisaram esse saber. Podemos 

citar principalmente Cícero, Quintiliano e o anônimo autor da Rhetorica ad Herennium. A arte 

da memória se vincula diretamente ao uso controlado da memória artificial, como uma 

realização do esforço individual. Sobre esse tema, o trabalho de Yates continua, mesmo depois 

de 50 anos de sua publicação original em inglês, uma obra incontornável para aqueles que 

estudam a cultura da memória no mundo ocidental (YATES, 2007: 17-38). 

Ainda que a autora não fosse especialista no mundo antigo, sua especialidade era o 

Renascimento, principalmente o livro de Giordano Bruno, em que os dois primeiros capítulos 

mapeiam os elementos constituidores da arte da memória no mundo antigo e, principalmente, 

evidenciam como esse conhecimento era fundamental para a formação do homem antigo.  

Trata-se de uma estratégia individual, na qual o orador só conseguia a eficácia almejada 

em seu discurso caso ele conseguisse manipular as informações disponíveis e transformá-las, 

de forma a mobilizar os sentimentos do seu ouvinte, a fim de convencê-lo. Luciano de Samósata 

tinha conhecimento desses manuais, uma vez que ele foi advogado e usou as técnicas da retórica 

grega em seus escritos. Os laços entre arte da memória e retórica são elemento chave para 

compreender porque a produção de Luciano vincula-se à cultura política do Império Romano. 

Sabe-se da presença de oradores em muitos ambientes sociais, pois eles declamavam em 

banquetes, antes de algum espetáculo e nas praças públicas.  

Dadas as condições políticas das sociedades dominadas pelo Império Romano, a retórica 

deliberativa foi paulatinamente perdendo espaço e suas formas judiciais e epidíticas ganhando 

destaque no cenário imperial.   

 

 2.5 Luciano e os mitos 

 

O historiador deve desconfiar das permanências de termos, uma vez que os mesmos 

podem camuflar profundas transformações, por exemplo: democracia132. Com o termo mito não 

é diferente, visto que seu significado mudou desde Homero. Como apontamos anteriormente, 

nos textos homéricos, essa palavra significa apenas relato, narrativa, sem nenhuma conotação 

                                                 
132 Essa palavra é interessante, como nos mostrou Nicole Louraux, pois mesmo na Grécia clássica seu significado 

vacilou entre uma noção positiva e um termo pejorativo para a organização política grega (LORAUX, 2009:197), 

além da diferença intrínseca que o termo comporta com as democracias ocidentais contemporâneas e a ateniense. 
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pejorativa. Em Luciano, ela aparece quarenta vezes, com oito significados diferentes, conforme 

nossa investigação: 

1. O mito aparece vinculado à narrativa de aventuras tradicionais das divindades, heróis e 

seres maravilhosos, expressando estórias que são interessantes, mas carentes de 

veracidade (Luciano. Bacch, 1.2;  Syr. Dea, 12.5; Dom, 19.2; Dom, 19.12; Anarch, 

35.18; Salt, 19,4; Salt, 19,11; Salt, 19,19; Astr. 19,5; Hermot. 20,13). 

2. Narrativas vinculadas à explicação sobre algum acontecimento ou sobre a origem de 

alguma coisa. Luciano apresenta, no texto Sobre o âmbar ou dos cisnes (Electr. 1.1; 

Electr. 2.7), essa palavra identificada com a própria narrativa que explica o surgimento 

do âmbar. No Encômio à mosca, ele elucida o significado da picada do inseto (Musc. 

Enc. 10.1). Esse termo também serve para explicar a toponímia de uma região (Tox. 

3.22). 

3.  No Encômio à mosca, Luciano usa o termo mito em um contexto vinculado à filosofia 

platônica da imortalidade da alma. Ele afirma que a mosca é um dos animais que 

ressuscitam e vincula isso à narrativa (μῦθον) sobre Hermótimo de Clazómenas, 

conhecido personagem ao qual era atribuída a transmigração da alma (Torx. 7.10-20). 

4. Ele usa o termo mythos para se referir às histórias de outros povos ou cidades, num 

sentido de construção identitária ou de tentativa de colocar em dúvida tais narrativas 

(Torx. 11.12; Hist. Co. 28.11; Adv. Ind. 11.3; Apol. 3,25; Icar. 19.17; Salt. 21,1). Há 

aqui a construção de uma narrativa etnográfica ao estilo de Heródoto de Halicarnaso.  

5. Em alguns momentos, esse termo liga-se às narrativas que não apresentam comprovação 

empírica ou veracidade, sendo, dessa forma, desprovidas de racionalidade, opostas às 

“narrativas verdadeiras”. Nesses casos, os tradutores utilizam os termos fábula, estória, 

lendas, fable, leged, story (Torx. 56.16; Macr. 10.4; Alex. 7.8; Im. 4.7). No caso de 

Alexandre ou o falso profeta, a palavra aparece em um contexto que catalisa seu aspecto 

negativo. 

6. Nos textos homéricos, a palavra mito tem o sentido de relato, não se opondo a logos. 

Luciano utiliza a palavra com esse sentido em alguns momentos (Cal. 8.16; Somn. 

18.189; Tim. 35.22; Im. 12.1133; Sat. 34.6). No texto Por que não acreditar em calúnias, 

há uma citação de um poeta arcaico, cujo nome não sabemos, em que a palavra mantém 

o sentido original. 

                                                 
133 Nessa linha existem duas aparições. 
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7. Em alguns momentos, Luciano enfatiza a proximidade entre mito e poesia, ou que o 

mito é narrado por Homero e Hesíodo, esses “fazedores de mitos” (J. Trag. 39.11).  

Nesses casos, o samosatense enfatiza as alegações platônicas de que o mito é prejudicial 

para a formação dos cidadãos, já que sua narrativa traz o encanto e obscurece o 

raciocínio (Philops. 9.19; Philops 4.3). O mito é tema de um gênero literário específico, 

o que explica sua aparição no opúsculo Como se deve escrever a História (Hist. Co. 

8.20; Hist. Co. 10.27). Ele ensina ainda que o historiador, caso se depare com um mito 

em uma investigação (Hist. Co. 60.1), deve deixar ao leitor o parecer sobre a fiabilidade 

do mesmo, ao modo de Heródoto.  

8. No texto Hermotimo ou sobre as seitas, o termo refere-se às fábulas esópicas134 

(Hermot. 84,2).  

 

Desse modo, o termo mito é apropriado pelo sírio com conteúdos semânticos 

distintos. Para a compreensão da maneira como Luciano lida com os mitos podemos usar como 

exemplo esclarecedor o texto Sobre o âmbar ou os cisnes, no qual o narrador propõe investigar 

a narrativa sobre o âmbar. Segundo essa estória, ele seria originário de álamos, próximos ao rio 

Eridamo135, que choram lágrimas de âmbar por causa de Faetonte136. Como o âmbar é muito 

valioso, o narrador manifesta o desejo de ir ao rio, sentar embaixo de uma dessas árvores e 

pegar as “lágrimas”.  

Indo em direção ao Ocidente, o narrador não encontra os tais álamos e pergunta aos 

marinheiros onde eles os encontravam. Como não sabem do que ele fala, é necessário narrar o 

mito. Essa narrativa se coloca na encruzilhada de sua polissemia, pois, por um lado, lembra que 

o termo vincula-se à narrativa sobre a origem, de outro, como estória fantasiosa. Logo, os 

marinheiros entenderam o engano em que o viajante caíra, pensando que encontraria os álamos 

que choram âmbar. Os navegantes perguntam-lhe: “Que indivíduo enganador e mentiroso te 

contou isso?”137 (Electr. 3.15). Em seguida, afirmam que nunca tinham visto nada tão valioso, 

                                                 
134 A fábula é um pequeno conto moralizador, até o século XVIII era escrita em verso (MASSAUD, 1992: 226), 

protagonizado por animais irracionais que sugerem semelhanças com os homens. Desde o século V a.C, a fábula 

grega se associou a seu principal copilador, Esopo (SPEAKE, 1999: 159). Segundo a tradição, ele foi um escravo 

trácio que trabalhou em Samos, onde foi liberto (SPEAKE, 199: 148-149) 
135 Trata-se de um dos cinco rios míticos que cruzariam o Hades, tido como um dos filhos de Oceanos e Tetis. 
136 Filho do deus Helio que teve a permissão de dirigir o carro solar por um dia, entretanto saiu da rota, quase 

queimando a Terra ou afastando o sol em demasia. Para evitar um problema maior, Zeus o fulminou com um raio 

e seu corpo caiu perto do rio Eridamo, o que Luciano conta no texto Astrologia (Astrol. 19.11). Suas irmãs teriam 

sido transformadas em árvores, chamadas de álamos, por causa do desesperado pranto. 
137 “Τίς ταῦτά σοι, ἔφασκον, διηγήσατο ἀπατεὼν καὶ ψευδολόγος ἄνθρωπος;” 
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mesmo navegando em terras distantes. Caso houvesse algo tão raro, eles mesmos 

comercializariam o produto.  

Em outra passagem, o sírio questiona inicialmente as autoridades que expressam 

os mitos; fala tanto dos poetas tradicionais quanto das tradições orais que permanecem na 

memória (Electr. 6). O mito é enfrentado, questionado, investigado. O que se fazia distante do 

outro é buscado com a vista. É justamente pelo sentido da visão que os marinheiros rebatem as 

afirmativas do narrador, logo completadas por argumentos de ordem prática e comercial. Os 

olhos desmentem o que foi dito. Assim, uma investigação que busca ver os locais presentes nas 

narrativas contesta a veracidade dos mitos.  

Sendo abordado dessa forma, o personagem luciânico desabafa, à moda de Platão: 

“(...) fiquei envergonhado, porque realmente me havia ocorrido algo comum às crianças, confiar 

nas fantasias inverossímeis dos poetas, o que não é saudável admitir”138 (Electr. 3.19-21). Há, 

nesse momento, uma alegação que remonta às elucubrações presentes na República. Entretanto, 

Luciano não aproxima as “fantasias do mito” da educação do cidadão ideal, como o filósofo. 

De maneira indireta, é isto que do passo se desdobra: o homem inteligente não deve acreditar 

em estórias que não são fiáveis, deve sempre manter uma postura de dúvida.  

Os marinheiros completam: “é você, bom homem, que não se cansa de inventar 

mentiras sobre nosso país e o rio?”139 (Electr. 5.9). Luciano aponta o problema principal: a 

distância que inviabiliza a verificação das estórias. Obviamente, ele fornece uma maneira de 

lidar bem com tais narrativas, alertando que  é preciso tomar cuidado com os relatos exagerados 

ou insuficientes. Ele termina com um pacto de leitura, afirmando: “em lugar algum me ouviram 

vangloriar-me desta forma em meus discursos e nunca ouvirão”140 (Electr. 6.5-6).  

A relação de Luciano com os mitos é muito complexa, uma vez que ele está 

preocupado com seu potencial educativo (preocupação com as narrativas que não são críveis), 

suas relações com a existência material (procura de produtos comercializáveis) e as balizas de 

uma teoria dos tipos de discursos: História e Poesia. O que notamos é a riqueza que o termo 

mito agrega aos escritos de Luciano. Como ele observa os mitos por essa ordem, podemos 

analisar a maneira como utiliza os elementos da narrativa mítica na construção de seus 

discursos. O sírio tinha como um de seus temas prediletos as contradições, por exemplo, o fato 

de Zeus ter um túmulo em Creta (Luciano, Tim 6.11).  

                                                 
138 “[...] καὶ ἐσιώπησα αἰσχυνθείς, ὅτι παιδίου τινος ὡς ἀληθῶς ἔργον ἐπεπόνθειν πιστεύσας τοῖς ποιηταῖς ἀπίθανα 

οὕτως ψευδομένοις, ὡς μηδὲν ὑγιὲς ἀρέσκεσθαι αὐτοῖς.” 
139 “[...] Σύ, ἔφησαν, ὦ ἄνθρωπε, οὐ παύσῃ τήμερον καταψευδόμενος τῆς χώρας ἡμῶν καὶ τοῦ ποταμοῦ;” 
140 “[...] ἀλλὰ μαρτύρομαι, ὡς ἐμοῦ τοιαῦτα μεγαλαυχουμένου περὶ τῶν ἐμῶν οὔτε ὑμεῖς οὔτε ἄλλος πω ἀκήκοεν, 

οὐδ' ἂν ἀκούσειέν ποτε.” 



102 

 

 

Esse uso nunca é ingênuo, uma vez que, quando analisamos o texto Dupla 

Acusação, fica evidente que Luciano domina os gêneros poéticos, o que lhe permite transgredi-

los, estendendo-os para a mitologia. Por isso, em suas narrativas, personagens mitológicos e 

históricos dialogam e se questionam. Os Diálogos dos mortos são um excelente exemplo dessa 

prática.  

Luciano conhecia a explicação evemerista141, utilizando-a para a confecção de seus 

textos. Por exemplo, o mito de Proteu ganha uma explicação evemerista no texto Sobre a dança. 

Nesse opúsculo, Proteu era um dançarino excelente que se expressava em suas danças e imitava 

as qualidades dos fenômenos naturais (água, fogo, vento), dos animais (leão, leopardo) e das 

árvores. Por esse motivo, os mesmos foram lembrados pela metáfora da transformação, que 

pouco a pouco teria sido esquecida. No texto Astrologia, o mito de Faetonte142 ganha uma 

explicação nesse sentido; ele é um astrólogo que estudou os mistérios do sol, mas morreu sem 

completar suas investigações (Astrol. 18-19.1). Nesse mesmo texto, Luciano fornece narrativas 

que apresentam explicações semelhantes para os mitos de Beloferonte, Ícaro e Dédalo, entre 

outros. 

No texto Anácarsis ou sobre a ginástica, Sólon, personagem histórico retomado por 

Luciano, expressa elementos que nos ajudam a entender como o πεπαιδευμένος se formaria:  

 

Educamos para que seu espírito vibre primeiro com a música e com a 

aritmética e os ensinamos a escrever as letras e diferenciá-las sem 

dificuldade. A medida que vão avançando, lhes recitamos as máximas 

dos homens sábios, gestas do passado e pensamentos úteis adornados 

em verso para que sejam recordados mais facilmente. Eles escutam 

essas gestas, façanhas destacadas, pouco a pouco se sentem inclinados 

para elas e se afanam em imitá-las para, à sua vez, também serem 

cantados e admirados na posteridade: tanto Hesíodo quanto Homero 

compuseram muitos poemas dessa índole143 (Luciano. Anarc. 21 grifo 

nosso). 

 

                                                 
141 Explicação dos mitos que afirma que eles são feitos de homens do passado, divinizados, pelo medo ou pela 

admiração dos homens.  
142 Trata-se do mesmo mito debatido na seção anterior, no texto Sobre o âmbar ou os cisnes, entretanto, nesse 

momento, Luciano encontra outra chave interpretativa para a mesma estória. Não podemos esquecer que a escolha 

dos mitos narrados servem muitas vezes aos gêneros escolhidos. 
143 “Τὴν μὲν τοίνυν ψυχὴν μουσικῇ τὸ πρῶτον καὶ ἀριθμητικῇ ἀναρριπίζομεν, καὶ γράμματα γράψασθαι καὶ τορῶς 

αὐτὰ ἐπιλέξασθαι διδάσκομεν· προϊοῦσιν δὲ ἤδη σοφῶν ἀνδρῶν γνώμας καὶ ἔργα παλαιὰ καὶ λόγους ὠφελίμους 

ἐν μέτροις κατακοσμήσαντες, ὡς μᾶλλον μνημονεύοιεν, ῥαψῳδοῦμεν αὐτοῖς. οἱ δὲ καὶ ἀκούοντες ἀριστείας τινὰς 

καὶ πράξεις ἀοιδίμους ὀρέγονται κατὰ μικρὸν καὶ πρὸς μίμησιν ἐπεγείρονται, ὡς καὶ αὐτοὶ ᾄδοιντο καὶ 

θαυμάζοιντο ὑπὸ τῶν ὕστερον. οἷα πολλὰ Ἡσίοδός τε ἡμῖν καὶ Ὅμηρος ἐποίησαν.” 
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A proposta de análise dos diálogos luciânicos envereda nesse sentido, buscando 

compreender o discurso em sua complexidade, uma vez que Luciano questiona e reinventa os 

mitos. Sua escrita se apropria da tradição de uma maneira peculiar, ora questionando a tradição, 

ora enfatizando seu caráter formador. 

Observamos em todos os tópicos do segundo capítulo desta Tese que Luciano de 

Samósata se coloca em um regime de memória específico em que os homens são formados 

dentro de premissas comuns. As narrativas míticas expressam uma face importante desse 

regime específico. Frente a esse contexto, colocamos a indagação relativa aos usos políticos 

que essas narrativas têm nos escritos do escritor de Samósata. 
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Capítulo III 

Apropriação luciânica das narrativas míticas: repensando o 

poder 
 

 

Os usos da mitologia nos escritos de Luciano de Samósata dialogam com a cultura 

política144 greco-romana e com sua teologia política145. Por se relacionarem a partir de uma 

encruzilhada cultural que se evidencia em três pontas: romanos, gregos e sírios, os textos 

luciânicos dialogam com os alicerces da teia cultural dominante, a partir do olhar do dominado, 

sem colocar essa dicotomia em uma letra radical, já que estar em lugares diferentes não impede 

o diálogo, o que implica em acordos e negociações simbólicas constantes.  

Luciano é um intelectual helenizado, que escreveu em uma placenta cultural 

(CATROGA, 2009:13), cuja interação se torna profícua e reveladora de novas possibilidades 

de compreensão social. A resistência cultural não necessita do conflito aberto, visto que ela 

pode ocorrer das mais diversas formas. Nesta pesquisa, evidenciamos sua ocorrência a partir 

dos aspectos questionadores presentes no tratamento que o sírio dá aos mitos gregos. 

 Partimos das premissas de que as mensagens luciânicas discorrem sobre assuntos 

políticos que precisavam de cuidados estéticos e/ou retóricos substanciais para que a sua 

apresentação subvertesse ou questionasse a ordem estabelecida. Como já estava expresso no 

manual de retórica Sobre o Estilo, de Demétrio, o escritor e o orador deviam ter cuidados para 

falar ao tirano, uma vez que a sobrevivência do texto dependia disso. Como afirmou Paul 

Veyne: “naquele governo, em que a defrontação física contava muito, saber controlar a 

fisionomia podia ser de importância capital, nos dois sentidos da palavra” (VEYNE, 2009: 15). 

O historiador francês se refere especificamente ao Senado Romano, entretanto, essas 

colocações se estendem a todos os espaços de poder político no Império.  

No caso dos escritos de Luciano, não acreditamos em uma oposição sistemática 

feita pelo samosatense aos governos romanos, mas no fato de esses documentos expressarem 

as colocações de um intelectual que apresenta suas convicções e opiniões referentes às coisas 

que o cercam. Ele usa, para isso, os recursos que aprendeu por meio da Paideia. Os historiadores 

apontam para a impossibilidade de atingir as intenções originárias do texto, o que não é possível 

                                                 
144 Entendemos por cultura política o conjunto de símbolos, práticas e ideias que exprimem a maneira como uma 

comunidade lida com o poder. 
145 Sobre a noção de teologia política, ver a nota 2. 
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nem para autores contemporâneos, quanto mais para um escritor que viveu há mais de dezoito 

séculos. Todavia, existem pistas que nos permitem encontrar elementos para discutir sua 

postura política frente ao seu contexto.  

Há, nesse escritor, um sistemático questionamento dos elementos constituidores do 

que chamamos de teologia política romana, principalmente daquela influenciada pelo 

estoicismo. Essa doutrina filosófica defendia uma “vida contemplativa acima das ocupações, 

das preocupações e das emoções da vida comum. Seu ideal, portanto é de ataraxia ou apatia” 

(ABBAGNANO, 2003: 375, grifos do autor). No decorrer deste capítulo, expressamos o debate 

luciânico sobre a ideia de providência, ou de uma razão subjacente a todas as coisas, já que os 

personagens míticos são confrontados diante dessa lógica. 

Para criticar a cultura, e com isso as práticas políticas de sua época, Luciano utilizou 

elementos das narrativas míticas helênicas, que são mobilizados no intuito de inquirir elementos 

míticos que sustentam a ordem simbólica do poder político imperial. Como ressaltamos, os 

elementos míticos são a expressão de uma memória cultural. Há um regime de memória, 

entendido como ordenamento metanarrativo, que organiza os usos das memórias e, assim, dos 

mitos. Esse trabalho não é aleatório e, como toda narrativa memorialística, é extremamente 

seletivo. Além disso, seus usos são feitos em uma lógica própria. Os diálogos questionam 

justamente os usos da memória mítica. Por meio do riso, há a possibilidade da indagação. Em 

termos formais, existem dois tipos de diálogos nos escritos de Luciano de Samósata: 1) os 

diálogos maiores, que apresentam a mesma estrutura formal, mas que são muito mais longos; 

2) as coletâneas de diálogos menores, distribuídas por seus espaços, o mundo dos mortos, o 

Olimpo, os mares e os prostíbulos.  

Este capítulo está distribuído por temas que se relacionam a distintas facetas do 

poder. No primeiro tópico, analisamos o espaço da tragédia e as especificidades da fala nesse 

ambiente, tendo em vista as reuniões dos deuses representadas por Luciano; usamos Momo 

como personagem catalisador da análise, uma vez que esse reivindicava a parrésia como 

maneira de dizer. Em seguida, nos detemos ao mundo dos mortos e diversas formas de pensar 

a vida política. Aqui se inicia a preocupação com alguns mortos ilustres por serem governantes 

e, especialmente, a crítica à apoteose ou à pretensão de se considerarem deuses. No terceiro 

passo, discorremos sobre a presença do titã Prometeu e os dilemas do poder político, em que 

mencionamos a existência de uma série de abusos do poder sendo cometidos e de estratégias 

de sobrevivência no mundo da política. No quarto momento, investigamos a imagem do tirano 

nos textos luciânicos. Essa análise se condensa no argumento do último tópico, que é a imagem 

de um Zeus tirânico, construída nos escritos de Luciano. 
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Dessa forma, questionamos como essa memória cultural serve de contraponto à 

interpretação luciânica do mundo no qual ele escreve. Trata-se aqui da exegese elaborada por 

um intérprete do Império Greco-Romano que, por muitos motivos, inclusive pela sua 

sobrevivência e a de seus textos, escolhe o riso como principal estratégia para transmitir suas 

mensagens. O passado é retomado não para refletir o pretérito, mas sim o presente, e apresentar, 

dessa forma, um futuro almejado. 

 

3.1 As assembleias luciânicas: poder e riso 

 

A imagem de Luciano como um escritor alheio ao seu tempo, expressa com mais força 

na obra de Bompaire, começou a ser questionada com a ampliação das informações 

arqueológicas e epigráficas. Não se pode questionar o profundo conhecimento que esse escritor 

deteve da tradição helênica que se expressa em seus textos, pois ele conhecia os principais 

textos de diferentes gêneros. 

A informação dada pela paleografia e pela arqueologia amplia o horizonte de 

interpretação dos discursos, entretanto, cabe ao leitor a atenção aos aspectos retóricos e/ou 

estilísticos que orientam a construção de determinado texto. Outro fator relevante é a 

observância das lacunas que impedem objetivar empiricamente as conjecturas.  

Tanto a análise do texto não pode ficar subordinada às descobertas da cultura material, 

bem como essa não pode simplesmente servir para confirmar ou refutar uma informação. Um 

exemplo interessante para ilustrar essas armadilhas foi exposto por Elisabeth Smadja, que, no 

texto intitulado Image et culte de l’Empereur en Afrique (1995), conta-nos que vários 

arqueólogos encontram placas com inscrições comemorativas da visita de determinado 

Imperador nas cidades. No caso, ela trata dos Severos na África, entretanto, a análise da 

documentação textual não corrobora essa informação. A autora explica que as visitas dos 

governantes eram planejadas com antecedência, sendo que as cidades e províncias eram 

informadas para se prepararem para recepcionar o Princeps. Logo, as cidades preparavam 

diversas ações para recepcioná-lo, entre elas grandes placas comemorativas da visita. Todavia, 

se por algum imprevisto ele não fosse, as placas continuariam nas cidades, sendo inclusive 

exibidas como forma de mostrar sua lealdade ao Império e a seu governo (SMADJA, 1995: 

283-285). 

A própria interpretação dos textos luciânicos foi muito enriquecida com esses achados, 

principalmente em textos que falam sobre religiosidade, como o caso de Alexandre e o falso 
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profeta. Em 1980, Louis Robert publicou o livro A Travers l’Asie Mineure: poétes et 

prosateurs, monnaies grecques, voyageurs et géographie, com um capítulo sobre Luciano de 

Samósata e seu tempo, no qual o autor trabalha com a análise do Alexandre e as descobertas 

arqueológicas em torno do templo de Glícon, no qual Alexandre estabeleceu o oráculo dessa 

serpente. Robert apresenta moedas cunhadas em Abonotico, durante os governos de Antonino 

Pio, Lúcio Vero, Geta (com nome de Glícon) e Severo Alexandre, com a representação da cobra 

de Glicon, o novo Asclépio, em seu anverso. O autor ainda apresenta moedas de outras cidades 

naquela região, o que, para o autor, documentaria um culto bastante difundido (ROBERT, 1980: 

395). 

Esse processo de cotejamento do texto luciânico com as descobertas arqueológicas 

também alcança escritos mais ficcionais, tais como o diálogo maior A assembleia dos deuses. 

J. H. OLIVER (1980), no artigo intitulado The actuality of Lucian’s “Assembly of the Gods”, 

apresenta um novo olhar sobre esse pequeno texto luciânico, tendo em vista a carta do 

Imperador Marco Aurélio, recuperada em dois fragmentos epigráficos, sobre a importância de 

se verificar as três gerações (trigonia) para os componentes do Areópago ateniense (FOLLET 

apud OLIVER, 1980: 307-308).  

Partindo da datação proposta por Simone Follet, Oliver acredita que a carta teria sido 

enviada aos atenienses no ano de 174/175. Não existem dúvidas do vínculo do texto com esse 

registro epigráfico com o texto luciânico (FOLLET apud OLIVER, 1980: 310). 

Nós partimos do pressuposto de que o opúsculo luciânico escrito nos parâmetros do 

gênero que ele mesmo teria inventado, o diálogo satírico, apresenta limites vinculados ao tipo 

de riso que o escritor deseja produzir. Ele quer gerar uma inquietação, um questionamento, 

logo, há uma proximidade plausível entre os dois contextos, a carta do Imperador e a 

Assembleia dos deuses. 

Entretanto, acreditamos que a análise desse opúsculo e diálogo Zeus Trágico pode 

ampliar nossa visão, clareando vínculos com a realidade histórica do escritor, todavia, não 

objetivamos provar nenhum vínculo necessário. Tal posicionamento observa a construção do 

enredo dos diálogos e as possíveis metáforas existentes. Zeus inicia o diálogo com o seguinte 

problema:  

 

Zeus — Deixai de murmurar, ó deuses, e de vos juntardes pelos cantos falando 

ao ouvido uns dos outros, escandalizados com o fato de muitos tomarem lugar 

no nosso banquete, sem o merecerem. E já que foi convocada uma assembleia 

(ἐκκλησία) para tratar desse assunto, que cada um emita abertamente a sua 
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opinião e proceda à acusação. E tu, Hermes, faz a proclamação, segundo a lei 

(Luciano. Deor. Conc. 1).146 

 

O problema colocado é a presença de deuses novos nos banquetes celestiais. Para 

resolver essa dificuldade, ele convoca uma assembleia com os deuses, sendo que essa é 

convocada com fórmulas similares àquelas usadas nas assembleias clássicas. Por exemplo, 

Hermes convoca os deuses a falar utilizando a fórmula “deuses de pleno direito”147 (Luciano. 

Deor. Conc. 1), para debaterem sobre os “metecos e os estrangeiros”148 (Luciano. Deor. Conc. 

1). 

Momo149 solicita a palavra e inicia cuidadosamente seu discurso observando dois 

pontos: 1) a ascensão de mortais à condição de divindade; 2) a ascensão de acompanhantes 

desses novos deuses. Como afirma Momo, as novas divindades teriam direito a:  

 

participarem conosco das nossas assembleias (ξυνέδριον) e de se 

banquetearem em pé de igualdade conosco (...) trouxeram cá para o céu 

os seus criados (...) os registraram fraudulentamente, e agora recebem 

as distribuições em pé de igualdade conosco participam também nos 

sacrifícios, sem nos terem pago a taxa de residência.150 (Luciano. Deor. 

Conc. 3) 
 

Observemos que os problemas apontados por Momo pertencem à materialidade da existência: 

alimentação, honrarias e pagamento de impostos. 

Momo acusa principalmente Dioniso que, nascido da coxa de Zeus, não teria origem grega, já 

que teria sido neto de Cadmo, um comerciante sírio-fenício. Utilizando-se de recursos retóricos, ele 

evidencia a disparidade do comportamento dessa divindade, que é descrita assim: “enfim, não falo 

propriamente da sua pessoa, nem da mitra, nem da embriaguez, nem da maneira de andar, pois todos, 

julgo eu, veem como ele é, de sua natureza, amaricado e efeminado, meio louco, tresandando a vinho 

logo desde a manhã”151 (Luciano. Deor. Conc. 4). Momo usa uma estratégia retórica ao dizer 

                                                 
146 “{ΖΕΥΣ}  

 Μηκέτι τονθορύζετε, ὦ θεοί, μηδὲ κατὰ γωνίας συστρεφόμενοι πρὸς οὖς ἀλλήλοις κοινολογεῖσθε, ἀγανακτοῦντες 

εἰ πολλοὶ ἀνάξιοι μετέχουσιν ἡμῖν τοῦ συμποσίου, ἀλλ' ἐπείπερ ἀποδέδοται περὶ τούτων ἐκκλησία, λεγέτω ἕκαστος 

ἐς τὸ φανερὸν τὰ δοκοῦντά οἱ καὶ κατηγορείτω. σὺ δὲ κήρυττε, ὦ Ἑρμῆ, τὸ κήρυγμα τὸ ἐκ τοῦ νόμου.” 
147 “τίς ἀγορεύειν βούλεται τῶν τελείων θεῶν οἷς ἔξεστιν;” 
148 “ἡ δὲ σκέψις περὶ τῶν μετοίκων καὶ ξένων.” 
149 Momo é o filho da noite, que aparece pela primeira vez na tradição escrita ocidental, na Teogonia de Hesíodo, 

no verso 214.A palavra µῶµος, ου (ὁ) significa: 1) censura, reprovação, crítica; 2) zombaria; defeito, mácula, 

mancha. Nosso personagem ὁ Μῶµος aparece em mais duas importantes obras luciânicas, que abrem o debate 

acerca da vinculação do texto deste escritor com a sociedade em que ele viveu, a saber, diálogos maiores Zeus 

Trágico e Assembleia dos deuses. Dois textos que apresentam a assembleia dos deuses reunida. 
150 “[...] αὐτοὶ μετέχουσι τῶν αὐτῶν ἡμῖν ξυνεδρίων καὶ εὐωχοῦνται ἐπ' ἴσης, καὶ ταῦτα θνητοὶ ἐξ ἡμισείας ὄντες, 

ἔτι καὶ τοὺς ὑπηρέτας καὶ θιασώτας τοὺς αὐτῶν ἀνήγαγον ἐς τὸν οὐρανὸν καὶ παρενέγραψαν, καὶ νῦν ἐπ' ἴσης 

διανομάς τε νέμονται καὶ θυσιῶν μετέχουσιν, οὐδὲ καταβαλόντες ἡμῖν τὸ μετοίκιον.” 
151 “[...] οἷος μὲν αὐτός ἐστινοὐ λέγω, οὔτε τὴν μίτραν οὔτε τὴν μέθην οὔτε τὸ βάδισμα· πάντες γάρ, οἶμαι, ὁρᾶτε 

ὡς θῆλυς καὶ γυναικεῖος τὴν φύσιν, ἡμιμανής, ἀκράτου ἕωθεν ἀποπνέων·” 
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que ele não fala da conduta dele, mas coloca todos os elementos considerados estranhos. 

Dioniso é descrito como outro, uma alteridade da legítima divindade helênica. Observemos que 

são colocados em evidência a maneira como essa divindade age e, logo em seguida, Momo 

questiona a presença das divindades que fazem parte dos rituais dionisíacos, principalmente os 

sátiros. 

O riso luciânico coloca em questionamento o próprio Zeus, uma vez que esse brinca 

com a multiplicidade de narrativas referentes a divindades. Momo lembra que os cretenses 

apresentam um túmulo dessa divindade e que os habitantes de Égio afirmam que ele foi “uma 

criança trocada por outra”152 (Luciano. Deor. Conc. 6). Luciano tem consciência da 

multiplicidade e plasticidade das narrativas mitológicas. São duas acusações: 1) ele não é 

imortal, pois tem um túmulo em Creta; 2) ele foi trocado quando era uma criança. A nosso 

entender, esses questionamentos têm alcances críticos à teologia política romana.  Trata-se de 

uma narrativa mítica que questiona a consecratio ou apotheosis, ou seja, a transformação de 

um homem em Deus (BICKERMAN, 1972: 18). Luciano questiona como uma divindade pode 

ter um túmulo, assim, podemos inferir a dúvida sobre a divinização dos Imperadores Romanos. 

O segundo elemento ainda coloca dúvidas quanto à origem de um governante, o que é comum 

nos regimes de governo em que a transmissão dá-se pela consanguinidade. 

Entretanto, Momo prefere acusar Zeus de estar na origem desse problema, de sua 

ilegalidade, uma vez que essa divindade teve diversos filhos com mortais. São filhos de Zeus 

alguns humanos que se tornaram deuses, por exemplo, Héracles e Dionísio. Zeus intercede no 

diálogo, para que Momo não acuse Ganimedes, o jovem da Frígia capturado por Zeus, que vive 

entre os imortais. Os casos de apoteose, entre os helenos, são raríssimos, sendo casos datados 

no período heroico. Não sabemos de nenhum rito de divinização entre os gregos em nenhuma 

época histórica, casos como os supracitados distanciam-se das práticas romanas de consecratio. 

Entretanto, tais narrativas eram utilizadas por romanos para justificar as ascensões dos 

Imperadores. O que queremos ressaltar é que não era uma prática helênica a divinização de 

humanos em períodos históricos, mas que essas narrativas foram utilizadas para justificar 

simbolicamente a divinização dos imperadores mortos. A primeira indagação luciânica refere-

se à divinização de um mortal. 

O segundo ponto questionado pelo sírio, por meio das indagações de Momo, é a 

presença de deuses estrangeiros. Observemos que essa divindade já havia descrito 

pejorativamente Dioniso, por seus modos estrangeiros. Momo afirma que:  

                                                 
 
152 “ἐγὼ δὲ οὔτε ἐκείνοις πείθομαι οὔτε Ἀχαιῶν Αἰγιεῦσιν ὑποβολιμαῖόν σε εἶναι φάσκουσιν.” 
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Mas... ó Zeus, o Átis153, o Coribante154 e o Sabázio... donde é que eles nos 

chegaram aqui aos trambolhões? Ou o famoso Mitra, da Média, com o seu 

kandus155 e a sua tiara, que nem sequer fala grego, pelo que não compreende 

quando alguém bebe à sua saúde? Então os Citas e, entre eles, os Getas, ao 

verem isto, mandam-nos passear, e eles próprios conferem a imortalidade e 

aclamam como deuses a quem muito bem entendem, e foi desse modo que 

Zamólxis156, um escravo, foi, não sei lá como, inscrito sem nós darmos por 

isso. E no entanto, ó deuses, isto ainda não é nada... Tu aí, ó cabeça-de-cão157, 

egípcio vestido com faixas de linho, quem és tu, meu caro? Como é que 

pretendes ser um deus, assim a ladrar? E aqui este boi de Mênfis158, com a pele 

às listas, por que carga de água é adorado, emite oráculos e tem os seus 

profetas? Sinto pejo de nomear íbis, macacos, bodes e outros animais ainda 

mais ridículos, vindos do Egipto e, não sei lá como, introduzidos no céu. 

Como é que vós, ó deuses, suportais vê-los em pé de igualdade, ou mesmo 

mais venerados? E tu, ó Zeus, como admites que te façam nascer cornos de 

carneiro?159 (Luciano. Deor. Conc. 9-10). 
 

Nesse passo, podemos observar a presença de divindades estrangeiras na assembleia dos 

deuses. Nós partimos da premissa de que Luciano constrói uma metáfora das assembleias de 

seu tempo, principalmente do Senado Romano, cujas funções haviam se transformado durante 

o Principado, sendo que, no primeiro e segundo século, há uma progressiva aceitação de 

representantes das elites provinciais entre os senadores.  

Recentemente, a professora Issabelle Gassino analisou detalhadamente A assembleia 

dos Deuses, observando que Luciano tem um cuidado muito grande na utilização dos termos 

que vinculam o diálogo à tradição democrática ateniense (GASSINO, 2012/2013: 93-95). 

Gassino observa que o uso do termo assembleia, em grego ἐκκλησία, refere-se à assembleia dos 

atenienses, mas que o termo também foi utilizado para referir-se a assembleias de outras 

                                                 
153 Atis e Sabázio são deuses Frígios, que apresentam cultos orgiásticos. 
154 Divindade asiática vinculada a Cibele, geralmente os textos referem-se a essas divindades em grupo.  
155 Veste persa. 
156 Zalmólxis tem sua lenda recolhida por Heródoto (Hist. IV, 95,). Trata-se de um escravo libertado, que acumula 

grande riqueza. Como havia sido educado pela filosofia pitagórica, desprezava os costumes bárbaros. Segundo 

Heródoto, ele teria construído um abrigo subterrâneo em sua casa, onde teria passado três anos escondido. Há 

muito considerado morto pela população de Samos, ele reaparece, o que lhe deu a fama de ser uma divindade.  
157 Deus egípcio Anúbis, que tem cabeça de chacal, não de cão como afirma Luciano. 
158 Boi Apis cultuado no Egito. 
159 “Ἀλλ' ὁ Ἄττης γε, ὦ Ζεῦ, καὶ ὁ Κορύβας καὶὁ Σαβάζιος, πόθεν ἡμῖν ἐπεισεκυκλήθησαν οὗτοι, ἢ ὁ Μίθρης 

ἐκεῖνος, ὁ Μῆδος, ὁ τὸν κάνδυν καὶ τὴν τιάραν, οὐδὲ ἑλληνίζων τῇ φωνῇ, ὥστε οὐδ' ἢν προπίῃ τις ξυνίησι; 

τοιγαροῦν οἱ Σκύθαι ταῦτα ὁρῶντες, οἱ Γέται αὐτῶν, μακρὰ ἡμῖν χαίρειν εἰπόντες αὐτοὶ ἀπαθανατίζουσι καὶ θεοὺς 

χειροτονοῦσιν οὓς ἂν ἐθελήσωσι, τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ καὶ Ζάμολξις δοῦλος ὢν παρενεγράφη οὐκ οἶδ' ὅπως 

διαλαθών.  

  Καίτοι πάντα ταῦτα, ὦ θεοί, μέτρια. σὺ δέ, ὦ κυνοπρόσωπε καὶ σινδόσιν ἐσταλμένε Αἰγύπτιε, τίς εἶ, ὦ βέλτιστε, 

ἢ πῶς ἀξιοῖς θεὸς εἶναι ὑλακτῶν; τί δὲ βουλόμενος καὶ ὁ ποικίλος οὗτος ταῦρος ὁ Μεμφίτης προσκυνεῖται καὶ χρᾷ 

καὶ προφήτας ἔχει; αἰσχύνομαι γὰρ ἴβιδας καὶ πιθήκους εἰπεῖν καὶ τράγους καὶ ἄλλα πολλῷ γελοιότερα οὐκ οἶδ' 

ὅπως ἐξ Αἰγύπτου παραβυσθέντα ἐς τὸν οὐρανόν, ἃ ὑμεῖς, ὦ θεοί, πῶς ἀνέχεσθε ὁρῶντες ἐπ' ἴσης ἢ καὶ μᾶλλον 

ὑμῶν προσκυνούμενα; ἢ σύ, ὦ Ζεῦ, πῶς φέρεις ἐπειδὰν κριοῦ κέρατα φύσωσί σοι;” 
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cidades160: “E já que foi convocada uma assembleia (ἐκκλησία) para tratar desse assunto, que 

cada um emita abertamente a sua opinião e proceda à acusação.” (Luciano. Deor. Conc. 1); “Em 

sessão (Ἐκκλησίας) convocada nos termos legais, no sétimo dia do mês Metagítnion, sendo 

Zeus “presidente”, Posídon “vice-presidente”, Apolo “vogal” e Momo, filho de Noite, 

secretário, Hipno emitiu a seguinte proposta.” (Luciano. Deor. Conc. 14);  

 

Que seja convocada uma Assembleia (ἐκκλησίαν) [a ter lugar] no 

Olimpo, no [dia do] solstício de Inverno, e que sejam eleitos como 

juízes sete deuses de pleno direito, sendo três da antiga Assembleia do 

tempo de Crono, e quatro de entre os doze [deuses], entre os quais Zeus. 

(Luciano. Deor. Conc. 15) 

 

Outro termo utilizado por Luciano é ξυνέδριον161, que designa a assembleia de cidades 

gregas e não gregas, por exemplo, para o Senado Romano (Políbio. I, 11, 1. apud GASSINO, 

2012/2013: 94): “Realmente — afirmo eu —, muitos, não contentes com o facto de 

comparticiparem connosco das nossas assembleias (ξυνεδρίων) e de se banquetearem em pé de 

igualdade connosco [...].” (Luciano. Deor. Conc. 3); “De facto, a origem de tais ilegalidades e 

a causa de a nossa assembleia (ξυνέδριον) andar abastardada, foste tu, ó Zeus [...].” (Luciano. 

Deor. Conc. 7); “Que Hermes convoque a reunirem-se todos quantos reclamem pertencer à 

nossa Assembleia (ξυνέδριον), e que esses se apresentem trazendo consigo testemunhas 

ajuramentadas e certidões de nascimento.” (Luciano. Deor. Conc. 15). 

Além desses dois termos, Luciano usa o termo βουλή: “Aprouve ao Senado (βουλῇ) e 

ao Povo” (Luciano. Deor. Conc. 15). 

Nós entendemos que duas análises são possíveis desse contexto Uma restrita, que veja 

esse texto em consonância com a carta de Marco Aurélio, como Oliver coloca, uma vez que 

nesse documento epigráfico há elementos para pensar a inclusão de novos membros nas listas 

do Areópago ateniense. Nesse período, a cidadania ateniense conserva aspectos nostálgicos, do 

período democrático, mas não tem as mesmas funções políticas de quando a cidade era 

independente (OLIVER, 1980: 303-313). Luciano ainda fala de outro fato contemporâneo que 

é o pagamento de taxas dos metecos (Luciano. Deor. Conc. 3). Observemos que Luciano não 

fala dessa instituição específica, mas em termos mais genéricos. Como observa Gassino, se 

Luciano quisesse se referir à reforma do Areópago proposta por Marco Aurélio, teria usado um 

                                                 
160 Basicamente a autora cita Aristóteles, em sua Política; Tucidides, que usa esse termo para as assembleias 

homéricas e para a Apella espartana (apud. GASSINO, 2012/2013: 93). 
161 Segundo Gassino, “συνέδριον/ ξυνέδριον é geralmente utilizada para designar uma assembleia política em 

situações variadas” (GASSINO, 2012/2013: 94) 
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vocabulário mais específico (GASSINO, 2012/2013: 98). Entretanto, nos apartamos da análise 

dessa autora quando ela enfatiza que esse documento trata muito mais dos deuses e suas 

contradições que da política de seu tempo. Acreditamos que ela usa um conceito bastante 

restrito de política, que não consegue observar os liames de uma teologia política. 

Esse dado nos leva a crer que sua assembleia deve ser analisada com elementos 

contextuais mais amplos, já que a mesma pode se referir, como propomos, ao Senado. No 

Principado, segundo Hammond (1957: 74-81), há a crescente participação de membros das 

elites provinciais no Senado, o que é um desconforto semelhante àquele expresso por Momo 

sobre Dioniso, repetido no diálogo final:  

 

Considerando que muitos estrangeiros (...) já encheram o céu a ponto de a 

nossa sala de banquetes estar a abarrotar com uma multidão de tipos 

barulhentos que falam muitas línguas, de uns fulanos juntos aos magotes 

(Luciano. Deor. Conc. 14).162 

 

O desconforto com a língua incompreensível coloca outros mecanismos de poder em 

evidência, uma vez que esses deuses têm dificuldade em se comunicar com os outros. Assim, a 

capacidade de convencimento fica obliterada. Essa participação desloca o eixo do poder 

estabelecido, uma vez que as importantes decisões não dependem mais das elites da península 

itálica. Soma-se a isso o fato de os Antoninos estarem vinculados às elites romanas radicadas 

na Hispânia. 

Outro elemento de aproximação que se expressa no final do decreto de Momo ressalta 

o poderio econômico das divindades ao dizer que: 

 

Quanto àqueles aos quais já foram dedicados templos ou altares sacrificiais, 

que lhes sejam retiradas as suas imagens e que estas sejam substituídas pelas 

de Zeus, ou de Hera, ou de Apolo, ou de um qualquer dos outros, mas a cidade 

pode erigir-lhes um túmulo e erguer-lhes uma coluna, em vez de um altar 

(Luciano. Deor. Conc. 18).163 

 

O procedimento comum em uma assembleia é que a decisão seja votada. Nesse caso, o 

decreto de Momo destituiria a maioria dos seus componentes, logo, Zeus não coloca a decisão 

para ser votada. Observemos a conclusão de sua fala: “Justíssimo, ó Momo. Então, quem é a 

                                                 
162  “Ἐπειδὴ πολλοὶ τῶν ξένων, οὐ μόνον Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ βάρβαροι, οὐδαμῶς ἄξιοι ὄντες κοινωνεῖν ἡμῖν τῆς 

πολιτείας, παρεγγραφέντες οὐκ οἶδα ὅπως καὶ θεοὶ δόξαντες ἐμπεπλήκασι μὲν τὸν οὐρανὸν ὡς μεστὸν εἶναι τὸ 

συμπόσιον ὄχλου ταραχώδους πολυγλώσσων τινῶν καὶ ξυγκλύδων ἀνθρώπων [...].” 
163 “ὁπόσοι δὲ ἤδη ναῶν ἢ θυσιῶν ἠξιώθησαν, ἐκείνων μὲν καθαιρεθῆναι τὰ ἀγάλματα, ἐντεθῆναι δὲ ἢ Διὸς ἢ 

Ἥρας ἢ Ἀπόλλωνος ἢ τῶν ἄλλων τινός, ἐκείνοις δὲ τάφον χῶσαι τὴν πόλιν καὶ στήλην ἐπιστῆσαι ἀντὶ βωμοῦ.” 
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favor, que levante o braço... ou melhor, fica assim mesmo, pois apercebo-me de que haverá 

muitos que não iriam aprovar”164 (Luciano. Deor. Conc. 19). 

No diálogo Zeus trágico, que iremos analisar a seguir, Zeus está perturbado pelo debate 

filosófico acerca da natureza das divindades e expõe o problema a Hera da seguinte maneira:  

 

É que, ó Hera, ainda ontem o estoico Timocles e o epicurista Damis, não sei a 

que propósito, iniciaram um diálogo, em que discutiam a respeito da 

Providência, na presença de grande número de pessoas distintas, fato este que 

ainda mais me afligiu. Afirmava Damis que os deuses não existem, e que 

muito menos vigiam e governam as coisas humanas, enquanto o bom do 

Timocles tentava falar em nossa defesa. Depois juntou-se uma grande 

multidão, mas a discussão não ficou por aqui. De facto, separaram-se, tendo, 

no entanto, combinado analisar a questão num outro dia, e agora está toda a 

gente na expectativa de saber qual dos dois vencera e parecera mais verdadeiro 

na sua argumentação. Estais a ver o perigo, como os nossos interesses estão 

numa situação crítica, dependentes de um só homem? E das duas, 

necessariamente uma: ou somos rejeitados, caso as pessoas entendam que nós 

não passamos de meros nomes, ou continuamos a ser homenageados como 

dantes, se Timocles vencer o pleito (Luciano. J. trag. 4). 165 

 

Zeus se preocupa com esse fato e solicita o conselho de algumas divindades que estão 

próximas. Hermes sugere a Zeus que esse convoque uma assembleia dos deuses para debater o 

caso, o que é apoiado por Hera e tem a reprovação de Atena, que acha que o tema não deve ser 

divulgado. 

Entretanto, Hermes lembra a Zeus que qualquer atitude que ele tomar sozinho diante 

desse problema, “vão considerar que tu agiste como um tirano, pelo fato de não convocares as 

pessoas para um assunto de maior gravidade e interesse de todos” (Luciano. I. Trag. 5).166 

Após a proclamação que convoca a assembleia, começa o problema que de fato nos 

interessa, a disposição dos deuses na assembleia, conforme Zeus: 

 

Zeus – Fizeste uma belíssima proclamação, ó Hermes, e eis que já estão vindo 

em chusma. Portanto, vai os recebendo e colocando segundo o valor de cada 

um, ou seja, conforme o material e a arte de cada um: nos lugares da frente, 

                                                 
164 “{ΖΕΥΣ}  

 Δικαιότατον, ὦ Μῶμε· καὶ ὅτῳ δοκεῖ, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα· μᾶλλον δέ, οὕτω ιγνέσθω,  

πλείους γὰρ οἶδ' ὅτι ἔσονται οἱ μὴ χειροτονήσοντες.” 
165 “{ΖΕΥΣ}  

 Τιμοκλῆς, ὦ Ἥρα, ὁ Στωϊκὸς καὶ Δᾶμις ὁ Ἐπικούρειος χθές, οὐκ οἶδα ὅθεν σφίσιν ἀρξαμένου τοῦ λόγου, προνοίας 

πέρι διελεγέσθην παρόντων μάλα συχνῶν καὶ δοκίμων ἀνθρώπων, ὅπερ μάλιστα ἠνίασέ με· καὶ ὁ μὲν Δᾶμις οὐδ' 

εἶναι θεοὺς ἔφασκεν, οὐχ ὅπως τὰ γινόμενα ἐπισκοπεῖν ἢ διατάττειν, ὁ Τιμοκλῆς δὲ ὁ βέλτιστος ἐπειρᾶτο 

συναγωνίζεσθαι ἡμῖν· εἶτα ὄχλου πολλοῦ ἐπιρρυέντος οὐδὲν πέρας ἐγένετο τῆς συνουσίας· διελύθησαν γὰρ 

εἰσαῦθις ἐπισκέψεσθαι τὰ λοιπὰ συνθέμενοι, καὶ νῦν μετέωροι πάντες εἰσίν, ὁπότερος κρατήσει καὶ ἀληθέστερα 

δόξει λέγειν. ὁρᾶτε τὸν κίνδυνον, ὡς ἐν στενῷ παντάπασι τὰ ἡμέτερα, ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ κινδυνευόμενα; καὶ δυοῖν 

θάτερον ἢ παρεῶσθαι ἀνάγκη, ὀνόματα μόνον εἶναι δόξαντας, ἢ τιμᾶσθαι ὥσπερ πρὸ τοῦ, ἢν ὁ Τιμοκλῆς ὑπέρσχῃ 

λέγων.” 
166 “[...] καὶ δόξεις τυραννικὸς εἶναι μὴ κοινούμενος περὶ τῶν οὕτω μεγάλων καὶ κοινῶν ἅπασιν.” 
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os de ouro; a seguir estes, os de prata; depois os de marfim; depois os de 

bronze ou de mármore, e entre estes os que são de Fídias, de Alcâmenes, de 

Miron, de Eufranor ou de outros artistas prestigiados. Quanto aqui, a esses os 

da ralé e feitos sem arte, amontoa-os para aí, a parte e em silêncio, só para 

fazerem número na assembleia (Luciano. I. Trag. 7). 167 

 

Essa disposição das divindades é interessante, pois coloca pontos importantes, como o 

conceito de imagem antigo, que entende a imagem como a presença do ser representado, ou 

seja, a estátua da deusa Nike no Senado romano significava a presença da própria deusa entre 

os senadores. No caso, Luciano brinca com isso e questiona, por meio de Hermes, como 

selecionar as divindades enfatizando o artista que realizou aquele trabalho ou o material que ele 

continha. 

 Uma visão superficial do funcionamento das assembleias entende que cada membro 

tenha isonomia, entretanto, como nos ensinou Richard Talbert (1984) sobre o Senado Romano, 

cada Senador tem uma presença diferenciada por sua autoridade, prestígio e posição econômica. 

No Principado, o Senado, paulatinamente, deixa de ser uma instituição composta por uma elite 

tradicional, para acolher diferentes membros, sejam eles estrangeiros ou por ter a quantia de um 

milhão de sestércios. Muitas vezes, o Imperador dava essa quantia àqueles que ele desejava no 

Senado, são as adlectio. Na análise que fazemos, a metáfora luciânica opõe antiguidade da 

família e sua autoridade moral ao dinheiro que muitos têm. Ou seja, ter uma estátua de ouro 

puro significa mais do que ser uma deusa helênica antiga. 

Como o Zeus luciânico é tratado com ares de tirano, ele privilegia o valor intrínseco da 

estátua e não a arte que essa possa ter. Em uma frase rápida, ele responde que “o ouro é mais 

estimável” (Luciano. I. Trag. 7)168. A ironia luciânica aproxima-se, mais uma vez, da realidade 

histórica em que ele vive:  

 

Hermes-  Compreendo ... mandas-me sentá-los segundo o seu valor 

pecuniário, e não segundo sua excelência artística e os seus méritos. 

Nesse caso, vós, os de ouro, vinde ocupar os lugares da frente... Estás a 

me parecer, ó Zeus, que somente os deuses bárbaros irão ocupar os 

lugares da frente, pois quanto aos deuses gregos (...) feitos segundo as 

regras da arte... (Luciano. I. Trag. 7-8)169 

                                                 
167 “{ΖΕΥΣ}  

 Εὖ γε, ὦ Ἑρμῆ, ἄριστα κεκήρυκταί σοι, καὶ συνίασι γὰρ ἤδη· ὥστε παραλαμβάνων κάθιζεαὐτοὺς κατὰ τὴν ἀξίαν 

ἕκαστον, ὡς ἂν ὕλης ἢ τέχνης ἔχῃ, ἐν προεδρίᾳ μὲν τοὺς χρυσοῦς, εἶτα ἐπὶ τούτοις τοὺς ἀργυροῦς, εἶτα ἑξῆς ὁπόσοι 

ἐλεφάντινοι, εἶτα τοὺς χαλκοῦς ἢ λιθίνους, καὶ ἐν αὐτοῖς τούτοις οἱ Φειδίου μὲν ἢ Ἀλκαμένους ἢ Μύρωνος ἢ 

Εὐφράνορος ἢ τῶν ὁμοίων τεχνιτῶν προτετιμήσθων, οἱ συρφετώδεις δὲ οὗτοι καὶ   ἄτεχνοι πόρρω που 

συνωσθέντες σιωπῇ ἀναπληρούντων μόνον τὴν ἐκκλησίαν.” 
168 “ἀλλ' ὁ χρυσὸς ὅμως προτιμητέος.” 
169 “{ΕΡΜΗΣ}  
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A oposição entre gregos e bárbaros refere-se mais a uma colocação referente ao poder 

que tais homens têm, que às suas escolhas identitárias. Deve-se ver, aqui, uma crítica à postura 

de valorização das riquezas em detrimento da formação sólida dos indivíduos formados de 

acordo com a Paideia helênica ou a tradicionalidade de algumas famílias. A seleção coloca 

Poseidon, o deus tradicional helênico, atrás de Anúbis, que tem uma estátua de ouro maciço, o 

que, ao nosso entendimento, é uma metáfora das assembleias de seu tempo, principalmente do 

Senado.  

Assim como na Assembleia dos deuses, Luciano nos lembra da multiplicidade de 

idiomas e dos constrangimentos que essa traz. Uma vez que as dificuldades em começar a 

reunião são diversas, nem todos entendem o idioma grego. Podemos imaginar a presença dos 

primeiros gauleses no Senado Romano, inseridos por Júlio César, a sensação é similar. 

Membros importantes da assembleia que não falam o idioma utilizado na reunião (Luciano. I. 

Trag. 13). 

Entendemos que os dois textos apresentam um debate sobre a religião luciânica, mas 

que sua interpretação precisa observar a articulação política no interior das assembleias 

representadas nos dois textos, uma vez que ela se configura no interior da cultura política 

romana.  

Nós entendemos que a presença de Momo nesse texto expressa a postura luciânica da 

necessidade de se expressar francamente por meio da Parrésia, atributo necessário para as 

assembleias, mas que tem seu lugar diminuído no Império Romano. Já que exercer a parrésia 

coloca o orador em riscos, o riso que Momo causa deve ser entendido como possibilidade 

perigosa do falar, mesmo que seja necessário. Quando o debate busca um culpado entre os 

homens, ele volta-se contra: as contradições existenciais humanas, as múltiplas narrativas 

mitológicas em suas contradições, os oráculos confusos, as estórias fantásticas.  Zeus responde, 

assim, aos seus inúmeros argumentos: 

 

Zeus — Deixemos, oh deuses, este fulano asnear, pois ele é sempre truculento 

e amigo de criticar. Na verdade, como disse o admirável Demóstenes, acusar, 

censurar e criticar e muito fácil e está ao alcance de todos, ao passo que dar 

sugestões no sentido de melhorar a presente situação e coisa própria de um 

conselheiro verdadeiramente sensato, e é isso mesmo, tenho a certeza, que vos 

outros ireis fazer, agora que este tipo já está calado (Luciano. I. Trag. 23).170 

                                                 
 Μανθάνω· πλουτίνδην κελεύεις ἀλλὰ μὴ ἀριστίνδην καθίζειν, καὶ ἀπὸ τιμημάτων· ἥκετ' οὖν εἰς τὴν προεδρίαν 

ὑμεῖς οἱ χρυσοῖ. ἐοίκασι δ' οὖν, ὦ Ζεῦ, οἱ βαρβαρικοὶ προεδρεύσειν μόνοι· ὡς τούς γε Ἕλληνας ὁρᾷς ὁποῖοί εἰσι, 

χαρίεντες μὲν καὶ εὐπρόσωποι καὶ κατὰ τέχνην ἐσχηματισμένοι [...].”  
170 “{ΖΕΥΣ}  
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Zeus, abusando do poder que lhe é conferido ao presidir a assembleia, desqualifica a postura da 

divindade e evita debater os pontos constrangedores que esse evidencia. Tal atitude apresenta uma 

imagem com traços autoritários de Zeus, como vemos mais vezes nesta Tese. A análise dos textos mostra 

o diálogo luciânico com a cultura política de seu tempo, principalmente nesse caso, com o 

funcionamento de uma assembleia que, nos dois casos, pode ser a metáfora do Senado e das assembleias 

locais, diante das mudanças experimentadas no Principado.  

 

3.2 Diálogo dos mortos: quando o mito se encontra com a História 

 

Os Diálogos dos Mortos171 de Luciano de Samósata foram bastante divulgados no 

Brasil. Por exemplo, existem pelo menos quatro traduções cuidadosas no mercado editorial 

brasileiro172. Essa ampla divulgação refere-se à atualidade desse texto, que consegue apresentar 

debates profundos em breves diálogos. Partimos do pressuposto de que esses diálogos 

apresentam questões atuais e inquietantes para os leitores contemporâneos e, principalmente, 

questionam o próprio tempo em que seu autor escreveu. Os textos luciânicos são a expressão 

de uma profunda crítica social, principalmente a partir da oposição entre pobres e ricos, como 

afirma Rostovtzeff (apud BRANDÃO, 1994/1995: 84). Nosso ponto de vista vai além, pois 

afirmamos que existe, nos escritos luciânicos, uma série de colocações que transcendem a mera 

crítica social e reverberam em uma apreciação da cultura política do Império Greco-romano. 

François Jouan, no texto Mythe, histoire et philosophie dans les “Dialogues des Morts”, 

compara Luciano a um jornalista iconoclasta, dada a intenção em questionar os dogmas sociais 

(JOUAN, 1994: 27). Há, no texto luciânico, um formato ágil, que permite maior alcance de sua 

mensagem. Como ressaltamos anteriormente, provavelmente, esses textos eram lidos em voz 

alta para uma audiência, antes de peças maiores.  

Não podemos esquecer que o Império Romano, destarte a ampla divulgação da escrita, 

ainda era uma sociedade basicamente oral. Nesse sentido, os textos eram lidos antes de sua 

publicação. O uso de personagens presentes na memória cultural facilitava a construção dos 

argumentos, em um procedimento simples e eficaz.  

                                                 
 Τοῦτον μέν, ὦ θεοί, ληρεῖν ἐάσωμεν ἀεὶ τραχὺν ὄντα καὶ ἐπιτιμητικόν· ὡς γὰρ ὁ θαυμαστὸς Δημοσθένης ἔφη, τὸ 

μὲν ἐγκαλέσαι καὶ μέμψασθαι καὶ ἐπιτιμῆσαι ῥᾴδιον καὶ παντός, τὸ δὲ ὅπως τὰ παρόντα βελτίω γενήσεται 

συμβουλεῦσαι, τοῦτ' ἔμφρονος ὡς ἀληθῶς συμβούλου· ὅπερ οἱ ἄλλοι εὖ οἶδ' ὅτι ποιήσετε καὶ τούτου σιωπῶντος.”  
171 Nas citações dos Diálogos dos mortos, usamos a disposição proposta no VII volume da Loeb Classical Library, 

editada por M. D. Macleod (2002) 
172 Custódio Maqueijo (2012), Henrique G. Murachco (2007), Américo da Costa Ramalho (1998), Maria Celeste 

Consolin Dezotti (1996).  
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Como o mito é uma narrativa conhecida por todos, seus personagens povoam o 

imaginário social e permitem ser o veículo para propagar determinadas concepções de mundo. 

Luciano usa desse expediente nos seus diálogos, expressando suas ideias por meio da memória 

cultural disponível, em um profundo e criativo trabalho literário, no qual interagem memória 

mítica e personagens históricos, mesmo que estejam envoltos em uma motricidade mítica 

latente. Como afirma Mikhail Bakhtin, “os heróis míticos e as personalidades históricas do 

passado são deliberada e acentuadamente atualizados, falam e atuam na zona de um contato 

familiar com a atualidade inacabada” (BAKHTIN, 2010: 123). 

Os Diálogos dos mortos são compostos por trinta diálogos curtos, muito distantes 

daqueles produzidos por Platão. Entretanto, como colocou Bakhtin, o diálogo socrático é 

também um gênero muito ligado à oralidade (BAKHTIN, 2010: 124). Luciano combina a 

estrutura deste com o riso da comédia. Esse novo gênero apresenta uma forma híbrida: diálogo 

filosófico e comédia. O escritor tinha clara a mescla de gêneros, como coloca no opúsculo 

Dupla Acusação173 ou Àquele que diz que és um Prometeu em seus discursos174.  

A tradição filosófica de origem socrática está na gênese d’Os diálogos dos mortos, tanto 

pelo platonismo, presente por meio da forma dialogal, quanto pelo cinismo, evidenciado na 

presença de alguns de seus principais expoentes e na crítica social impiedosa.  

O platonismo conservou um corpus documental gigantesco, substanciado pelos diálogos 

platônicos e por diversos autores que lhe sucederam na Academia, o que o diferencia bastante 

do cinismo, cuja tradição escrita é bastante lacunar. Como ressalta Olimar Flores Junior (1999: 

32), o conhecimento moderno do cinismo antigo deve muito ao anedotário que se construiu 

sobre esses personagens. 

A anedota cínica foi o principal veículo para conservar as premissas dessa escola 

filosófica, o que dificulta seu estudo, uma vez que as breves narrativas estão presentes em 

autores que criticam ou exaltam a prática/ filosofia cínica ou em escritores semelhantes a 

Luciano, que se utilizam desses personagens com o intuito de expressar suas próprias críticas, 

ou mesmo tendo sua atuação subserviente aos desígnios da narrativa literária. Poucos textos são 

provenientes das penas dos cínicos, pois, na maioria dos casos, suas ideias são encontradas em 

escritores que não fazem parte do movimento, sendo simpatizantes ou críticos.  

Nos Diálogos dos Mortos, aparecem personagens que são de três ordens: históricos, 

míticos e literários. Nossa hipótese é que esses diálogos são textos profundamente 

                                                 
173 Escrito em que Luciano é acusado por abandonar a Retórica e por deformar o Diálogo Filosófico. 
174 Texto luciânico em que ele comenta a alcunha de Prometeu dada por um amigo e sugere que essa ocorreu por 

que ele harmonizou o diálogo e a comédia. 
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questionadores da cultura política romana, principalmente naquilo que se convencionou chamar 

de teologia política. Nesse sentido, o Hades luciânico possibilita o cenário ideal para o 

questionamento da vida e das reações diante da morte. Pensar a vida dos homens permite a 

reflexão sobre a vida em comunidade, suas leis, a ordem estabelecida e, assim, a cultura política. 

Toda a construção textual é elaborada nesse espaço mítico que coaduna as diversas memórias, 

permitindo o encontro de diversas temporalidades. Os mais diferentes encontros são possíveis, 

o que fornece o mote para diversas conversas e questionamentos. 

Bakhtin (2010: 132) já havia observado que uma das características da sátira menipeia 

era o deslocamento espacial. Ao produzir a narrativa em um espaço em que os personagens 

representam mortos, o escritor constrói o diálogo em um ambiente de franqueza e liberdade, 

diante dos constrangimentos da vida social. O tema central desses diálogos gira em torno dos 

vícios humanos e da cultura política. Nossa perspectiva sobre os Diálogos dos Mortos dilata a 

percepção da maioria dos críticos, que observam as críticas sociais implícitas no texto. Nós 

acreditamos que a crítica luciânica tem contornos políticos claros.   

Os personagens não representam indivíduos determinados, mas são elaborações 

caricaturais dos mais diferentes vícios e posturas políticas. Logo, a intenção de encontrar os 

agentes atacados por Luciano coloca uma falsa questão, já que ele não escreve sobre  um 

indivíduo específico, mas sobre tipos sociais caricaturados que estão presentes em seu contexto 

sociopolítico. Ele manipula esses tipos a fim de construir sua narrativa e criar empatia com o 

leitor e/ou ouvinte.  

Seus personagens são representações de tipos existentes em sua época, visto que o 

vínculo da prosa luciânica com a vida é muito forte. Por ser de qualidade estética e textual 

inegável, o uso desses recursos não é obvio, pois Luciano não construiu um texto panfletário, 

mas escritos com inestimável valor literário, que expressam sentidos sobre o mundo que o cerca. 

O gênero textual fornece os elementos básicos para a compreensão de como o escritor dispõe 

de diversos personagens que analisamos a fim de decompor os acordes históricos dedilhados 

para a construção deste registro discursivo.  

Em primeiro lugar, temos os personagens clássicos que compõem a corte de Hades. São 

os moradores do mundo inferior: Caronte, o velho barqueiro que desde sempre faz a travessia 

do rio Aqueronte; Cérbero, cão mítico de três cabeças que vigia a entrada do Hades, para 

impedir que algum vivo adentre aquele mundo; Pluto, epíteto de Hades, que evidencia a riqueza 

que este encerra debaixo da terra; Minos, proverbial rei de Creta, cujas narrativas míticas 

alçaram-no à condição de juiz no mundo dos mortos, já que sua sabedoria e justiça seriam 

incontestáveis; Éaco, outro juiz do Hades; Perséfone, esposa de Plutão.  
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Aos deuses e gênios do mundo inferior devemos somar dois personagens: Hermes e 

Pólux. O primeiro é o senhor dos caminhos, mensageiro dos deuses, cujas atribuições podemos 

resumir em um trecho dos Diálogos dos Deuses, no qual o mesmo reclama de suas funções:  

 

E porque não hei-de dizer, se tenho tantas ocupações, a trabalhar sozinho e 

disperso por tantos serviços? Realmente, logo de madrugada, tenho de me 

levantar para varrer a sala de jantar, estender a toalha de mesa, deixar tudo 

arrumado, apresentar-me diante de Zeus, levar as sua mensagens, fazendo de 

correio, para cima e para baixo, e, mal regresso, todo coberto de pó, tenho de 

lhe servir a ambrósia; e, antes de ele ter arranjado este novo escanção, era eu 

próprio que lhe servia o néctar. Mas o mais terrível de tudo é que sou o único, 

de entre todos os deuses, que não durmo de noite, pois, mesmo então, tenho 

de levar as almas a Plutão, de servir de condutor de mortos e de estar presente 

no tribunal. E como não me bastassem as funções diurnas — assistir às 

competições de luta, ser arauto nas assembleias e orientar os oradores —, 

ainda por cima sou muito solicitado para participar em cerimónias fúnebres. 

No entanto, os filhos de Leda, passam, dia sim dia não, um no céu e o outro 

no Hades, ao passo que eu sou obrigado a fazer todos os dias o mesmo que 

eles. E os filhos de Alcmena e de Sémele, nascidos de míseras mulheres, 

passam a vida tranquilamente em banquetes, enquanto eu, filho da filha de 

Atlas, Maia, sou criado deles. Ainda agora acabo de chegar de Sídon, de casa 

da filha de Cadmo, aonde Zeus me enviou, a fim de observar como estava a 

jovem; e ainda eu não tinha retomado fôlego, acaba de me mandar ir a Argos 

visitar Dánae, «e depois — disse ele — vai daí para a Beócia e, de caminho, 

dá uma olhadela a Antíope». Numa palavra, estou esgotado. Se pudesse, 

pedia, com todo o gosto, que me vendessem, como os pobres escravos lá da 

terra (Luciano. D. Deor. 4. 276).175 

 

O mensageiro dos deuses, Hermes, faz a importante função de ser o psicopompo, 

ou seja, aquele que encaminha a alma dos mortos ao mundo inferior. Ele leva os mortos e os 

entrega ao barqueiro. Assim, os primeiros diálogos tratam justamente de suas relações com o 

barqueiro e com os outros mortos.  

Hermes é o deus olímpico vinculado ao logos, o que remete aos epítetos 

disponíveis, por exemplo, no Hino Homérico a Hermes. Ao analisar esta deidade, Vernant 

afirma que: “Não há nele nada fixo, estável, permanente, circunscrito, nem fechado. Ele 

                                                 
175 “{ΕΡΜΗΣ}  

 Τί μὴ λέγω, ὃς τοσαῦτα πράγματα ἔχω μόνος κάμνων καὶ πρὸς τοσαύτας ὑπηρεσίας διασπώμενος; ἕωθεν μὲν γὰρ 

ἐξαναστάντα σαίρειν τὸ συμπόσιον δεῖ καὶ διαστρώσαντα τὴν κλισίαν εὐθετίσαντά τε ἕκαστα παρεστάναι τῷ Διὶ 

καὶ διαφέρειν τὰς ἀγγελίας τὰς παρ' αὐτοῦ ἄνω καὶ κάτω ἡμεροδρομοῦντα, καὶ ἐπανελθόντα ἔτι κεκονιμένον 

παρατιθέναι τὴν ἀμβροσίαν· πρὶν δὲ τὸν νεώνητον τοῦτον οἰνοχόον ἥκειν, καὶ τὸ νέκταρ ἐγὼ ἐνέχεον. τὸ δὲ πάντων 

δεινότατον, ὅτι μηδὲ νυκτὸς καθεύδω μόνος τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δεῖ με καὶ τότε τῷ Πλούτωνι ψυχαγωγεῖν καὶ 

νεκροπομπὸν εἶναι καὶ παρεστάναι τῷ δικαστηρίῳ· οὐ γὰρ ἱκανά μοι τὰ τῆς ἡμέρας ἔργα, ἐν παλαίστραις εἶναι καὶ 

ταῖς ἐκκλησίαις κηρύττειν καὶ ῥήτορας ἐκδιδάσκειν, ἀλλ' ἔτι καὶ νεκρικὰ συνδιαπράττειν μεμερισμένον.  

         καίτοι τὰ μὲν τῆς Λήδας τέκνα παρ' ἡμέραν ἑκάτερος ἐν οὐρανῷ ἢ ἐν ᾅδου εἰσίν, ἐμοὶ δὲ καθ' ἑκάστην 

ἡμέραν κἀκεῖνα καὶ ταῦτα ποιεῖν ἀναγκαῖον, καὶ οἱ μὲν Ἀλκμήνης καὶ Σεμέλης ἐκ γυναικῶν δυστήνων γενόμενοι 

εὐωχοῦνται ἀφρόντιδες, ὁ δὲ Μαίας τῆς Ἀτλαντίδος διακονοῦμαι αὐτοῖς. καὶ νῦν ἄρτι ἥκοντά με ἀπὸ Σιδῶνος 

παρὰ τῆς Κάδμου θυγατρός, ἐφ' ἣν πέπομφέ με ὀψόμενον ὅ τι πράττει ἡ παῖς, μηδὲ ἀναπνεύσαντα πέπομφεν αὖθις 

εἰς τὸ Ἄργος ἐπισκεψόμενον τὴν Δανάην, εἶτ' ἐκεῖθεν εἰς Βοιωτίαν, φησίν, ἐλθὼν ἐν παρόδῳ τὴν Ἀντιόπην ἰδέ. 

καὶ ὅλως ἀπηγόρευκα ἤδη. εἰ γοῦν δυνατὸν ἦν, ἡδέως ἂν ἠξίωσα πεπρᾶσθαι, ὥσπερ οἱ ἐν γῇ κακῶς δουλεύοντες.”  
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representa no espaço e no mundo humano, o movimento, a passagem, a mudança de estado, as 

transições, o contato com elementos estranhos” (VERNANT, 1990: 192). Seus epítetos ligam-

no aos assaltos, por atravessar muros e portas fechadas. Ele reside nas encruzilhadas, nos 

caminhos, sobre os túmulos. Além disso, ele é mensageiro dos deuses e está presente nas trocas 

comerciais, nos debates da ágora e nas competições. É testemunha dos acordos, tréguas e 

juramentos, bem como mediador entre os homens e os deuses. Quando um diálogo caía no 

silêncio, era costume dos gregos dizerem: Hermes passa (VERNANT, 1990: 192-193). Nos 

diálogos luciânicos, Hermes representa a encruzilhada das possibilidades existenciais, uma vez 

que está presente entre os vivos, os mortos e os imortais.   

Pólux, um dos Dióscoros, tem a permissão de permanecer um dia entre os mortos e 

um com os vivos. Também apresenta caráter híbrido, o que permite que o filósofo cínico 

Diógenes lhe peça favores entre os vivos e, especialmente, que convide Menipo para zombar 

da forma como os mortos agem diante da finitude. A vinda de Menipo permite a tessitura de 

uma frágil narrativa, com a conexão de alguns diálogos.  

Os outros personagens míticos são heróis presentes na tradição homérica: Ájax, 

Agamenon, Aquiles, Antíloco, Protesilau, Menelau, Paris, Nireu e Tersites. A presença desses 

heróis evidencia o diálogo luciânico com a tradição homérica e, principalmente, o desejo de 

questionar os padrões culturais presentes nela, com o desdobramento de intrigas anteriores ou 

posteriores às epopeias homéricas. Nesse sentido, o texto luciânico encontra-se em uma 

encruzilhada entre a inovação e a permanência dos recursos tradicionais. Ele inova ao salientar 

as contradições míticas de cada herói, apresentando-o como exemplo de que o fausto terreno 

serve para muito pouco, ou ainda questionando o desejo de perenidade na memória humana. 

Nos Diálogos dos Mortos, não adianta ter ouro, riquezas ou a vaidade humana, uma vez que a 

morte significa o igualamento total de todas as características materiais dos seres humanos. Os 

mortos são despidos de tudo, são apenas “crânios nus e sem beleza”176 (Luciano. D. mort. I, 334). 

Outros personagens míticos aparecem nos diálogos. Existem aqueles que desafiam as 

fronteiras da mortalidade e (con)fundem as narrativas míticas. Ressaltamos, principalmente, 

Pólux, que já foi citado anteriormente, bem como Quíron, Héracles, Trofônio, Anfíloco, assim 

como o célebre adivinho tebano Tirésias.  

O centauro Quíron é indagado por seu desprezo à imortalidade: 

 

Menipo – Ó Quíron, ouvi dizer que tu, apesar de seres deus, quiseste morrer. 

Quíron – É verdade o que ouviste, Menipo; e, como vês, estou morto, 

podendo ser imortal. 

                                                 
176 “Θελήσεις δὲ οὕτως κρανίον γυμνὸν ὢν καὶ ἄμορφον τῇ καλῇ σου ἐκείνῃ νύμφῃ φανῆναι;” 
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Menipo – Mas então que paixão pela morte se apoderou de ti, uma coisa que 

a generalidade das pessoas abomina? 

Quíron – Vou dizer-te, mas só a ti, que não és tolo: é que deixou de me ser 

agradável gozar da imortalidade. 

Menipo – Não te era agradável viver e ver a luz do dia? 

Quíron – Não, Menipo. De fato, eu pelo menos considero que o que é 

agradável é algo de variado e não simples, pelo que, ao viver perpetuamente 

e a gozar sempre das mesmas coisas, como o sol, a luz, a comida (e até as 

estações eram sempre as mesmas, e os acontecimentos surgiam todos de 

enfiada, como seguindo-se uns aos outros) ... fartei-me de tudo isso. Na 

verdade, o prazer consiste, não na constante repetição do mesmo, mas na 

mudança. 

Menipo – Diz bem, Quíron... Mas agora...  como suportar as coisas aqui do 

Hades, já que foi por opção tua que vieste para cá? 

Quíron – Não desagradavelmente, Menipo. De fato a igualdade de direitos é 

muito democrática, e não há diferença nesta coisa de estar à luz do dia ou na 

escuridão. De resto, não há que ter sede ou fome, como lá em cima, mas 

estamos livres de tudo isso.  

Menipo -  Vê lá bem, Quíron, não te contradigas e que teu argumento caía nos 

termos anteriores. 

Quíron – Por que dizes isso? 

Menipo -  Porque, se a monotomia das coisas da vida, constante e sempre a 

mesma, acabou por te saturar, então também as coisas daqui, monótonas como 

são, te hão-de igualmente saturar, e precisarás de procurar uma qualquer 

mudança daqui para outra vida – coisa que considero impossível.  

Quíron – Então que havemos de fazer, Menipo? 

Menipo – Aquilo – creio eu – que sói dizer-se: que é um ato de bom senso 

contentarmo-nos com aquelas coisas que temos, estimá-las e não considero 

nenhuma delas insuportável. (Luciano. D. mort. VIII. 434-444)177 

                                                 
177 “{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Ἤκουσα, ὦ Χείρων, ὡς θεὸς ὢν ἐπεθύμησας ἀποθανεῖν.  

{ΧΕΙΡΩΝ}  

 Ἀληθῆ ταῦτα ἤκουσας, ὦ Μένιππε, καὶ τέθνηκα, ὡς ὁρᾷς, ἀθάνατος εἶναι δυνάμενος.  

{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Τίς δαί σε ἔρως τοῦ θανάτου ἔσχεν, ἀνεράστου τοῖς πολλοῖς χρήματος;  

{ΧΕΙΡΩΝ}  

 Ἐρῶ πρὸς σὲ οὐκ ἀσύνετον ὄντα. οὐκ ἦν ἔτι ἡδὺ ἀπολαύειν τῆς ἀθανασίας.  

{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Οὐχ ἡδὺ ἦν ζῶντα ὁρᾶν τὸ φῶς;  

{ΧΕΙΡΩΝ}  

 Οὔκ, ὦ Μένιππε· τὸ γὰρ ἡδὺ ἔγωγε ποικίλον τι καὶ οὐχ ἁπλοῦν ἡγοῦμαι εἶναι. ἐγὼ δὲ ἔζων ἀεὶ καὶ ἀπέλαυον τῶν 

ὁμοίων, ἡλίου, φωτός, τροφῆς, αἱ ὧραι δὲ αἱ αὐταὶ καὶ τὰ γινόμενα ἅπαντα ἑξῆς ἕκαστον, ὥσπερ ἀκολουθοῦντα 

θάτερον θατέρῳ· ἐνεπλήσθην οὖν αὐτῶν· οὐ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ <μὴ> μετασχεῖν ὅλως τὸ τερπνὸν 

ἦν.  

{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Εὖ λέγεις, ὦ Χείρων. τὰ ἐν ᾅδου δὲ πῶς φέρεις, ἀφ' οὗ προελόμενος αὐτὰ ἥκεις;  

{ΧΕΙΡΩΝ}  

 Οὐκ ἀηδῶς, ὦ Μένιππε· ἡ γὰρ ἰσοτιμία πάνυ δημοτικὴ καὶ τὸ πρᾶγμα οὐδὲν ἔχει τὸ διάφορον ἐν φωτὶ εἶναι ἢ ἐν 

σκότῳ· ἄλλως τε οὔτε διψῆν ὥσπερ ἄνω οὔτε πεινῆν δεῖ, ἀλλ' ἀνεπιδεεῖς τούτων ἁπάντων ἐσμέν.  

{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Ὅρα, ὦ Χείρων, μὴ περιπίπτῃς σεαυτῷ καὶ ἐς τὸ αὐτό σοι ὁ λόγος περιστῇ.  

{ΧΕΙΡΩΝ}  

 Πῶς τοῦτο φῄς;  

{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Ὅτι εἰ τῶν ἐν τῷ βίῳ τὸ ὅμοιον ἀεὶ καὶ ταὐτὸν ἐγένετό σοι προσκορές, καὶ τἀνταῦθα ὅμοια ὄντα προσκορῆ ὁμοίως 

ἂν γένοιτο, καὶ δεήσει μεταβολήν σε ζητεῖν τινα καὶ ἐντεῦθεν εἰς ἄλλον βίον, ὅπερ οἶμαι ἀδύνατον.  
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Nesse diálogo, há um desvio motivacional, uma vez que, nas narrativas míticas 

clássicas, o centauro havia abandonado a imortalidade para se livrar dos sofrimentos causados 

pela flecha envenenada de Héracles. O Quíron luciânico despreza a mesmice contínua da eterna 

existência numa contradição plena, já que a morte não lhe apresentaria nada além de um repetir 

contínuo. Quíron representa um híbrido bastante complexo, pois é um centauro, e teve a 

possibilidade de escolher entre a mortalidade e a imortalidade, representando, assim, um mito 

fronteira, tão útil às inovações literárias de Luciano. 

A imagem de Héracles se manifesta no Hades, o que evidencia uma contradição entre 

a sua divinização – que deveria estar no Olimpo juntamente com os outros deuses – e a imagem 

do herói que se encontra no Hades. A ascensão do filho de Alcmena como deus é uma 

importante narrativa mítica, uma vez que a mesma foi usada como justificativa para a 

divinização dos Imperadores romanos. O Héracles luciânico questiona a ascensão de um 

homem à condição de deus, independentemente de suas qualidades, origens ou posição, topos 

que é retomado durante a construção da imagem do Alexandre luciânico. Como vimos na 

análise da Assembleia dos Deuses, este é um tema recorrente no debate luciânico: as 

incoerências trazidas pela apoteose de um mortal. 

Tirésias não poderia faltar nesse conjunto de mortos híbridos, pois também é um 

personagem da fronteira, uma vez que viveu como homem e como mulher. O sírio brinca com 

essa dupla condição de gênero, inclusive indagando a assertiva mítica que afirmava que Tirésias 

havia afirmado que ser mulher era melhor. O Menipo luciânico questiona esse mito a partir de 

outro cânone da poesia antiga. Ele cita a Medeia euripediana, que reclamava da condição 

feminina (Eurípedes. Medeia, II. 230-231; II. 250-251). Em seus diálogos, o samosatense 

recorre à memória helênica, calcada sobre as narrativas míticas tradicionais, para atribuir-lhe 

novo devir. A disputa pela hegemonia das memórias coloca em evidências as disputas e 

contradições que ela expressa. Nesse caso específico, Luciano recorre à memória mítica acerca 

da condição feminina, a fim de colocar argumentos diversos, questionar as fontes e, 

principalmente, seus usos no presente. 

Trofônio e Anfíloco178 são heróis vinculados a templos na Beócia. Assim como no 

caso de Héracles, Luciano questiona como eles estão mortos no Hades e fazem prodígios em 

                                                 
{ΧΕΙΡΩΝ}  

 Τί οὖν ἂν πάθοι τις, ὦ Μένιππε;    

{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Ὅπερ, οἶμαι, φασί, συνετὸν ὄντα ἀρέσκεσθαι καὶ ἀγαπᾶν τοῖς παροῦσι καὶ μηδὲν αὐτῶν ἀφόρητον οἴεσθαι.” 
178 No diálogo Menipo ou necromancia faz-se outra referência ao Templo desse herói, que era considerado uma 

das entradas do Hades (Luciano. Nec. 22) 
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seus templos. Além do questionamento do mito, o escritor coloca uma narrativa mítica bem 

secundária, como forma de encontrar empatia em regiões distintas, em que esses diálogos 

fossem apresentados. Mais uma vez, os escritos levantam questões referentes à possibilidade 

de homens comuns alçarem a condição de divindades, já que o culto imperial vinculava-se ao 

pertencimento do Imperador a uma família divina, o que fornece legitimidade aos herdeiros.      

Os personagens míticos que compõem a memória cultural greco-romana se completam 

com dois reis míticos que são personagens desses diálogos e merecem atenção especial: Midas 

e Tântalo. Midas ganhou de presente dos deuses o poder de transformar em ouro tudo que 

tocasse. Tântalo foi condenado por Zeus a sentir sede e fome eternamente, mesmo estando no 

Hades. Ele tenta beber água ou pegar os frutos de uma árvore, os quais fogem dele (Luciano. 

D. mort. VII). O diálogo é exposto assim: 

 

Menipo – Por que estás chorando, Tântalo? Ou melhor, por que estás te 

lamentando sobre ti mesmo, de pé, no meio do lago? 

Tântalo – Porque, Menipo, estou morrendo de sede.  

Menipo – És preguiçoso que não te abaixas nem para beber, ou mesmo, por 

Zeus, para pegar a água na concha das mãos? 

Tântalo – De nada adiantaria, se eu me abaixasse; porque a água me foge 

quando sente que eu me aproximo. E se, por acaso, eu a pego e a levo até à 

boca, nem chego a molhar os lábios; ela escorre pelos dedos e, não sei como, 

imediatamente deixa secas minhas mãos (Luciano. D. mort. VII, 406-407).179 

 

 Menipo, no passo seguinte, questiona como um morto pode sentir sede, já que seu corpo 

está na Lídia, e afirma que ele não tem o que temer, uma vez que não pode morrer uma segunda 

vez. Luciano questiona as incoerências das narrativas míticas, mostrando como diversas 

nuanças não compõem a narrativa tradicional. 

O próximo grupo de personagens que temos são os personagens pertencentes à memória 

histórica. Podemos dividi-los em dois grupos: os filósofos e os reis. Dentre os filósofos, 

destacam-se os cínicos e, eventualmente, algum representante das outras escolas. Como ocorre 

em outros textos luciânicos, os cínicos são aqueles que exprimem as críticas mais contundentes, 

sendo muitas vezes identificados com a voz de Luciano nos textos.  

                                                 
179 “{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Τί κλάεις, ὦ Τάνταλε; ἢ τί σεαυτὸν ὀδύρῃ ἐπὶ τῇ λίμνῃ ἑστώς;  

{ΤΑΝΤΑΛΟΣ}  

 Ὅτι, ὦ Μένιππε, ἀπόλωλα ὑπὸ τοῦ δίψους.  

{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Οὕτως ἀργὸς εἶ, ὡς μὴ ἐπικύψας πιεῖν ἢ καὶ νὴ Δί' ἀρυσάμενος κοίλῃ τῇ χειρί;  

{ΤΑΝΤΑΛΟΣ}  

 Οὐδὲν ὄφελος, εἰ ἐπικύψαιμι· φεύγει γὰρ τὸ ὕδωρ, ἐπειδὰν προσιόντα αἴσθηταί με· ἢν δέ ποτε καὶ ἀρύσωμαι καὶ 

προσενέγκω τῷ στόματι, οὐ φθάνω βρέξας ἄκρον τὸ χεῖλος, καὶ διὰ τῶν δακτύλων διαρρυὲν οὐκ οἶδ' ὅπως αὖθις 

ἀπολείπει ξηρὰν τὴν χεῖρά μοι.”  
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Diógenes180, Menipo181, Crates182 e Antístenes183 aparecem em dezesseis diálogos da 

coletânea Diálogos dos Mortos, e suas imagens expressam o desprezo pelas veleidades 

humanas e uma postura extremamente controlada diante da morte. 

Diógenes de Sinope viveu aproximadamente entre os anos de 412 e 323, foi discípulo 

de Antístenes. Aparece em seis diálogos, com uma postura questionadora à divindade de 

Héracles e de Alexandre, como analisamos a seguir. Sua presença fornece uma sutil ligação 

entre os diálogos, principalmente naqueles em que encontramos a presença de outros cínicos. 

No primeiro diálogo184, ele pede a Pólux que procure Menipo e, caso ele tenha zombado 

suficientemente das coisas da Terra, que o convide à morte para que possa zombar dos mortos. 

No diálogo XXI, há o encontro de Diógenes com seu discípulo Crates e, no diálogo seguinte, 

uma reunião destes com Antístenes, num colóquio sobre a Paideia cínica. 

O outro cínico que aparece nos diálogos luciânicos é Menipo de Gadara, que teria sido 

discípulo de Diógenes. Sabemos muito pouco sobre sua vida, pois temos uma breve notícia no 

Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, de Diógenes Laercio, que reverbera a monumental obra 

de Hemipo de Esmirna. Entretanto, os escritos de Luciano são fundamentais para a inserção 

dessa personagem na memória ocidental. Como afirmou Bompaire (2000: 182-183), os 

diálogos luciânicos são responsáveis por sua fama, sendo conhecido, principalmente, pelas 

sátiras menipeias. É a principal personagem cínica nos diálogos, visto que os quatro 

personagens cínicos são uma constante nos diálogos, expressando sua visão de mundo e 

questionando os valores estabelecidos.  

Luciano apresenta ainda outros filósofos185, questionando, sempre que possível, suas 

colocações. Entretanto, esses são personagens secundárias do diálogo VI, no qual aparecem: a) 

Pitágoras, criticado por proibir o consumo de favas e pela lenda de ter uma coxa de ouro; b) 

Empédocles, ridicularizado pelo suicídio no vulcão Etna; c) Sócrates e seu contato com os 

jovens atenienses. Além desses, há Sóstrato, personagem citado por Luciano no texto Vida de 

Demonax (4) e no Alexandre ou o falso profeta (6). Esse filósofo do século II é representado 

como cínico, tendo sua imagem aproximada à de Héracles, o herói cínico por excelência186. 

Neste diálogo, Sóstrato conversa com Minos: 

                                                 
180 Diógenes aparece nos diálogos I, XI, XIII, XXI, XXII e XXIX.   
181 Menipo aparece nos diálogos II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XX e XXX 
182 Crates é um dos personagens dos diálogos XXI e XXII 
183 Antítenes está no diálogo XXII. 
184 Seguiremos a ordem proposta no VII Volume da LOEB Clássical Library.  
185 Luciano apresenta uma crítica mais elaborada aos filósofos (sua conduta e suas ideias), principalmente, no 

diálogo O leilão dos filósofos; Hermótimos e as seitas, O Eunuco e O pescador ou os ressuscitados. 
186 Em nossa Dissertação de Mestrado, analisamos o uso da imagem de Héracles pelos Cínicos (ARANTES 

JUNIOR, 2008: 135-139)  
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Sóstrato — Ó Minos, escuta-me, a ver se te parece que eu tenho razão. 

Minos — Escutar-te outra vez... agora? Mas, ó Sóstrato, não ficou provado 

que tu foste um facínora que assassinou tanta gente? 

Sóstrato — Sim, ficou provado, mas vê lá se eu fui justamente castigado. 

Minos — Muito justamente, se é justo pagar pelo que se fez.  

Sóstrato — Mesmo assim, ó Minos, responde-me, pois só vou fazer-te uma 

breve pergunta. 

Minos — Fala, na condição de não te alongares, para que ainda possa julgar 

outros. 

Sóstrato — Os atos eu cometi em vida, será que os cometi livremente, ou 

foram-me fiados pela Moira? 

Minos — Foram fiados pela Moira, é claro. 

Sóstrato — Nesse caso, todos nós, quer os bons, quer os criminosos, agimos, 

ao que parece, por ordem dessa divindade, não é? 

Minos — Sim, por ordem de Cloto, a qual destinou a cada um, ao nascer, o 

que ele havia de fazer. 

Sóstrato — Portanto, se alguém, obrigado por outro, matasse uma pessoa, 

sem ter possibilidade de resistir àquele que o forçara, como por exemplo um 

carrasco ou um mercenário (um obedecendo ao juiz, e o outro ao tirano), a 

quem é que tu acusarias da morte? 

Minos — Claro que ao juiz ou ao tirano, tal como não culparia uma espada, 

pois esta, como instrumento que é, serve apenas a vontade do primeiro, que 

age como causa inicial. 

Sóstrato — Muito bem, Minos, tanto mais que vens reforçar o meu exemplo. 

Se alguém, enviado pelo seu senhor, vier trazer prata ou ouro a outra pessoa, 

a quem é que se deve agradecer? A quem é que se deve inscrever no rol dos 

benfeitores? 

Minos — Ao que enviou a coisa, ó Sóstrato, pois o portador foi apenas um 

criado. 

Sóstrato — Portanto, estás a ver como procedes injustamente ao castigar-nos, 

a nós que fomos apenas servos executantes das ordens de Cloto, e ainda por 

cima enalteces estes aqui, que agiram como simples executantes das boas 

acções de outros?! Na verdade, ninguém poderia dizer que era possível resistir 

a ordens dadas com força obrigatória. 

Minos — Ó Sóstrato, se examinasses minuciosamente, poderias ver muitas 

mais coisas que não estão de acordo com a razão. Em todo o caso, com a tua 

pergunta, ganharás o seguinte (pois não pareces ser apenas um salteador, mas 

também um sofista): Ó Hermes, liberta-o, e que deixe de ser castigado... E tu, 

Sóstrato, vê lá não ensines os outros mortos a fazerem perguntas semelhantes 

(Luciano. D. Mort. XXIV, 450-454).187 

                                                 
187 “{ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ}  

 Ἄκουσον, ὦ Μίνως, εἴ σοι δίκαια δόξω λέγειν.  

{ΜΙΝΩΣ}  

 Νῦν ἀκούσω αὖθις; οὐ γὰρ ἐξελήλεγξαι, ὦ Σώστρατε, πονηρὸς ὢν καὶ τοσούτους ἀπεκτονώς;  

{ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ}  

 Ἐλήλεγμαι μέν, ἀλλ' ὅρα, εἰ δικαίως κολασθήσομαι.  

{ΜΙΝΩΣ}  

 Καὶ πάνυ, εἴ γε ἀποτίνειν τὴν ἀξίαν δίκαιον.  

{ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ}  

 Ὅμως ἀπόκριναί μοι, ὦ Μίνως· βραχὺ γάρ τι ἐρήσομαί σε.  

{ΜΙΝΩΣ}  

 Λέγε, μὴ μακρὰ μόνον, ὡς καὶ τοὺς ἄλλους διακρίνωμεν ἤδη.  

{ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ}  

 Ὁπόσα ἔπραττον ἐν τῷ βίῳ, πότερα ἑκὼν ἔπραττον ἢ ἐπεκέκλωστό μοι ὑπὸ τῆς Μοίρας;  
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Esse diálogo evidencia dois pontos fundamentais para compreender a inserção 

luciânica no mundo greco-romano. Por um lado, a crítica à ideia de destino fiado pela Moira, o 

que impediria a responsabilidade dos homens pelos atos malévolos que viessem a praticar, bem 

como minimizaria a bondade praticada. Trata-se de um tema recorrente em seus escritos, por 

exemplo, no diálogo Zeus Refutado. Por outro lado, Sóstrato, em sua condição de questionador, 

evidencia que a palavra é o principal índice diferenciador no Hades luciânico, pois ensinar os 

outros mortos a formular essas interrogações é extremamente perigoso. 

Outros personagens que compõem a memória histórica greco-romana são, 

principalmente, reis, tiranos e generais. Existem governantes gregos e bárbaros; generais 

gregos, romanos e cartagineses. Nesse ponto, Luciano não coloca nenhum Imperador Romano 

no Hades, o que evidencia um diálogo cruzado, em que ele fala de outro soberano, a fim de 

salientar suas qualidades ou seus defeitos. Acreditamos que esse silêncio é bastante revelador, 

principalmente por demonstrar conhecimento da História de Roma, colocando em questão 

personagens fundamentais para a consolidação do poderio romano no Mediterrâneo, como 

Cipião188 e Aníbal189.  

                                                 
{ΜΙΝΩΣ}  

 Ὑπὸ τῆς Μοίρας δηλαδή.    

{ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ}  

 Οὐκοῦν καὶ οἱ χρηστοὶ ἅπαντες καὶ οἱ πονηροὶ δοκοῦντες ἡμεῖς ἐκείνῃ ὑπηρετοῦντες ταῦτα ἐδρῶμεν;  

{ΜΙΝΩΣ}  

 Ναί, τῇ Κλωθοῖ, ἣ ἑκάστῳ ἐπέταξε γεννηθέντι τὰ πρακτέα.  

{ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ}  

 Εἰ τοίνυν ἀναγκασθείς τις ὑπ' ἄλλου φονεύσειέν τινα οὐ δυνάμενος ἀντιλέγειν ἐκείνῳ βιαζομένῳ, οἷον δήμιος ἢ 

δορυφόρος, ὁ μὲν δικαστῇ πεισθείς, ὁ δὲ τυράννῳ, τίνα αἰτιάσῃ τοῦ φόνου;  

{ΜΙΝΩΣ}  

 Δῆλον ὡς τὸν δικαστὴν ἢ τὸν τύραννον, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ξίφος αὐτό· ὑπηρετεῖ γὰρ ὄργανον ὂν τοῦτο πρὸς τὸν θυμὸν 

τῷ πρώτῳ παρασχόντι τὴν αἰτίαν.  

{ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ}  

 Εὖ γε, ὦ Μίνως, ὅτι καὶ ἐπιδαψιλεύῃ τῷ παραδείγματι. ἢν δέ τις ἀποστείλαντος τοῦ δεσπότου ἥκῃ αὐτὸς χρυσὸν 

ἢ ἄργυρον κομίζων, τίνι τὴν χάριν ἰστέον ἢ τίνα εὐεργέτην ἀναγραπτέον;  

{ΜΙΝΩΣ}  

 Τὸν πέμψαντα, ὦ Σώστρατε· διάκονος γὰρ ὁ κομίσας ἦν.    

{ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ}  

 Οὐκοῦν ὁρᾷς πῶς ἄδικα ποιεῖς κολάζων ἡμᾶς ὑπηρέτας γενομένους ὧν ἡ Κλωθὼ προσέταττεν, καὶ τούτους 

τιμήσας τοὺς διακονησαμένους ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς; οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνό γε εἰπεῖν ἔχοι τις ὡς ἀντιλέγειν δυνατὸν ἦν 

τοῖς μετὰ πάσης ἀνάγκης προστεταγμένοις.  

{ΜΙΝΩΣ}  

 Ὦ Σώστρατε, πολλὰ ἴδοις ἂν καὶ ἄλλα οὐ κατὰ λόγον γιγνόμενα, εἰ ἀκριβῶς ἐξετάζοις. πλὴν ἀλλὰ σὺ τοῦτο 

ἀπολαύσεις τῆς ἐπερωτήσεως, διότι οὐ λῃστὴς μόνον, ἀλλὰ καὶ σοφιστής τις εἶναι δοκεῖς. ἀπόλυσον αὐτόν, ὦ 

Ἑρμῆ, καὶ μηκέτι κολαζέσθω. ὅρα δὲ μὴ καὶ τοὺς ἄλλους νεκροὺς τὰ ὅμοια ἐρωτᾶν διδάξῃς.” 
188 General romano (236-183 a. C) que derrotou Aníbal na batalha de Zama, pondo fim à Segunda Guerra Púnica.  
189 Comandante cartaginês que viveu entre 247-183 a.C, tornou-se general aos 25 anos. Foi vencedor por três anos 

na Hispânia, invadida por seu pai, um dos motivos da Segunda Guerra Púnica. Marchou para a Península Itálica 

com um grande número de soldados e diversos elefantes. Perdeu em 202 a.C para Cipião, o Africano. 
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Creso, rei da Lídia, citado por Heródoto no livro I das Histórias, teria vivido no século 

VI a.C. Ficou conhecido por seus tesouros, juntamente com Sardanápalo, rei da Assíria, no 

século VIII a.C. Lembrados por seu caráter licencioso e pelo fausto, pelo uso de um luxo 

excessivo, bem como pelo hábito de usar roupas vistas pelos gregos como femininas, eles fazem 

parte do terceiro diálogo, juntamente com o mítico rei Midas e Menipo. As memórias míticas e 

as históricas são mobilizadas, por meio do regime de memória romano, a fim de criticar alguns 

exageros dos soberanos. Após a análise dos personagens, detalhamos a crítica luciânica aos 

abusos do poder e à construção de mentiras sobre os governantes, a fim de serem úteis às 

necessidades políticas. 

Alexandre190 (356-323 a.C), rei da Macedônia, aparece em três diálogos fundamentais 

para nossa discussão, uma vez que Luciano permite ao leitor que, no Hades, um espaço mítico, 

ele dialogue com outros generais, com seu pai Filipe, bem como com o cínico Diógenes. Esses 

diálogos, em nosso entendimento, explicitam a crítica luciânica aos dispositivos de poder.  

Outro rei que aparece é Mausolo (377-353 a.C), rei de Halicarnaso, famoso por seu 

monumental túmulo. Os outros personagens são criações luciânicas ficcionais e literárias. 

Como demonstrou a lucianista argentina Maria del Carmem Cabrero, em seu livro Elogio de la 

mentira (2006), e o professor Jacyntho Lins Brandão, no livro A invenção do romance (2005), 

existe, em Luciano de Samósata, uma consciência expressa de produzir um texto verossímil, 

mas que todos sabem que não aconteceu. Conforme o alerta que o próprio Luciano faz no 

prólogo das Histórias verdadeiras: “pois ao menos nisso direi a verdade, ao afirmar que minto” 

(Luciano. V. H. I, 4).191 

Os personagens históricos são ficcionalizados por Luciano, o que nos permite indagar 

sobre sua visão sociopolítica do mundo em que ele vive. Esses personagens ficcionais 

(históricos ou não) são resultado da interação entre a imaginação greco-romana e a criatividade 

luciânica. Acreditamos que os personagens que não existiram apresentadas por um nome dado 

por Luciano são a representação de valores e atos que se relacionam com a cultura de seu tempo. 

A criação literária não ocorre do nada, pois ela é fruto de um diálogo com o mundo que cercava 

o escritor.  

O sírio inventa alguns personagens que não fazem parte da tradição mítica, nem têm 

sua existência histórica comprovada. É o caso de Térpsion, Zenofantes, Calidênides, Cnêmon, 

Dâmnipos, Símilos, Polístratos, Lâmpicos, Damásios e Cráton, que são caricaturas de 

personagens cotidianos. Ou ainda, alguns tipos como o Militar, o Filósofo, o Orador e o 

                                                 
190 Alexandre é personagem dos diálogos XI, XII e XIII. 
191 “κἂν ἓν γὰρ δὴ τοῦτο ἀληθεύσω λέγων ὅτι ψεύδομαι”. 
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Charmoso, que servem para a crítica social e de conduta dos homens, mostrando que no além- 

túmulo há um completo igualamento. 

Outra ressalva, já elaborada por Jacques Bompaire (2000: 184), que gostaríamos de 

fazer sobre os personagens dos Diálogos dos mortos é que não podemos subestimar a criação 

luciânica diante das personalidades míticas e históricas que compõem a memória cultural greco-

romana. Menipo, Alexandre, entre outras personalidades retratadas pelo sírio, mesmo tendo 

uma existência historicamente registrada, apresenta a marca do escritor. O mesmo deve ser dito 

do uso que Luciano faz da memória mítica greco-romana, que é um processo de apropriação 

(CHARTIER, 1990). Entretanto, todos que trabalham com usos da memória sabem que ela se 

caracteriza sempre por ser bastante seletiva quanto às escolhas das mensagens que são 

comunicadas, assim, forma e conteúdo são exaustivamente trabalhados para servir à 

comunicação de determinadas informações. 

Essas personalidades são construídas em cenários com características próprias.  O 

Hades luciânico é o espaço de igualamento material total. No diálogo XX, Caronte exige que 

todos os mortos entrem no barco nus, pois, segundo ele, o barco é velho e não aguenta tanto 

peso. A nudez é um sinal de igualamento dos mortos, assim, quando solicitada pelo barqueiro, 

não se refere somente às roupas, mas às atitudes que, para o escritor, pesam na alma. 

No Diálogo XX, travado entre Caronte, Hermes, Menipo e diversos mortos que são 

caricaturas de personagens típicos de seu tempo, o velho barqueiro começa explicando que 

“pequeno para vós, como vedes, é o barquinho, e algo roto, além de muito vazar” (Luciano. D. 

mort. XX, 363).192 Assim, a alma deve despir-se para que o barco não afunde ou fique pendendo 

para um lado ou girando em círculos. 

Menipo é o primeiro a entrar. Não traz nada, visto que já abandonou a sacola e o bastão, 

bem como a túnica. Hermes, o psicopompo, é aquele que se responsabiliza pela nudez das 

almas, ajudado pelo filósofo cínico.  Um morto caracterizado por ser charmoso tem de deixar a 

enorme peruca e a maquiagem da bochecha, ficando apenas uma cintura fina, ironicamente 

observada por Hermes (Luciano. D. mort. XX, 365). 

                                                 
192 “τὸ σκαφίδιον καὶ ὑπόσαθρόν ἐστιν καὶ διαρρεῖ τὰ πολλά”. 
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Lâmpico, tirano193 de Gela194, deve despir-se dos atributos materiais de seu cargo do 

manto e da diadema, das riquezas, bem como dos pesos da alma, tais como a arrogância, o 

desdém, a crueldade, a ignorância, insolência e a raiva. Hermes corrige-o dizendo: “Tirano 

coisa nenhuma. Tu és um morto” (Luciano. D. mort. XX, 366).195 Luciano constrói uma 

imagem do Tirano, utilizando suas insígnias tradicionais, bem como as características que 

tradicionalmente são vinculadas ao mau governante. No Império, não há mais a instituição do 

Tirano, enquanto possibilidade de governante. Entretanto, a tradição escrita se apropriou muito 

cedo dessa noção, que deixa de ser uma instituição específica da cultura grega, para se tornar 

um adjetivo atribuído aos maus governantes, inclusive àqueles imperadores considerados pela 

historiográfia senatorial como ruins. Em outro diálogo, supracitado, Luciano introduz a entrada 

de Sóstrato com o Juiz do Hades, Minos deferindo suas sentenças, entre as quais ele condena o 

Tirano a “ter o fígado devorado por abutres”196 (Luciano, D. Mort. XXIV, 450), uma das 

condenações mais terríveis, aplicadas, por exemplo, ao Titã Prometeu, que criou os homens, 

roubou o fogo dos deuses e enganou o próprio Zeus.   

O atleta deve se despir das carnes em excesso. Cráton deve jogar fora as riquezas, a 

moleza e o luxo: 

 

E não deves trazer os enfeites fúnebres, nem as honrarias dos antepassados. 

Deixa para traz a estirpe e a glória, e, se por acaso a cidade te proclamou herói, 

joga fora as inscrições das estátuas e nem diga que eles te erigiram um grande 

túmulo. Na verdade essas lembranças são muito pesadas (Luciano. D. mort. 

XX, 367).197 

 

                                                 
193 A Tirania é uma instituição grega, que segundo Aristóteles, em sua Política, deturpa a monarquia. Trata-se de 

uma palavra que tem origem na Lídia e que significava, originariamente, apenas chefe, príncipe. Segundo Jean  

Béranger, essa noção aparece em Arquíloco (frag. 19) e Alceu (frag 306) com um sentido pejorativo, de adversários 

da monarquia, um concorrente que toma o poder de uma família tradicional (BÉRANGER, 1973: 51-52).  Já em 

Simônides, Píndaro, Heródoto, ainda segundo Béranger, tem o significado se Basileus. Nos poemas de Sólon, o 

termo é carregado com sentidos vinculados à violência e à injustiça. Finalmente, ele conclui que no século IV a.C, 

o sentido desse termo já se vinculasse ao rei, com um sentido secundário de usurpador, bom ou mau. De acordo 

com A. Humpers, no verbete Tyrannus do Dictionnaire des antiquités grecques et romaines dirigido por Charlles 

Daremberg e Edmund Saglio, na tragédia esquiliniana, Zeus é representado como o tirano dos deuses, Esquilo viu 

a transição política ateniense da Tirania Pisistrática para a Democracia. Como Zeus era cultuado por Pisístrato 

como deus dos tiranos, a inversão esquiliniana é possível (HUMPERS, 1900: 367). Os versos iniciais do prólogo 

da tragédia Prometeu Agrilhoado já afirmam que o Titã deve pagar “para aprender a anuir à tirania de Zeus e 

abster-se de ser amigo dos humanos” (Esq. Pr. 10-11).  Sian Lewis (2006: 13), em seu livro Ancient Tyrrany, 

afirma que “na Antiguidade, a tirania não era uma ideia monolítica, mas uma ideia criada e adaptada 

constantemente pelos historiadores, com sentidos e com aplicações muito diversificadas”.    
194 Cidade situada na costa sul da Sicília. 
195 “{ΕΡΜΗΣ}  

 Τύραννον μὲν οὐδαμῶς, νεκρὸν δὲ μάλα·” 
196 “[...] ὑπὸ τῶν γυπῶν καὶ αὐτὸς κειρέσθω τὸ ἧπαρ [...].” 
197 “[...] μηδὲ τὰ ἐντάφια κόμιζε μηδὲ τὰ τῶν προγόνων ἀξιώματα, κατάλιπε δὲ καὶ γένος καὶ δόξαν καὶ εἴ ποτέ σε 

ἡ πόλις ἀνεκήρυξεν καὶ τὰς τῶν ἀνδριάντων ἐπιγραφάς, μηδὲ ὅτι μέγαν τάφον ἐπί σοι ἔχωσαν λέγε· βαρύνει γὰρ 

καὶ ταῦτα μνημονευόμενα.” 
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Trata-se de insígnias identitárias que demonstram a antiguidade de uma família, bem 

como as práticas de evergetismo social, uma vez que todas as benesses públicas carregavam 

inscrições de seus benfeitores. Esse é um aspecto importante da cultura política greco-romana, 

já que expressa a possibilidade de doações particulares financiarem obras públicas. Nesse 

sentido, observamos a crítica justamente a essa prática, lembrando sempre que no Hades essas 

marcas não fazem nenhuma distinção.  

O guerreiro deve deitar fora as armas e os troféus, já que no Hades luciânico reina a 

paz. A distinção militar dos homens das famílias mais tradicionais é outro elemento cultural 

importante e trata de questionar a forma como os vivos distinguem as pessoas e expressam 

valores, isto é, criam as identidades. Assim, a guerra é colocada sob suspeita. 

Na sequência do diálogo, Menipo procura um filósofo para poder zombar dele. Como 

em Os pescadores ou os ressuscitados, o alvo da crítica luciânica não é a filosofia, mas os 

charlatões que se passam por filósofos: 

 

Hermes – Joga no chão primeiro essa armação... em seguida também todas 

essas coisas... ó Zeus! Quanta fanfarronice ele está trazendo! Quanta besteira 

e quanta discussão! E a gloria vã, as interrogações sem saída, os discursos 

picantes e as meditações complicadas. Ele traz também trabalhos inúteis e 

frivolidades não poucas; insignificâncias e mesquinharias e também dinheiro, 

ó Zeus! E aqui a vida fácil, falta de pudor, preguiça, luxo e moleza. Nada disso 

me escapa, mesmo que tu as escondas. Despe também a falsidade, o orgulho 

e a crença de que tu és melhor do que os outros (Luciano. D. mort. XX,  368-

370).198 

 

No passo seguinte, Hermes reclama da barba do filósofo, que é muito pesada. Caronte 

pede que Menipo corte-a com o machado. Juntamente com essa, o cínico corta as sobrancelhas 

e lhe arranca a bajulação debaixo dos braços. O simbolismo da barba alcança dois pontos 

importantes. Em primeiro lugar, critica a moda helênica do uso da barba para inspirar sabedoria.  

Em segundo, conjecturamos o questionamento à própria elite da cidade de Roma que, a partir 

de Marco Aurélio, deixa para trás o tradicional hábito de se barbear, que tanto marcava a 

romanidade. 

                                                 
198 “{ΕΡΜΗΣ}  

 Κατάθου σὺ τὸ σχῆμα πρῶτον, εἶτα καὶ ταυτὶ πάντα. ὦ Ζεῦ, ὅσην μὲν τὴν ἀλαζονείαν κομίζει, ὅσην δὲ ἀμαθίαν 

καὶ ἔριν καὶ κενοδοξίαν καὶ ἐρωτήσεις ἀπόρους καὶ λόγους ἀκανθώδεις καὶ ἐννοίας πολυπλόκους, ἀλλὰ καὶ 

ματαιοπονίαν μάλα πολλὴν καὶ λῆρον οὐκ ὀλίγον καὶ ὕθλους καὶ μικρολογίαν, νὴ Δία καὶ χρυσίον γε τουτὶ καὶ 

ἡδυπάθειαν δὲ καὶ ἀναισχυντίαν καὶ ὀργὴν καὶ τρυφὴν καὶ μαλακίαν· οὐ λέληθεν γάρ με, εἰ καὶ μάλα περικρύπτεις 

αὐτά. καὶ τὸ ψεῦδος δὲ ἀπόθου καὶ τὸν τῦφον καὶ τὸ οἴεσθαι ἀμείνων εἶναι τῶν ἄλλων·” 
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Cheio de tantos vícios, o Hermes luciânico também pede que o orador dispa-se de 

“loquacidade, das antíteses, das frases simétricas, dos solilóquios, dos barbarismos e de todos 

esses pesos dos discursos” (Luciano. D. mort. XX, 374).199 

Os mortos devem se despir de pesos materiais (riquezas e luxo), imateriais 

(sentimentos e posturas), bem como da memória e do vínculo que a lembrança enseja com as 

veleidades materiais, a vida e os vivos. As homenagens e as glórias terrenas são um peso – em 

um sentido não metafórico – para a construção de um espaço de completa isonomia.  

Luciano iguala materialmente todos os indivíduos e permite uma série de críticas 

sociais. Ressaltemos que o igualamento dar-se-á na conjunção específica do desprovimento dos 

bens materiais (conseguidos, acumulados ou herdados), como as riquezas, ou aqueles que os 

indivíduos nascem, como a beleza. A crítica luciânica é extremamente forte contra o apego aos 

bens materiais.  

Os diálogos dos mortos condenam o fausto em que a elite greco-romana vivia, bem 

como as práticas que rodeiam a relação dos ricos com os outros, principalmente a bajulação. 

Nesse sentido, Luciano mobiliza personagens presentes na memória histórica greco-romana a 

fim de expressar suas ideias. Brandão defende que:  

 

A concepção radicalmente igualitária de Luciano fundamenta-se num 

processo de depauperamento igualmente radical, em que o resto dos mortos 

se confundem num igualamento absoluto. A visão que tem Menipo da planície 

de Aquerúsia mostra um espaço em que semideuses, heroínas e mortos de 

todas as nações e tribos misturam sua inconsistência (BRANDÃO, 1994/1995, 

90). 

  

François Jouan infere que “a unidade de inspiração dos Diálogos dos mortos é clara. 

Sua leitura agradável nos leva à conclusão de que se trata somente de abolir em seu Inferno 

[Enfers] todas as desigualdades sociais entre os homens e realizar o nivelamento absoluto entre 

eles” (JOUAN,1994, 28).  

No diálogo V, Menipo questiona Hermes sobre onde encontrar “Os belos e as belas”200. 

Ao mostrar alguns semideuses que todos os poetas admiram, o filósofo cínico responde: “Estou 

vendo só ossos e crânios desprovidos de carnes, a maioria semelhantes” (Luciano. D. mort. V, 

405-409).201 

                                                 
199 “καὶ ὁ ῥήτωρ δὲ σὺ ἀπόθου τῶν ῥημάτων τὴν τοσαύτην ἀπεραντολογίαν καὶ ἀντιθέσεις καὶ παρισώσεις καὶ 

περιόδους καὶ βαρβαρισμοὺς καὶ τὰ ἄλλα βάρη τῶν λόγων.” 
200 “Ποῦ δαὶ οἱ καλοί εἰσιν ἢ αἱ καλαί, Ἑρμῆ;” 
201 “Ὀστᾶ μόνα ὁρῶ καὶ κρανία τῶν σαρκῶν γυμνά, ὅμοια τὰ πολλά.” 
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O Diálogo XXX fornece mais um exemplo interessante para esse fenômeno do igualamento dos 

mortos. Nireu202 e Tersites203 solicitam que Menipo seja o árbitro sobre quem seria o mais formoso. 

Luciano debate aqui a tradição homérica, na qual o primeiro era o segundo mais belo e o segundo que é 

o mais feio. A resposta do Menipo luciânico reafirma a isonomia deste espaço, pois afirma que “Nem 

tu és mais formoso nem um outro, pois no Hades reina a igualdade e todos são parecidos” (Luciano. D. 

mort. XXX, 433 ss.).204 

Luciano enfatiza peremptoriamente esse nivelamento, entretanto, acreditamos que a perspectiva 

defendida por Brandão e Jouan devem ser matizadas. No diálogo XX, o filósofo que foi despido de tudo 

que carregava pede para Menipo também se despir de algumas características que levava. Segue o 

diálogo: 

 

O filósofo – Pois então. Menipo, tu também despe a liberdade, a franqueza, a 

ausência de tristeza, a nobreza e o riso, porque tu és o único que estás rindo. 

Hermes – De forma alguma. Ao contrário, conserva essas coisas. Todas são 

fáceis de transportar e são úteis para a viagem (Luciano. D. mort. XX, 373.).205 

 

Não há um desprezo à vida nos Diálogos dos Mortos, como não existe um processo de 

idealização da morte, o que ocorre é uma crítica à cultura política e à desigualdade social, por 

meio do riso, uma vez que algumas virtudes úteis permanecem com quem as porta. Virtudes 

essas que não se afastam daquelas herdadas dos cínicos, a saber: sabedoria (σοφία), 

autodomínio (αὐτάρκεια), verdade (ἀλήθεια), franqueza (παρρησία), liberdade (ἐλευθερία) 

(Luciano. D. mort. XXI, 378). Tais qualidades são o contraponto daqueles atributos dos quais 

o tirano se devia despir. O sírio nuança com matizes cínicas seu Hades, no entanto, o discurso 

é possibilitado pela parrésia, pela franqueza. 

Há outra exceção, com o filho de Alcmena, Héracles no diálogo XI, visto assim por 

Diógenes: “Esse aí não é Héracles?! Não pode ser outro, por Héraclés! O arco, o porrete, a pele 

                                                 
202 Luciano cita o canto II da Ilíada, no qual “Nireu, que era o homem mais belo entre os Dânaos/ que vieram para 

debaixo de Ílion, à exceção do irrepreensível Pelida” (“Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε / τῶν ἄλλων 

Δαναῶν μετ' ἀμύμονα Πηλεΐωνα·”) (Homero. Il. II. 673-674, grifo nosso).  Propositalmente, o sírio não cita o 

trecho sublinhado. A memória é seletiva, como podemos notar, mas a ausência dos trechos diz muito sobre os 

objetivos luciânicos.  
203 Personagem da Ilíada, assim descrito por Homero: “Era o homem mais feio que veio para Ílion:/ tinha as pernas 

tortas e era coxo num pé; os ombros/eram encurvados, dobrando-se sobre o peito. A cabeça/ era pontiaguda, donde 

despontava uma rara lanugem” (“[...]αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε·/ φολκὸς ἔην, χωλὸς δ' ἕτερον πόδα· τὼ 

δέ οἱ ὤμω/ κυρτὼ ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε· αὐτὰρ ὕπερθε/ φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ' ἐπενήνοθε λάχνη.”) 

(Homero. Il. II. 216, 217-219, trad Frederico Lourenço). 
204 “{ΜΕΝΙΠΠΟΣ}  

 Οὔτε σὺ οὔτε ἄλλος εὔμορφος· ἰσοτιμία γὰρ ἐν ᾅδου καὶ ὅμοιοι ἅπαντες.” 
205 “{ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ}  

 Οὐκοῦν καὶ σύ, ὦ Μένιππε, ἀπόθου τὴν ἐλευθερίαν καὶ παρρησίαν καὶ τὸ ἄλυπον καὶ τὸ γενναῖον καὶ τὸν γέλωτα· 

μόνος γοῦν τῶν ἄλλων γελᾷς.  

{ΕΡΜΗΣ}  

 Μηδαμῶς, ἀλλὰ καὶ ἔχε ταῦτα, κοῦφα γὰρ καὶ πάνυ εὔφορα ὄντα καὶ πρὸς τὸν κατάπλουν χρήσιμα.” 
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de leão, a estatura... é todinho Héracles” (Luciano. D. mort. XI, 402).206  O igualamento se dá 

nos níveis superficiais de distinção. Por traz de todo o debate existe uma lógica da essência e 

da aparência, aquilo que de fato é uma distinção essencial e aquilo que é uma distinção 

superficial.  

Luciano se preocupa com o fato de os mortos estarem em condições iguais, todavia, em 

cinco diálogos207, ele se preocupa com os bajuladores. Os personagens que se envolvem nessas 

situações são aqueles inventados pela criatividade luciânica que citamos acima; geralmente, 

jovens que cercam algum velho rico, que não tenha filhos, a fim de ser considerado seu herdeiro, 

situação que se aproxima muito da instituição da adoção. Ou seja, são os vivos que se 

preocupam com a morte daqueles que têm muito, já que, como não levaram nada, poderão 

herdar, desde que sejam adotados como herdeiros dos ricos. Nesse sentido, há colocações sobre 

a relação dos ricos com outras pessoas, principalmente com os bajuladores. 

Ao analisar a cultura política romana, observamos que Luciano está criticando, nos 

Diálogos dos mortos, uma instituição importante que é uma especificidade do direito romano, 

a adoptio. O processo legal de adoção em Roma somente era permitido aos homens. A pessoa 

adotada não se distinguia dos filhos naturais daquele que o adotou, tendo os mesmos direitos 

sucessórios, bem como o nome e a posição social, além da herança.  

Segundo Veyne, a adoção poderia impedir a extinção de uma estirpe, bem como adquirir 

a condição de pater famílias que era exigida para o acesso a algumas honras públicas ou ao 

governo das províncias (Veyne, 2007: 30).  

Os analistas do Alto Império costumam ressaltar que a sucessão foi um dos pontos fracos 

do sistema imperial. De acordo com o direito romano, o Princeps não podia escolher ou impor 

seu sucessor208. Entretanto, de Augusto a Cômodo, dos dezesseis Imperadores, nove chegaram 

tranquilamente à púrpura, sendo três filhos de um Imperador (Tito, Domiciano e Cômodo), e 

cinco filhos adotados oficialmente (Tibério, Nero, Trajano, Antonino Pio, Marco Aurélio). Se 

observarmos, os Imperadores contemporâneos ao sírio transmitiam o poder, diminuindo as 

crises políticas por meio da adoção daquele que é considerado o melhor.  

Esse tema ganha muita força nos Diálogos dos mortos, uma vez que, em cinco diálogos, 

o tema principal é o caçador de heranças. Há duas críticas: uma social – àqueles ricos que se 

                                                 
206 “{ΔΙΟΓΕΝΗΣ}  

 Οὐχ Ἡρακλῆς οὗτός ἐστιν; οὐ μὲν οὖν ἄλλος, μὰ τὸν Ἡρακλέα. τὸ τόξον, τὸ ῥόπαλον, ἡ λεοντῆ, τὸ μέγεθος, ὅλος 

Ἡρακλῆς ἐστιν.”  
207 Diálogos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. 
208 Béranger analisou a transmissão do poder imperial, tendo em vista a questão da hereditariedade. Ele nos lembra 

que essa instituição não existia formalmente no direito romano, mas que na prática há a tentativa de constituir uma 

domus imperial (BÉRANGER, 1971:137-152). 
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cercavam de bajuladores que estavam em busca de suas heranças – e uma sutil crítica política, 

a partir do olhar aos mecanismos de sucessão imperial. Retomemos o que afirma Demétrio, no 

seu manual de retórica: o orador precisa encontrar meios de falar ao tirano, sem colocar sua 

vida em risco.  

A presença de reis, tiranos e generais expressa com uma ênfase maior a postura que 

Luciano tem de alguns mecanismos de poder. Já no citado diálogo XX, Hermes avisa ao tirano 

de Gela que no Hades ele é mais um morto e que todo o seu poder ficou na terra. O escritor 

constrói, nos Diálogos dos Mortos, o encontro entre a história e o mito, por meio de uma 

construção memorialística que interage com o passado. Como afirma Keith Jenkins, em seu 

recente livro A História Refigurada:  

 

O que constitui (conforma) o sujeito humano em qualquer momento no espaço 

e no tempo não é, portanto, a expressão de algum núcleo interior ou essência 

humana, e sim o resultado desse processo dinâmico denominado 

interabilidade (o processo de repetição e diferença, da repetição do nunca 

exatamente igual), que garante que ninguém jamais esteja completo, estável 

ou fixo de uma vez por todas (JENKINS, 2014: 12-13).  

 

Conforme dito, o uso das narrativas nunca é exatamente igual ao repetido, uma vez que 

as mudanças podem ocorrer em diversas ordens, desde a semântica das palavras às condições 

de enunciação dadas. Logo, o processo de constituição identitária não ocorre a partir de uma 

essência, mas, principalmente no mundo greco-romano, num processo de conformação e 

aglutinação de signos identitários de culturas diversas.  

Como nos ensinou Assmann (2011: 83-91), a escrita permite a glosa contínua, a análise, 

principalmente, quando pensamos em uma cultura como a helênica, cujos textos fundadores 

não foram alçados ao patamar da palavra divina como ocorreu com outras culturas. A escrita 

não ficou monopolizada por escribas, nem as narrativas sobre os deuses confinada aos templos; 

dessa forma, o conjunto de textos literários gregos, desde sua origem, nutre-se das diversas 

narrativas míticas presentes na tradição para se reconfigurar.  

Nesta senda, a análise do texto luciânico amplia os horizontes da interpretação histórica. 

O espaço do Hades representado nos diálogos permite o encontro, ou mesmo o confronto, de 

personagens históricos questionadores de valores e insígnias da vida sociopolítica, como é o 

caso da representação dos reis e dos tiranos nesses diálogos.  

O mais emblemático caso é a representação de Alexandre Magno. Trata-se aqui do 

modelo de conquistador na cultura clássica. Plutarco, na Vida de Cesar, relata que:  

 

na Hispânia, ocupando o ócio com a leitura de uma obra sobre Alexandre, 

ficou longo tempo a refletir, absorto em si mesmo, e depois começou a chorar. 



135 

 

 

Espantados, os amigos quiseram saber a causa daquelas lágrimas: Não vos 

parece, explicou ele, ser motivo de aflição pensar que, na idade em que estou, 

Alexandre já possuía um vasto império e eu ainda não empreendi nada de 

grandioso (Plutarco. Caesar. 11).209 

 

A imagem desse governante esteve muito presente na República Romana, bem como 

entre os Imperadores. Trata-se do grande conquistador, cujos feitos teriam sido inigualáveis. 

Há três diálogos210 em que esse soberano se faz presente.  O diálogo XXV, travado entre 

Alexandre, Aníbal, Cipião e Minos, discorre justamente sobre quem seria o maior general de 

todos os tempos. Trata-se de um exercício comum na retórica, uma vez que mobiliza a memória 

cultural dos agentes. Minos, o juiz do Hades, teria sido o grande rei da ilha de Creta, seu 

legislador, e a tradição lhe lega a fama de general exitoso. Logo, ele teria a autoridade necessária 

para fazer esse julgamento (GRIMAL, 2005: 313-314). 

Nesse caso, Luciano mostra seu conhecimento de História Romana, além de explicitar 

uma posição ambígua para Cipião. A disputa dar-se-á com o encontro de três grandes generais, 

conhecidos por conquistas grandiosas e feitos memoráveis. Cada um dos heróis representa um 

povo: Aníbal, os cartagineses; Cipião, os romanos; Alexandre, os Macedônios.  

Alexandre é o grande general por excelência, extremamente cultuado entre os próprios 

romanos, como evidencia a citação anterior de Plutarco, como modelo de conquistador. Esse 

poder condensador em torno de sua imagem permite que ela seja bastante utilizada pelos 

oradores da Segunda Sofística.  

No diálogo XXV, Luciano mostra seu talento literário e a ambiguidade que sua condição 

lhe impõe. Retomemos a premissa de Paul Veyne sobre os escritores da Segunda Sofística, 

amplamente debatida no primeiro capítulo. Os argumentos positivos colocados por Aníbal 

afirmam: (1) que ele fez todas as suas conquistas do nada; (2) a conquista de povos ocidentais; 

(3) o grande número de mortos nas batalhas; (4) que chegou às portas de Roma; (5) que assumiu 

sua condição humana; (6) que lutou com os soldados mais belicosos. 

Em seguida, ele começa os argumentos negativos, atacando Alexandre: (1) ele se 

autodenominou filho de Amon; (2) herdou o poder do pai; (3) afastou-se das tradições dos 

antepassados; (4) assassinou amigos nos banquetes. Aníbal ainda faz uma série de comparações 

tendo em vista justificar seu exílio.  

                                                 
209 “ὁμοίως δὲ πάλιν ἐν Ἰβηρίᾳ σχολῆς οὔσης ἀναγινώσκοντά τι τῶν περὶ Ἀλεξάνδρου γεγραμμένων σφόδρα 

γενέσθαι πρὸς ἑαυτῷ πολὺν χρόνον, εἶτα καὶ δακρῦσαι· τῶν δὲ φίλων θαυμασάντων τὴν αἰτίαν εἰπεῖν· ‘οὐ δοκεῖ 

ὑμῖν ἄξιον εἶναι λύπης, εἰ τηλικοῦτος μὲν ὢν Ἀλέξανδρος ἤδη τοσούτων ἐβασίλευεν, ἐμοὶ δὲ λαμπρὸν οὐδὲν οὔπω 

πέπρακται;’” 
210 Alexandre é personagem dos diálogos XII, XIII e XXV. 
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Luciano alude a esse governante no início do opúsculo Alexandre ou o falso profeta. Ao 

se referir àquele charlatão que residia em Abonotico, ele afirma que a “este está para a maldade 

tanto quanto aquele está para a virtude” (Luciano. Alex. 1).211 Os personagens são mobilizados 

na narrativa luciânica a fim de compor um argumento, logo, seu uso depende do contexto e da 

finalidade da remissão. Por isso, o uso desse personagem pode remeter a aspectos mais 

próximos que a análise superficial deixa entrever.   

Os argumentos do cartaginês voltam-se com precisão para a política no Império Romano 

e, principalmente, para suas intrigas. Nesse sentido, a defesa que Alexandre faz de sua primazia 

é bastante esclarecedora. O fundador de Alexandria inicia seu argumento afirmando que: (1) 

foi um rei, enquanto o cartaginês foi um salteador; (2) chegou ao poder jovem; (3) colocou 

ordem no reino que estava conturbado; (4) vingou o assassinato do pai; (5) desejou dominar 

todo o mundo conhecido, uma vez que seria inseguro se assim não fosse; (6) foi um grande 

conquistador; (7) conquistou o reino de Dario, enviando muitas pessoas ao Hades; (8) tinha a 

ousadia pessoal em combate; (9) morreu governando. Alexandre ainda menospreza a vitória 

dos itálicos por Aníbal, já que teria chegado tão longe sem combate. Afirma que o mesmo 

perdeu a guerra por se dedicar muito a uma vida luxuriosa.  

Por fim, quem decidiu a primazia entre os generais foi Cipião, que afirmou que é inferior 

a Alexandre e superior a Aníbal. A fina ironia luciânica coloca na boca de um romano que um 

general estrangeiro é maior que um dos generais vencedores nas guerras púnicas. Na lógica 

luciânica, o maior general é um grego, seguido por um romano e, finalmente, pelo cartaginês.  

Entretanto, os argumentos usados por gregos e cartagineses são muito mais referentes à 

sociedade na qual Luciano escreveu que naquela em que viveram os generais. A memória 

histórica greco-romana é mobilizada, como sempre seletivamente, no intuito de discorrer 

sobresua atualidade política, uma vez que era um signo importante aos governantes de seu 

tempo ser considerado um grande general. Assim, o imaginário sobre essas personagens e seu 

modelo ideal têm grande potencial político. As críticas ao Império e seu governante aparecem 

aqui veladas por recursos retóricos.  

Nos diálogos luciânicos, Alexandre é interpelado tanto por Diógenes quanto por seu pai 

Filipe, pelo uso político que faz de sua suposta filiação divina. O anedotário que envolve a vida 

de Diógenes apresenta muitas passagens em que esse teria se encontrado com Alexandre, 

existindo, inclusive, uma tradição pouco provável na Antiguidade, que afirmava que os dois 

teriam morrido no mesmo dia (FINLEY, 1991: 106). 

                                                 
211 “τοσοῦτος εἰς κακίαν οὗτος, ὅσος εἰς ἀρετὴν ἐκεῖνος.” 
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O diálogo coloca em dúvida os profetas de Amom, como o fato de as pessoas 

acreditarem naquele ocorrido. Ou seja, Diógenes questiona a bajulação dos adivinhos, mas 

também a credulidade do povo. Por outro lado, Alexandre se beneficiou politicamente do medo 

que esse boato gerava. 

No diálogo com seu pai, tanto ao ser interpelado por aceitar que as pessoas o 

considerassem filho de um deus, expõe-se o uso político desse boato:  

 

Filipe – Agora, Alexandre, não mais poderias afirmar que não és meu filho, 

pois se fosses filho de Amon não estarias aqui. 

Alexandre – Nem eu desconhecia, meu pai, que era filho de Filipe, filho de 

Amintas. Mas eu aceitava o oráculo porque acreditava que aquilo era útil para 

meus projetos. 

Filipe – Como é isso? Parecia-te útil sujeitar-te a ser enganado pelos 

adivinhos? 

Alexandre – Não, não é isso. É que os bárbaros ficavam estarrecidos na minha 

presença, e assim nenhum deles me resistiu, por acreditar que estavam lutando 

com um deus. Daí, eu os dominava mais facilmente. (Luciano. D. mort. XII, 

395).212 

 

Filipe questiona o mérito da vitória conseguida sob esse engodo, repetindo uma crítica 

que está presente no debate sobre a primazia, no qual Aníbal nos lembra que ele não valorizou 

sua condição humana, por menosprezo aos seus adversários.  

Filipe ainda lembra que: “E o que é mais ridículo de tudo, tu copiaste os costumes dos 

vencidos” (Luciano. D. mort. XII, 396).213  Tais assertivas ecoam a relação dos dominadores romanos 

com os povos helênicos. Luciano volta-se à cultura política de seu tempo, cheia de intrigas, perseguições 

e assassinatos, assim como Alexandre haveria feito. Bem como as ousadias que geraram ferimentos no 

conquistador, uma vez que esses atos colocavam em descrédito a crença de que ele era filho de uma 

divindade.  

Os Diálogos dos Mortos são textos com um profundo questionamento da cultura política greco-

romana. Não se trata de um texto panfletário, muito menos de um ativista revolucionário que apresentava 

grande apelo pelos oprimidos. Partimos do pressuposto de que os Diálogos dos Mortos questionam a 

maneira como a elite imperial vivia e a relação desta com os menos abastados. O elemento mobilizado 

                                                 
212 “{ΦΙΛΙΠΠΟΣ}  

 Νῦν μέν, ὦ Ἀλέξανδρε, οὐκ ἂν ἔξαρνος γένοιο μὴ οὐκ ἐμὸς υἱὸς εἶναι· οὐ γὰρ ἂν τεθνήκεις Ἄμμωνός γε ὤν.  

{ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ}  

 Οὐδ' αὐτὸς ἠγνόουν, ὦ πάτερ, ὡς Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου υἱός εἰμι, ἀλλ' ἐδεξάμην τὸ μάντευμα, χρήσιμον εἰς τὰ 

πράγματα εἶναι οἰόμενος.  

{ΦΙΛΙΠΠΟΣ}  

 Πῶς λέγεις; χρήσιμον ἐδόκει σοι τὸ παρέχειν σεαυτὸν ἐξαπατηθησόμενον ὑπὸ τῶν προφητῶν;  

{ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ}  

 Οὐ τοῦτο, ἀλλ' οἱ βάρβαροι κατεπλάγησάν με καὶ οὐδεὶς ἔτι ἀνθίστατο οἰόμενοι θεῷ μάχεσθαι, ὥστε ῥᾷον 

ἐκράτουν αὐτῶν.” 
213 “[..] καὶ τὸ πάντων γελοιότατον, ἐμιμοῦ τὰ τῶν νενικημένων.” 
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é justamente o igualamento proporcionado pela morte, que coloca todos nas mesmas condições, bem 

como elementos da teologia política como a divinização dos governantes. 

 Os caminhos propostos por Luciano nos Diálogos dos mortos são intrincados e instigadores. 

Entretanto, estamos convencidos que ele não está discorrendo sobre os mortos. Esse texto versa sobre 

os vivos, e a vida não existe sem a política, com suas normas, leis e, principalmente, a comunidade. 

Assim, Luciano opõe as características do tirano, marcadas para além das insígnias materiais do cargo 

(manto e diadema), por defeitos morais: arrogância, orgulho, presunção, ignorância, insolência 

e raiva. Trata-se do oposto dos elementos valorizados: sabedoria, autodomínio, verdade, franqueza, 

liberdade. Essa oposição de valores serve-se das referências dadas pelo regime de memória 

romano, expressos em uma memória cultural reatualizada por Luciano de Samósata. 

 

 3.3 Narrativas míticas e os dilemas do poder: o caso do Prometeu luciânico 

 

Neste tópico, analisamos os usos do poder nos diálogos luciânicos, tendo em vista, 

principalmente, a presença do titã Prometeu, que é tradicionalmente ligado às atitudes 

arbitrárias de Zeus, o deus dos tiranos, em oposição à divindade filantrópica, que tem a 

capacidade de antever o futuro. Para tal, analisamos o diálogo maior Prometeu ou o Cáucaso, 

o diálogo I, da coletânea Diálogos dos deuses, travado entre Zeus e Prometeu, e sempre que 

necessário faremos referência ao pequeno opúsculo Ao que disse “És um Prometeu em seus 

discursos”. 

As narrativas míticas vinculadas ao titã são fundamentais na tradição literária helênica 

e foi o mote para muitas tragédias, especialmente, o Prometeu Agrilhoado, de Ésquilo. Trata-

se de um personagem recorrente nos escritos luciânicos, sendo que o mesmo fornece o pretexto 

para muitos assuntos, mas principalmente para pensar os atos abusivos dos detentores do 

poder214.  

As referências luciânicas a esse mito são de duas ordens, uma referente à punição 

recebida pelo criador dos homens no Cáucaso e outra, à comparação indireta da poética 

luciânica com as artes de Prometeu. Inicialmente, vamos pensar essa apropriação vinculada à 

reflexão do próprio ofício, uma vez que permeado a esse debate podemos ver elementos com 

os quais Luciano constrói seu texto cômico, numa atitude conhecida para produzir o riso, que é 

sempre retomado como um caminho para o pensamento, utilizado pelo sírio em seus escritos. 

                                                 
214 Prometeu é citado por Luciano no J. conf. 8; J. trag. 1; Prom. verbs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 20, 21; Sacr. 5, 6; 

Philops. 2; Merc. Cond. 26; Salt. 38; Amor. 9, 36, 43; D. deor. 5. Nessa lista de vinte e uma aparições excetuamos 

o diálogo maior Prometeu ou o Cáucaso.  
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Nossa análise destaca os elementos políticos e, dessa forma, mobiliza o debate sobre a postura 

luciânica frente às diferentes formas de poder.  

Ao falar de sua poética, no opúsculo Ao que diz que “És um Prometeu em seus 

discursos”, Luciano debate a aproximação dos seus feitos literários com aqueles atribuídos ao 

titã, colocando-se como um “modelador de argila” (πηλοπλάθος) (Luciano. Prom. Verb. 1). 

Mais uma vez, o sírio justifica a união conflitante do diálogo filosófico com a comédia. O mito 

prometeico é retomado, especialmente, pelos benefícios que trouxe à humanidade, a qual deve 

sua existência ao fato de Prometeu ter criado os homens a partir do barro. Ele garantiu a 

sobrevivência da humanidade, roubando o fogo dos deuses e entregando aos homens, bem como 

estabeleceu uma divisão favorável aos mortais dos sacrifícios realizados. Na narrativa mítica, 

são justamente esses benefícios que levam o titã a receber uma punição extremamente cruel, 

ser preso no monte Cáucaso e ter uma águia comendo seu fígado todos os dias. Ele era 

considerado o mais sábio dos Titãs, aquele que via com antecedência o desenrolar dos fatos, 

sendo, por isso mesmo, considerado um profeta, ou seja, o personagem mítico que encerra a 

filantropia em todo o imaginário que se constrói ao redor dele. 

Luciano, ao defender e explicitar sua poética, se indaga sobre a pertinência da alcunha 

de Prometeu para seu oficio, questiona se seus textos são mesmo prometeicos, ou seja, 

proféticos, indicando caminhos para o futuro. Além disso, ressalta que a junção do diálogo 

filosófico com a comédia pode ensejar o desejo de “enganar os ouvintes e servir-lhes ossos 

escondidos sob a gordura, o riso cômico sob a seriedade filosófica” (Luciano. Prom. Verb. 7).215 

O engano de que fala o escritor é justamente a intenção explícita de seus escritos produzirem o 

riso que faz pensar, característico do cômico sério.  

Nesse contexto em que o samosatense reflete sobre a novidade dos textos que produz, 

ele narra uma anedota:  

 

Ptolomeu216, filho de Lago, duas coisas novas levou ao Egito: uma fêmea de 

camelo de Bactres interamente negra... e um homem de duas cores, de modo 

que uma metade ele a tinha acuradamente negra, enquanto a outra era 

hiperbolicamente branca, por igual sendo assim dividido. Reunindo então os 

egípcios no teatro, mostrou-lhes Ptolomeu muitos e variados espetáculos, e 

por fim também estes: a fêmea de camelo e o homem branco pela metade, 

julgando haver de deixá-los maravilhados com o que viam. Pois bem: face da 

fêmea de camelo tiveram medo e pouco faltou para que fugissem em pânico, 

ainda que ela estivesse toda enfeitada com ouro, coberta de púpura e seu freio 

                                                 
215 “[...] ἐξαπατῶν ἴσως τοὺς ἀκούοντας καὶ ὀστᾶ παραθεὶς αὐτοῖς κεκαλυμμένα τῇ πιμελῇ, γέλωτα κωμικὸν ὑπὸ 

σεμνότητι φιλοσόφῳ.” 
216 Ptolomeu I, Soter (366 – 283 a. C) foi o fundador da dinastia dos Lágidas no Egito. Foi um dos generais 

macedônicos que acompanhou Alexandre. Tomou o título de Rei em 305 a. C, recusando-se a pagar impostos a 

Macedônia. Filho de um nobre, Lago, do qual deriva o nome da dinastia Lágidas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/367_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/283_a.C.
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fosse incrustado de pedras preciosas, cimélio de um Dário, um Cambises ou 

um Ciro; já em face do homem, muitos começaram a rir outros se encheram 

de horror, como se diante de um monstro, desse modo, compreendendo 

Ptolomeu que a novidade não era apreciada, nem admirada pelos egípcios, 

mas eles julgavam as coisas pela eurritmia e a formosura, mandou levar 

embora aquelas coisas e não mais as teve em consideração. A fêmea de camelo 

morreu por falta de cuidado, o homem duplo ele deu de presente a Térpis, o 

flautista, que tocou bem durante o banquete (Luciano. Prom. Verb. 4). 217 

 

Colocamos duas indagações, uma de ordem estética e literária, referente à poética 

luciânica, outra de ordem política, referente a elementos simbólicos presentes no texto que 

produzem o riso. A indagação estética pode ser resumida nas colocações de Brandão, segundo 

o qual a poética luciânica deveria “ajuntar o diferente e harmonizá-lo (...). Sem isso teria o 

efeito de provocar, em vez de prazer e divertimento, apenas pavor e riso, como as novidades de 

Ptolomeu...” (BRANDÃO, 2001: 79).  Essa breve anedota apresenta elementos presentes na 

sociedade greco-romana na qual o sírio se inseria.  

Primeiramente, há o vínculo com um soberano helenizado do Egito, um sucessor dos 

antigos Faraós, destacando-se, dessa forma, a aproximação com as realezas orientais, com a 

menção a Ptolomeu e aos monarcas persas. Há, na cultura política romana, a crítica a posturas 

orientalizantes dos governantes – podemos lembrar os casos de Júlio Cesar, Marco Antônio ou 

Nero. 

O segundo elemento a ser evidenciado é a fêmea de camela enfeitada com insígnias 

próprias de um governante: manto púrpura e joias. Há um alerta sobre as ações dos governantes 

e a possibilidade de as mesmas gerarem riso e espanto. Tudo isso teria ocorrido no Egito, cuja 

importância estratégica para a política imperial já enfatizamos, o que se coaduna com as 

colocações que avizinham a imagem do titã filantropo.  

Os usos políticos da imagem de Prometeu são pautados no questionamento à tirania de 

Zeus e dos elementos que a rodeiam. Luciano constrói exemplos de como um governante 

desatento pode vir a se tornar um mau governante. Inicialmente, vamos ao desdobramento desse 

diálogo e, em seguida, à refutação dos crimes prometeicos feita pelo próprio Titã, no diálogo 

Prometeu ou o Cáucaso. Nós dialogamos com as remissões míticas construídas de maneira 

                                                 
217 “Πτολεμαῖος γοῦν ὁ Λάγου δύο καινὰ ἐς Αἴγυπτον ἄγων, κάμηλόν τε Βακτριανὴν παμμέλαιναν καὶ δίχρωμον 

ἄνθρωπον, ὡς τὸ μὲν ἡμίτομον αὐτοῦ ἀκριβῶς μέλαν εἶναι, τὸ δὲ ἕτερον ἐς ὑπερβολὴν λευκόν, ἐπ' ἴσης δὲ 

μεμερισμένον, ἐς τὸ θέατρον συναγαγὼν τοὺς Αἰγυπτίους ἐπεδείκνυτο αὐτοῖς ἄλλα τε πολλὰ θεάματα καὶ τὸ 

τελευταῖον καὶ ταῦτα, τὴν κάμηλον καὶ τὸν ἡμίλευκον ἄνθρωπον, καὶ ᾤετο ἐκπλήξειν τῷ θεάματι. οἱ δὲ πρὸς μὲν 

τὴν κάμηλον ἐφοβήθησαν καὶ ὀλίγου δεῖν ἔφυγον ἀναθορόντες, καίτοι χρυσῷ πᾶσα ἐκεκόσμητο καὶ ἁλουργίδι 

ἐπέστρωτο καὶ ὁ χαλινὸς ἦν λιθοκόλλητος, Δαρείου τινὸς ἢ Καμβύσου ἢ Κύρου αὐτοῦ κειμήλιον. πρὸς δὲ τὸν 

ἄνθρωπον οἱ μὲν πολλοὶ ἐγέλων, οἱ δέ τινες ὡς ἐπὶ τέρατι ἐμυσάττοντο. ὥστε ὁ Πτολεμαῖος συνεὶς ὅτι οὐκ 

εὐδοκιμεῖ ἐπ' αὐτοῖς οὐδὲ θαυμάζεται ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων ἡ καινότης, ἀλλὰ πρὸ αὐτῆς τὸ εὔρυθμον καὶ τὸ 

εὔμορφον κρίνουσι, μετέστησεν αὐτὰ καὶ οὐκέτι διὰ τιμῆς ἦγεν ὡς πρὸ τοῦ. ἀλλ' ἡ μὲν κάμηλος ἀπέθανεν 

ἀμελουμένη, τὸν ἄνθρωπον δὲ τὸν διττὸν Θέσπιδι τῷ αὐλητῇ ἐδωρήσατο καλῶς αὐλήσαντι παρὰ τὸν πότον.” 
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singular nos diálogos luciânicos. Há uma relação intrínseca aos elementos que tradicionalmente 

constroem posturas justas e retas, com aquelas sofridas pelo titã. No caso, ele representa alguém 

que sofreu uma injustiça por querer beneficiar a humanidade. 

No diálogo Prometeu ou o Cáucaso, travado entre Prometeu, Hermes e Hefesto, Zeus 

permanece como personagem ausente, mas que fornece a tônica do decorrer do diálogo. O 

diálogo acontece no início da punição do titã, que exige ser ouvido e ter o direito de se defender. 

Após escutar sua acusação, Prometeu inicia sua defesa, apologia, construída seguindo o topos 

de uma apresentação em um tribunal.  

Maurice Croizet afirma que o “Prometeu ou o Cáucaso nos oferece uma vigorosa 

reinvindicação do direito à razão” (CROUZET, 1882: 217). Tal razão, enfatizada por ele 

vinculava-se à crítica ao abuso do poder. O primeiro ponto do diálogo é a definição do lugar 

em que ele será preso: 

 

Hermes – Aqui está, ó Hefesto, o Cáucaso, ao qual o pobre do Prometeu irá 

ser pregado. Procuremos desde já uma escarpa adequada... se é que há por aí 

alguma desimpedida de neve, de modo que os grilhões fiquem cravados com 

firmeza e ele fique pendurado à vista de toda gente. 

Hefesto – Procuremos, pois, ó Hermes. Na verdade, não convém que ele seja 

crucificado nem muito baixo e rasteiro, para que não o socorram as suas 

criaturas, os humanos, nem lá no cume – pois aí ficaria invisível aos que 

estivessem lá em baixo –, mas, se concordas, que seja crucificado por aqui, 

mais ou menos a meio, no alto da ravina, com os braços estendidos desta 

escarpa até à da frente (Luciano. Prom. 1).218 

 

Tal como uma condenação humana, a punição do titã deve servir de exemplo aos 

homens que o observam. Desta dita, o texto segue com a intervenção de Prometeu, que clama 

por piedade aos seus carrascos, entretanto, esses não podem desobedecer a Zeus, pois isso é 

muito perigoso. Ao clamar suas dores, Prometeu incita Hermes à recordação de seus crimes, 

quais sejam: 1) induzir Zeus à escolha do monte de gordura e ossos na distribuição das 

oferendas; 2) criar os homens a partir do barro; 3) roubar o fogo.  Entretanto, Prometeu quer 

                                                 
218 “{ΕΡΜΗΣ}  

 Ὁ μὲν Καύκασος, ὦ Ἥφαιστε, οὗτος, ᾧ τὸν ἄθλιον τουτονὶ Τιτᾶνα προσηλῶσθαι δεήσει· περισκοπῶμεν δὲ ἤδη 

κρημνόν τινα ἐπιτήδειον, εἴ που τῆς χιόνος τι γυμνόν ἐστιν, ὡς βεβαιότερον καταπαγείη τὰ δεσμὰ καὶ οὗτος ἅπασι 

περιφανὴς εἴη κρεμάμενος.  

{ΗΦΑΙΣΤΟΣ}  

 Περισκοπῶμεν, ὦ Ἑρμῆ· οὔτε γὰρ ταπεινὸν καὶ πρόσγειον ἐσταυρῶσθαι χρή, ὡς μὴ ἐπαμύνοιεν αὐτῷ τὰ 

πλάσματα αὐτοῦ οἱ ἄνθρωποι, οὔτε μὴν κατὰ τὸ ἄκρον,  – ἀφανὴς γὰρ ἂν εἴη τοῖς κάτω – ἀλλ' εἰ δοκεῖ κατὰ μέσον 

ἐνταῦθά που ὑπὲρ τῆς φάραγγος ἀνεσταυρώσθω ἐκπετασθεὶς τὼ χεῖρε ἀπὸ τουτουὶ τοῦ κρημνοῦ πρὸς τὸν 

ἐναντίον.” 
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defender-se e provar que Zeus aplicou-lhe “uma sentença injusta”219 (Luciano. Prom. 4) e que ele 

devia ser “condenado a ... comer no Pritaneu”220 (Luciano. Prom. 4). 

Ser condenado ao Pritaneu é o símbolo máximo de uma grande injustiça na História da Filosofia. 

Sócrates, quando estava sendo julgado por negar os deuses e corromper os jovens atenienses, afirmou 

que deveria comer com os embaixadores estrangeiros ou com pessoas que haviam realizado feitos 

grandiosos para a cidade. Significa comer às custas da polis. Como no diálogo o Pescador ou os 

ressuscitados, o sírio retoma esse exemplo para marcar a possibilidade de um julgamento injusto, visto 

que Prometeu reafirma a condição injusta de sua punição, aproximando-se de Sócrates (FINLEY, 1991: 

70).  

Hermes lembra-lhe de que o debate a seguir não terá nenhum efeito sob sua pena, mas 

pode ser complicado ao leitor contemporâneo imaginar uma sociedade que tinha prazer em 

ouvir uma declamação sofística. Nesse sentido, mesmo se tratando de um assunto judicial, essa 

exposição subverte, uma vez que serve apenas de distração, isso é, não tem qualquer poder 

deliberativo. 

Hermes e Hefesto são os antagonistas presentes, que falam sob a sombra de Zeus, o 

grande antagonista que não se faz presente. Após a acusação dos crimes já elencados 

anteriormente, há uma longa defesa (apologia) de Prometeu. Sobre os sacrifícios, o titã acusa 

Zeus de ser “tão mesquinho e rabugento” (Luciano. Prom. 7).221 

O Titã lembra que “só por ter encontrado um pequenino osso na sua porção, mandou 

empalar um deus tão antigo, sem se lembrar da luta conjunta” (Luciano. Prom. 7).222 O 

Prometeu luciânico trata o caso como uma brincadeira, acontecida em um banquete e que Zeus 

devia esquecer o fato, como prescreviam as regras desta instituição223 (Luciano. Prom. 8). A 

punição sofrida é tratada como um abuso de puder. 

Prometeu traça uma imagem interessante de Zeus, que além de mesquinho e rabugento, 

não é grato pelo auxílio militar. A fúria do deus é “própria de um menino, ou seja enfurecer-se 

                                                 
219 “ἄδικα ἐγνωκότα” 
220 “[...] ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως, εἰ τὰ δίκαια ἐγίγνετο, ἐτιμησάμην ἂν ἐμαυτῷ.” 
221 “μικρολόγος καὶ μεμψίμοιρός” 
222 “[...] διότι μικρὸν ὀστοῦν ἐν τῇ μερίδι εὗρε, ἀνασκολοπισθησόμενον πέμπειν παλαιὸν οὕτω θεόν, μήτε τῆς 

συμμαχίας μνημονεύσαντα [...].” 
223 O banquete ou simpósio no mundo grego clássico era um momento extremamente fértil culturalmente. Em 

primeiro lugar, era cheio de simbolismo, como entrar com o pé direito no salão para não desagradar os deuses. Era 

a única refeição importante para os romanos, momento de relaxamento e diversão, com jogos, cantos, danças e 

declamações sofísticas (ROBERT, 1995: 121-124). É comum, no mundo greco-romano, a escrita de textos com 

características de um banquete, cujos modelos são aqueles escritos por Platão e Xenofonte. Luciana Romeri (2002) 

em seu livro Philosophes entre mots e mets:Plutarque, Lucien et Athénée autor de la table de Platon analisa os 

banquetes escritos por Luciano de Samósata, Plutarco de Queroneia e Ateneu de Naucratis buscando entender os 

vínculos que se produziram nesses escritores entre filosofia e comédia. Recentemente, Olimar Flores Junior (2014) 

analisou a presença do cinismo nos escritos de Luciano, a partir do texto O banquete ou os Lapidas.  
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e irritar-se, por ele não ter recebido a melhor parte” (Luciano. Prom. 7).224 O deus é acusado de 

não saber se portar em um banquete e de ser um ressentido, que guarda mágoas dos infortúnios 

que ocorreram naquele espaço (Luciano. Prom. 8). As tintas colocadas na imagem traçada pelo 

Prometeu luciânico são fortes, uma vez que suas atitudes são dignas de uma “pessoa irritada de 

mesquinhez de espírito, de baixeza de mentalidade e de predisposição para a ira” (Luciano. 

Prom. 9).225 O Titã considera que recebeu uma pena exagerada para o ‘crime’ que cometera. 

Ele menospreza seu delito (Luciano. Prom. 10). 

A segunda acusação, de ter criado os homens, faz com que o Titã lembre os dois deuses 

que sem os homens os deuses não teriam templos, altares, muito menos hecatombes (Luciano. 

Prom. 12). Luciano não chega à conclusão ateísta de que os deuses existem porque os homens 

os criaram; sua argumentação tem como limite a ideia de que os deuses só têm culto por que os 

homens existem, ou seja, os deuses precisam dos homens vis: 

 

Prometeu – (...) Ora, existiam no início – na verdade, tornar-se-á mais 

facilmente evidente se eu cometi um crime, quando alterei as coisas e inovei 

no que respeita aos homens - ...existia, pois, unicamente a raça divina e 

celestial, e a Terra era uma coisa selvagem e informe, toda coberta de cerrados 

bosques, e estes mesmos em estado bravio; não existiam altares dos deuses, 

nem templos – e como? -, nem estátuas ou outras coisas do género, como 

atualmente se veem por toda parte, veneradas com todo o desvelo. (Luciano. 

Prom. 12)226  

 

A reflexão luciânica coloca os homens como “obras que têm sido úteis aos deuses” 

(Luciano. Prom. 14).227 O Prometeu luciânico constrói uma imagem para si que o opõe ao deus 

tirânico, uma vez que ele é preocupado com o “bem comum” (εἰς τὸ κοινὸν) (Luciano. Prom. 

14).  

Prometeu também refuta a ideia de que a criação das mulheres foi um mal, afirmando 

que: “Mas aquilo que mais me atormenta é o fato de vós, que me censurais por ter fabricado os 

homens, vos apaixonardes particularmente pelas mulheres, não cessando de descer lá abaixo” 

(Luciano. Prom. 17).228 

                                                 
224 “[...] καὶ ὡς μειρακίου τὸ τοιοῦτον, ὀργίζεσθαι καὶ ἀγανακτεῖν εἰ μὴ τὸ μεῖζον αὐτὸς ήψεται.” 
225 “ὅρα γὰρ μὴ πολλήν τινα ταῦτα κατηγορῇ τοῦ ἀγανακτοῦντος αὐτοῦ μικροψυχίαν καὶ ἀγένειαν τῆς γνώμης καὶ 

πρὸς ὀργὴν εὐχέρειαν.” 
226  “Ἦν τοίνυν πάλαι – ῥᾷον γὰρ οὕτω δῆλον ἂν γένοιτο, εἴ τι ἠδίκηκα ἐγὼ μετακοσμήσας καὶ νεωτερίσας τὰ 

περὶ τοὺς ἀνθρώπους – ἦν οὖν τὸ θεῖον μόνον καὶ τὸ ἐπουράνιον γένος, ἡ γῆ δὲ ἄγριόν τι χρῆμα καὶ ἄμορφον, 

ὕλαις ἅπασα καὶ ταύταις ἀνημέροις λάσιος, οὔτε δὲ βωμοὶ θεῶν ἢ νέως, – πόθεν γάρ;  – ἢ ξόανα ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον, 

οἷα πολλὰ νῦν ἁπανταχόθι φαίνεται μετὰ πάσης ἐπιμελείας τιμώμενα.” 
227 “ὅτι δὲ καὶ χρήσιμα ταῦτα γεγένηται τοῖς θεοῖς [...].” 
228 “ὃ δὲ μάλιστά με πνίγει τοῦτ' ἐστίν, ὅτι μεμφόμενοι τὴν ἀνθρωποποιίαν καὶ μάλιστά γε τὰς γυναῖκας ὅμως 

ἐρᾶτε αὐτῶν καὶ οὐ διαλείπετε κατιόντες [...].” 
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As palavras do Titã, que, por um lado, têm o fito de defendê-lo das acusações, por outro 

lado, colocam um importante indício para entendermos a construção luciânica da imagem de 

Zeus como um tirano que se metamorfoseia em diversas formas para vir à terra com o intuito 

de copular com mortais (Luciano. Prom. 17). Se a mulher fosse tão danosa assim, eles a 

evitariam. Entretanto, é comum os deuses se apaixonarem por mulheres mortais (Luciano. 

Prom. 17). Ele lembra, inclusive, que alguns deuses são frutos dessas relações com as mortais. 

Há, nos diálogos, a imagem do tirano que viola as mulheres e, em alguns casos, os homens, 

tratando-se, portanto, de mais uma arbitrariedade.     

Como em um tribunal, Prometeu bajula seus ouvintes: 

 

Todavia – direis talvez – os homens deviam ser modelados sim senhor, mas 

de outra forma, e não à nossa imagem. Mas que outro modelo tomaria eu 

melhor do que este, que eu já sabia absolutamente belo? Ou deveria fabricar 

um animal sem inteligência, bestial e selvagem? E como eles sacrificariam os 

deuses e vos prestariam outras homenagens, se não fosse feito dessa maneira? 

(Luciano. Prom. 17).229 

 

O argumento conclui que a fabricação dos homens mostrou-se muito mais vantajosa aos 

deuses (Luciano. Prom. 11), já que os deuses se beneficiam bastante com os mesmos, por meio 

das aventuras com mortais, das oferendas e preces, das construções de templos e santuários.  

O terceiro crime: “então agora, com vossa licença, passo à questão do fogo e a esse 

censurável roubo”230 (Luciano. Prom. 18), leva-nos ao entendimento de que, ao levar o fogo 

aos homens, o Titã não teria privado os deuses de seu benefício, uma vez que o fogo se reparte 

em quantas chamas forem produzidas, “o fogo não se extingue, quando outra chama se acende 

nele” (Luciano. Prom. 18).231  Nesse passo, o Prometeu luciânico retoma a tradição greco-

romana, expressa pela memória épica dos poemas homéricos, e recorda que os deuses são 

“dispensadores de bens” (δωτῆρας ἑάων) (Luciano. Prom. 18; Homero. Odis. VIII, 325), assim, 

não cabe aos deuses serem avarentos. O Titã ressalta como os deuses não perderam com o fato 

de os homens terem o fogo, mas ganharam, pois agora eles podem usar o mesmo nos 

hecatombes (Luciano. Prom. 19). Portanto, a queixa feita pelos deuses “será absolutamente 

contrária ao vosso desejo” (Luciano. Prom. 19).232 

                                                 
229  “Ἀλλ' ἐχρῆν μέν, ἴσως φήσεις, ἀναπεπλάσθαι τοὺς ἀνθρώπους, ἄλλον δέ τινα τρόπον, ἀλλὰ μὴ ἡμῖν ἐοικότας· 

καὶ τί ἂν ἄλλο παράδειγμα τούτου ἄμεινον προεστησάμην, ὃ πάντως καλὸν ἠπιστάμην; ἢ ἀσύνετον καὶ θηριῶδες 

ἔδει καὶ ἄγριον ἀπεργάσασθαι τὸ ζῷον; καὶ πῶς ἂν ἢ θεοῖς ἔθυσαν ἢ τὰς ἄλλας ὑμῖν τιμὰς ἀπένειμαν οὐχὶ τοιοῦτοι 

γενόμενοι;” 
230  Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀνθρώπων καὶ ταῦτα ἱκανά. ἤδη δὲ καὶ ἐπὶ τὸ πῦρ, εἰ δοκεῖ, μέτειμι καὶ τὴν ἐπονείδιστον 

ταύτην κλοπήν. 
231 “οὐ γὰρ ἀποσβέννυται ἐναυσαμένου τινός·” 
232 “ἐναντιωτάτη τοίνυν ἡ μέμψις αὕτη ἂν γένοιτο τῇ ὑμετέρᾳ ἐπιθυμίᾳ.” 
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Entretanto, as palavras que refutam, peremptoriamente, inflamariam a ira de Zeus, como 

afirma Hermes: 

 

Hermes – Ó Prometeu, não é fácil rivalizar com um sofista tão ardoroso. No 

entanto, tens muita sorte pelo fato de Zeus não ter escutado as suas palavras, 

pois bem sei que te poria dezesseis abutres a dilacerar-te as entranhas, pela 

maneira terrível como tu o acusaste, parecendo que te defendias. Além disso, 

fico admirado, pelo fato de tu, um adivinho, não teres previsto que irias ser 

punido por esses seus atos (Luciano. Prom. 20). 233 

 

Por meio do personagem Hermes, Luciano apresenta dois elementos que consideramos 

fundamentais para a análise que propomos. Primeiramente, que o poder estabelecido no mundo 

representado pelo escritor, bem como naquele em que ele viveu, não permitia a contestação das 

decisões dos governantes. Em segundo lugar, o discurso de defesa proposto estava carregado 

de denúncias. O prometeu luciânico deixa claro que Zeus não se preocupa com a comunidade. 

A forma de colocar o debate mimetiza a postura luciânica diante do poder estabelecido. Nesse 

caso, observamos que Zeus se comportou como um tirano, uma vez que, como nos alerta 

Aristóteles, “[a tirania é hostil] contra os notáveis; elimina-os de forma oculta ou às claras, e 

exila-os como rivais e empecilhos ao exercício da autoridade” (Aristóteles. Pol.1311a. 15-

18).234 

Todavia, Prometeu sabe que Héracles o libertará da águia e que chegará o momento em 

que Zeus o libertará, como pagamento de um segredo. A conclusão desse diálogo se completará 

com o próximo texto que analisamos.  

Nos Diálogos dos deuses, Luciano constrói cenas rápidas do cotidiano dos deuses e, à 

primeira vista, os textos parecem bem superficiais. Entretanto, pouco a pouco vemos que o sírio 

apresenta indícios instigantes sobre a cultura política de seu tempo, sendo que a unidade desses 

diálogos pode ser conferida pela imagem de Zeus, como analisamos no tópico seguinte. No 

primeiro diálogo da coletânea dos Diálogos dos deuses, travado entre Zeus e Prometeu, o Titã 

suplica a Zeus a liberdade do castigo que lhe foi infringido no Cáucaso.  

 

Prometeu – Ó Zeus, solta-me, que já padeci horrivelmente. 

Zeus – O quê? Soltar-te, a ti que devias ter grilhetas ainda mais pesadas, ter 

todo o Cáucaso sobre tua cabeça e dezesseis abutres não só a dilacerar-te o 

fígado, mas também a arrancar-te os olhos, como castigo por nos teres 

                                                 
233 “{ΕΡΜΗΣ}  

 Οὐ ῥᾴδιον, ὦ Προμηθεῦ, πρὸς οὕτω γενναῖον σοφιστὴν ἁμιλλᾶσθαι· πλὴν ἀλλὰ ὤνησο, διότι μὴ καὶ ὁ Ζεὺς ταῦτα 

ἐπήκουσέ σου· εὖ γὰρ οἶδα, ἑκκαίδεκα γῦπας ἂν ἐπέστησέ σοι τὰ ἔγκατα ἐξαιρήσοντας· οὕτω δεινῶς αὐτοῦ 

κατηγόρηκας ἀπολογεῖσθαι δοκῶν. ἐκεῖνο δέ γε θαυμάζω, ὅπως μάντις ὢν οὐ προεγίγνωσκες ἐπὶ τούτοις 

κολασθησόμενος.” 
234 “ἐκ δημοκρατίας δὲ τὸ πολεμεῖν τοῖς γνωρίμοις καὶ διαφθείρειν λάθρᾳ καὶ φανερῶς καὶ φυγαδεύειν ὡς 

ἀντιτέχνους καὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἐμποδίους.” 
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modelado esses seres que são os homens, por nos teres roubado o fogo235 e 

teres criado as mulheres? Será preciso mencionar também como me enganaste 

na distribuição da carne, servindo-me ossos disfarçados nas gorduras e 

guardando para ti a melhor das partes? (Luciano. D. deor. I.1)236 

 

No diálogo, Prometeu implora a piedade de Zeus, uma vez que já fora punido. 

Entretanto, Zeus se coloca inatingível às súplicas, retomando as acusações tradicionais à 

acusação ao Titã. Zeus se coloca como um tirano. Diante dessa postura, Prometeu propõe um 

acordo. Revelará uma informação importante, desde que tenha a liberdade. Nesse breve diálogo, 

como no decorrer dos outros diálogos dos deuses, Zeus se prepara em segredo para mais uma 

aventura amorosa. Prometeu diz: “Se eu te disser para onde é que tu te encaminhas neste 

momento, acreditarás em mim e nas minhas restantes profecias?” (Luciano. D. Deor. I.2).237 

 Diante da afirmativa de Zeus, o Titã revela que o deus irá à casa de Tétis, onde terá relações 

sexuais com ela.  Diante do acerto, ele permite que Prometeu faça a profecia que de fato lhe interessa. 

Assim se expressa Prometeu: “Ó Zeus, não tenhas relações com a Nereida, pois, se ela engravidar de ti, 

a criança far-te-á o mesmo que tu fizeste a....” (Luciano. D. Deor. I. 2).238 Diante do jogo literário, o Titã 

não ousa mencionar que Zeus derrubou seu pai Cronos e se tornou o rei dos deuses, pois o cuidado é 

necessário diante daqueles que são detentores do poder.  

No passo seguinte do diálogo apresentado, Prometeu utiliza-se de seus dons de prever o 

futuro para conseguir a liberdade do Cáucaso. Zeus, que estaria de saída para ir à casa de Tétis 

e se deitar com ela, é advertido pelo Titã que, se ele fizer isso, ela terá um filho que fará o 

mesmo que ele fez com Cronos, ou seja, que irá depor o pai e tomar seu lugar. Zeus se furta de 

manter relações com a divindade feminina e ordena a Hefesto que liberte o Titã. Segundo 

Rodolfo P. Buzón e José P. Maksimczuk, nesse trecho  

 

Luciano ‘manipula’ o episódio mítico da queda de Cronos para apresentar a 

troca de mando como uma passagem da monarquia à tirania (...) A 

comparação entre a queda de Cronos e o hipotético rival de Zeus pelo trono é 

uma falácia: as circunstâncias, os personagens e os motivos são 

completamente diferentes. Mas Luciano, muito habilmente, o modifica e 

                                                 
235 Luis Séchan, no livro Le mythe de Prométhé, debate muitos pontos deste mito, como o significado do conflito 

deste com Zeus, as artes do fogo e a metalurgia (SÉCHAN, 1952: 4).  
236 “{ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ}  

 Λῦσόν με, ὦ Ζεῦ· δεινὰ γὰρ ἤδη πέπονθα.    

{ΖΕΥΣ}  

 Λύσω σε, φῄς, ὃν ἐχρῆν βαρυτέρας πέδας ἔχοντα καὶ τὸν Καύκασον ὅλον ὑπὲρ κεφαλῆς ἐπικείμενον ὑπὸ 

ἑκκαίδεκα γυπῶν μὴ μόνον κείρεσθαι τὸ ἧπαρ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττεσθαι, ἀνθ' ὧν τοιαῦθ' ἡμῖν ζῷα 

τοὺς ἀνθρώπους ἔπλασας καὶ τὸ πῦρ ἔκλεψας καὶ γυναῖκας ἐδημιούργησας; ἃ μὲν γὰρ ἐμὲ ἐξηπάτησας ἐν τῇ νομῇ 

τῶν κρεῶν ὀστᾶ πιμελῇ κεκαλυμμένα παραθεὶς καὶ τὴν ἀμείνω τῶν μοιρῶν σεαυτῷ φυλάττων, τί χρὴ λέγειν;” 
237 “{ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ}  

 Ἢν εἴπω ἐφ' ὅ τι βαδίζεις νῦν, ἀξιόπιστος ἔσομαί σοι καὶ περὶ τῶν ὑπολοίπων μαντευόμενος;”  
238 “{ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ}  

 Μηδέν, ὦ Ζεῦ, κοινωνήσῃς τῇ Νηρεΐδι· ἢν γὰρ αὕτη κυοφορήσῃ ἐκ σοῦ, τὸ τεχθὲν ἴσα ἐργάσεταί σε οἷα καὶ σὺ 

ἔδρασας - ” 
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apresenta um Zeus que destronou seu pai, silenciando seus motivos (BUZÓN 

& MAKSIMCZUK, 2012:31).  

 

Nosso ponto de vista é que Luciano também se inspira em seu contexto, no qual a 

sucessão imperial, no período dos Antoninos, apresenta uma aparência de tranquilidade. Havia 

um grande problema que era a ausência de um regime jurídico para apresentar o nome que 

deveria ser o Imperador. Luciano viveu em um período em que a propaganda imperial garantia 

que o poder seria transmitido ao melhor, entretanto, sempre havia o risco de que esse poder 

viesse a ser tomado por um filho de soberano que não tivesse condições para tal. Há aqui o 

cuidado em dizer, por meio da narrativa mítica retomada, que se deve ter cuidado com os filhos. 

Não acreditamos em uma mensagem direta ao governante, pois nosso ponto de vista é de que 

há aqui uma comunidade política para a qual o texto luciânico se dirige, e que essas pessoas são 

parte de uma pequena elite que apoia um novo governante. Nesse sentido, a profecia prometeica 

refere-se a uma complexa rede de micropoderes dispersos nas cidades imperiais. A narrativa 

criada por Luciano reutiliza os mitos tradicionais para expressar sua postura referente ao poder 

imperial. A noção luciânica de que um governo que se comporte de maneira indevida pode ser 

um mau governo fornece a tônica dos diálogos; não se trata de oposição, mas de posição diante 

da realidade, principalmente, a partir de uma memória grega, vinculada a uma instituição 

específica que é a tirania, mas que no Império Romano era um adjetivo usado para caracterizar 

um mau governante.  

 

3.4 Espaço e Narrativa mítica: a representação dos Tiranos entre gregos e 

romanos 

 

Nos tópicos anteriores, vimos como há uma confluência dos mitos com a História 

nos textos luciânicos e que essa serve de mote para uma argumentação política. Nesse passo, 

nos preocupamos em entrelaçar as imagens míticas da chegada ao mundo dos mortos e da visita 

do barqueiro do Hades, Caronte, à Terra, com a apresentação dos reis e tiranos gregos, ou 

melhor, de homens que detinham o poder concentrado em suas mãos. Para isso, nosso foco 

recorta dois diálogos maiores, Caronte e os contempladores e A travessia para o Hades ou o 

Tirano, para análise. O primeiro discorre sobre a visita do barqueiro ao mundo dos vivos, 

ciceroneado por Hermes. Essa visita permite que ele observe a existência humana com olhares 

distanciados daquela que está acostumado, com os homens desesperados com a morte. O outro 

texto discorre, principalmente, sobre a chegada de um tirano ao Hades e seu julgamento. Nos 
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dois diálogos, analisamos a representação que Luciano cria dos tiranos, tendo em vista os 

elementos sobre a tirania que expressamos no tópico anterior.  

No mundo grego, clássico e helenístico, ser um tirano significava assumir um cargo 

específico, com poderes e características próprias. Aristóteles, em sua Política, caracteriza a 

tirania como um desvio da monarquia (Aristóteles. Pol. 1311a. 15). O filósofo assim a 

caracteriza: “A tirania (...) não visa propriamente o bem comum, mas tão só o proveito pessoal. 

Enquanto a meta do tirano é o prazer, a do rei é o bem. Por essa razão, se explica, de um lado, 

que o tirano ambicione a riqueza, contrariamente ao rei, que ambiciona a honra” (Aristóteles. 

Pol. 1311a.2).239 Como já vimos com o caso do Titã Prometeu, Luciano enfatiza justamente 

essas características nos tiranos, porém, agora não se trata de uma instituição específica, mas 

de um qualificador do mau governante, um alerta sobre a postura que um governante ruim pode 

ter. Trata-se de uma exegese do poder, feita por meio dos diálogos e não de uma denúncia a 

determinado governante.  

Como nos ensinou Chaïm Perelman, em seu Tratado da argumentação, o objetivo 

de toda argumentação consiste em criar nos leitores/ouvintes o anseio para a mudança, por meio 

a incitar ou ampliar a adesão dos homens às ideias que as teses defendidas expõem. A ação 

manifestar-se-á em momento oportuno (PARELMAN, 2005: 50). As diferentes construções 

retóricas ou literárias luciânicas objetivam argumentar, por meio da construção e explicitação 

de características existentes em um mundo metanarrativo. Os vínculos da narrativa com a 

realidade são intrínsecos à sua existência, daí a ampliação das narrativas e espaços míticos a 

fim de fornecer estímulo à reflexão sobre a sociedade. Todo texto vincula-se ao mundo do qual 

ele fez parte, mesmo quando suas colocações tenham pretensões universais. As imagens 

atendem a demandas de sentidos próprias da conjuntura histórica que lhe deu existência.  

A argumentação de Luciano foi eficaz. Ele não fez nenhuma revolução ou 

promoveu mudanças socioeconômicas, pois estas nunca estiveram em seu horizonte de 

expectativas. Em seu presente, talvez, esses futuros ainda não eram possíveis. Sua narrativa 

permite a denúncia da fragilidade da existência perante a morte e do igualamento radical que 

essa promove. O riso, mobilizado pela crítica luciânica, faz os leitores/ouvintes pensarem, tal 

como a argumentação promoveria, no momento oportuno, a ação. Nosso objetivo é 

compreender a construção do tirano luciânico, tendo em vista a dissolução do seu lugar de 

audiência, e não podemos esquecer que o tirano é “aquele que, em seu poder pessoal, não aceita 

                                                 
239 “ἡ δὲ τυραννίς, ὥσπερ εἴρηται πολλάκις, πρὸς οὐδὲν ἀποβλέπει κοινόν, εἰ μὴ τῆς ἰδίας ὠφελείας χάριν. ἔστι δὲ 

σκοπὸς τυραννικὸς μὲν τὸ ἡδύ, βασιλικὸς δὲ τὸ καλόν. διὸ καὶ τῶν πλεονεκτημάτων τὰ μὲν χρημάτων τυραννικά, 

τὰ δ' εἰς τιμὴν βασιλικὰ μᾶλλον·” 
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e não pode aceitar a verdade, porque não faz e não quer fazer senão o que lhe apraz” 

(FOUCAULT, 2011: 51-52).  

No texto Caronte ou os contempladores, o velho barqueiro do Hades vem a Terra 

contemplar a vida. No diálogo travado entre Caronte e Hermes, eles observam, de um lugar 

alto, os seres humanos e a forma despreocupada com que eles lidam com a vida, sem se 

lembrarem de que morrerão a qualquer momento. Eles observam os homens, com foco, 

primeiramente, no atleta Mílon de Crotona, que naquele momento é aplaudido pelos gregos por 

carregar um touro, mas sua glória é passageira e Caronte logo lembra:  

 

Caronte -  Ó Hermes, com que mais justo motivo eles me aplaudirão, pelo 

fato de eu, em breve, pegar nele e enfiar no barquinho, quando ele vier até nós, 

derrotado pelo mais invencível dos adversários – a Morte, que, sem ele disso 

se aperceber, lhe passará uma rasteira. Depois virá queixar-se a nós, 

recordando-se dessas coroas e dos aplausos. Neste momento está muito 

orgulhoso pelo fato de ser muito admirado por ter carregado o touro. E então? 

Pensamos nós porventura que ele encara a expectativa de morrer um dia? 

(Luciano. Char. 8).240 

 

Esse trecho é importante, pois marca o tom que todo o diálogo apresenta. Os 

homens vivem sem se preocupar com a morte, que cambia o discurso de lugar, já que as muitas 

atitudes superficiais perdem o sentido. O deslocamento faz com que toda a vida ganhe outra 

significação, permite uma liberdade maior e, nesse sentido, potencializa as colocações 

referentes ao mundo em que ele viveu.  

Nesse texto, as duas divindades observam sujeitos muito específicos. Nesse passo, 

nos interessamos, principalmente, pela percepção luciânica dos tiranos, entendendo que o 

escritor mobiliza a memória cultural helênica, retomando cenas consagradas presentes em 

outros escritores. Por exemplo, Luciano apresenta uma anedota bastante conhecida que se passa 

entre Sólon e Creso241:  

 

Creso – Meu hóspede ateniense, tu viste a minha riqueza, os meus tesouros, 

todo o meu ouro em barra e toda a minha magnificência. Diz-me, pois, qual 

de entre todos os homens consideras mais feliz.  

(...) 

Sólon – Ó Creso, são muito poucos os indivíduos felizes. Pelo que me diz 

respeito, de entre os que eu conheço, considero como sendo os mais felizes 

                                                 
240 “{ΧΑΡΩΝ}  

 Καὶ πόσῳ δικαιότερον ἂν ἐμέ, ὦ Ἑρμῆ, ἐπαινοῖεν, ὃς αὐτόν σοι τὸν Μίλωνα μετ' ὀλίγοι  

συλλαβὼν ἐνθήσομαι ἐς τὸ σκαφίδιον, ὁπόται ἥκῃ πρὸς ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ ἀμαχωτάτου τῶν ἀνταγωνιστῶν 

καταπαλαισθεὶς τοῦ Θανάτου, μηδὲ συνεὶς ὅπως αὐτὸν ὑποσκελίζει; κᾆτα οἰμώξεται ἡμῖν δηλαδὴ μεμνημένος τῶν 

στεφάνων τούτων καὶ τοῦ κρότου· νῦν δὲ μέγα φρονεῖ θαυμαζόμενος ἐπὶ τῇ τοῦ ταύρου φορᾷ. τί δ' οὖν; οἰηθῶμεν 

ἄρα ἐλπίζειν αὐτὸν καὶ τεθνήξεσθαί ποτε;” 
241 Há, no trecho, um recurso estilístico, no qual o escritor coloca um diálogo no interior do diálogo entre Hermes 

e Caronte. 
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Cléobis e Bíton, filhos da sacerdotisa de Argos, que morreram ambos 

recentemente, quando se atrelaram ao carro que levava a mãe ao templo. 

Creso – Seja. Que esses dois tenham o primeiro lugar da felicidade. E então 

quem será o segundo? 

Sólon – O ateniense Telo, que viveu com muita dignidade e morreu pela 

Pátria. 

Creso – Ó meu malandro, então não te pareço feliz? 

Sólon – Ainda não sei, ó Creso, uma vez que não chegaste ao fim da tua vida. 

Realmente a morte é que faz um juízo seguro nessa matéria, se a pessoa viveu 

feliz até o termo (Luciano. Char. 10).242 

 

Essa estória foi narrada por Heródoto, no livro I das Histórias (Herd. Hist. I, 29-

33), texto bastante conhecido daqueles que haviam se formado segundo a Paideia helênica. O 

legislador ateniense faz parte das listas de sábios lendários do período arcaico, cuja fama e 

sabedoria são expressas por diversas anedotas, como essa que foi narrada acima243, e Creso, rei 

de Lídia conhecido por sua magnificência e compulsão por oráculos, o que a levará à ruína244.  

O texto luciânico não se preocupa com essa agrura, isto é, se Creso é um bárbaro. 

Luciano já escrevia desse entre lugar, que, de certa forma, o colocava como um bárbaro 

helenizado.  Não se trata de colocar à baila a identidade helênica neste instante, o que seria 

facilmente desmentido no decorrer do texto, visto que as críticas são feitas indiscriminadamente 

a gregos e bárbaros.  

Entretanto, a apreciação é direcionada aos governantes, já que o mesmo Creso 

lamentará nos Diálogos dos mortos, na representação de sua chegada ao Hades, como vimos 

                                                 
242 “{ΚΡΟΙΣΟΣ}  

 Ὦ ξένε Ἀθηναῖε, εἶδες γάρ μου τὸν πλοῦτον καὶ τοὺς θησαυροὺς καὶ ὅσος ἄσημος χρυσός ἐστιν ἡμῖν καὶ τὴν 

ἄλλην πολυτέλειαν, εἰπέ μοι, τίνα ἡγῇ τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων εὐδαιμονέστατον εἶναι.  

[...]  

{ΣΟΛΩΝ}  

 Ὦ Κροῖσε, ὀλίγοι μὲν οἱ εὐδαίμονες· ἐγὼ δὲ ὧν οἶδα Κλέοβιν καὶ Βίτωνα ἡγοῦμαι εὐδαιμονεστάτους γενέσθαι, 

τοὺς τῆς ἱερείας παῖδας τῆς Ἀργόθεν, τοὺς ἅμα πρῴην ἀποθανόντας, ἐπεὶ τὴν μητέρα ὑποδύντες εἵλκυσαν ἐπὶ τῆς 

ἀπήνης ἄχρι πρὸς τὸ ἱερόν. 

{ΚΡΟΙΣΟΣ}  

 Ἔστω· ἐχέτωσαν ἐκεῖνοι τὰ πρῶτα τῆς εὐδαιμονίας. ὁ δεύτερος δὲ τίς ἂν εἴη;  

{ΣΟΛΩΝ}  

 Τέλλος ὁ Ἀθηναῖος, ὃς εὖ τ' ἐβίω καὶ ἀπέθανεν ὑπὲρ τῆς πατρίδος.  

{ΚΡΟΙΣΟΣ}  

 Ἐγὼ δέ, ὦ κάθαρμα, οὔ σοι δοκῶ εὐδαίμων εἶναι;  

{ΣΟΛΩΝ}  

 Οὐδέπω οἶδα, ὦ Κροῖσε, ἢν μὴ πρὸς τὸ τέλος ἀφίκῃ τοῦ βίου· ὁ γὰρ θάνατος ἀκριβὴς ἔλεγχος τῶν τοιούτων καὶ 

τὸ ἄχρι πρὸς τὸ τέρμα εὐδαιμόνως διαβιῶναι.” 
243 Esses personagens podem variar de acordo com a tradição. No texto A tradição dos sete sábios: o sapiens 

enquanto paradigma de uma identidade, Delfim Ferreira Leão o analisa a partir da tradição herodoteana e afirma 

que o diálogo supracitado é “o relato mais significativo de todos, a ponto de atingir o estatuto de modelo 

paradigmático da forma como o diálogo entre um sábio grego e um monarca oriental poderia ser abordado” 

(LEÃO, 2011: 53).  
244 Delfim Ferreira Leão afirma que Plutarco retoma essa estória a fim de distinguir as práticas e representações 

próprias dos gregos, no sentido de opor o sábio grego a um soberano bárbaro, o que distinguiria de Heródoto cuja 

narrativa tem caráter universal (LEÃO, 2011: 105-106). 
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anteriormente. Sofrendo por causas de seus tesouros, Creso é o exemplo do governante vaidoso, 

que não sabe que a morte chegará a todos os viventes. Luciano coloca mais uma vez a morte 

como o problema seminal da existência. Como o próprio Caronte repete diversas vezes, 

somente julgaremos essas vidas “depois dessa barca” (παρὰ τὸ πορθμεῖον) (Luciano. Char. 10), 

em referência clara ao barco que ele comanda.  

Os governantes apresentados por Luciano expressam uma crítica bem contundente 

à cultura política de sua época Sempre tendo em vista as premissas de Sólon, só podemos dizer 

que a vida de alguém é feliz com o término desta. 

No passo seguinte desse diálogo, há um debate sobre a relação de Creso com o 

oráculo de Delfos. Hermes comenta com Caronte essa postura, desvendando uma característica 

importante nesse contexto. Hermes diz assim: 

 

Hermes -  Ó Caronte, o Lídio não suporta a franqueza e a verdade das 

palavras, mas, pelo contrário, pareceu-lhe absurdo um homem pobre não se 

humilhar, mas dizer livremente o que lhe vem à cabeça ... Mas passando algum 

tempo há de se lembrar de Sólon, quando for aprisionado e lançado na fogueira 

por Ciro. Na verdade, ouvi, ainda recentemente, Cloto ler o destino fiado para 

cada pessoa, onde este caso estava escrito, Creso seria capturado por Ciro, e 

que o próprio Ciro seria morto ali por aquela mulher... (Luciano. Char. 13)245 

 

O poder é contraposto à sabedoria, e as palavras do sábio são colocadas em risco 

capital. Seu conhecimento do futuro que aguarda aqueles personagens permite que Caronte 

considere divertida aquela cena, já que a sabedoria do sábio se afirmará de maneira contundente. 

Os homens desconhecem o seu futuro, por esse motivo vivem sem se preocupar com o fim. 

Somente quando os homens morrem é que há um veredito final sobre sua felicidade e permite-

se dizer se alguém foi ou não feliz, como podemos observar nos comentários de Hermes e 

Caronte do trágico destino de Creso e Ciro. No entanto, se a ruína o aguardará em um futuro 

próximo, naquele momento ele é o governante tirânico. Por mais que isso seja cômico, sabe que 

adiante terá uma vida marcada por desgraças, naquele momento “quem ousaria olhá-lo de 

frente246, esses tipos são tão altivos com as outras pessoas?” (Luciano. Char. 13).247 Como nos 

ensinou Michel Foucault, as novas assertivas de Sólon apresentam traços da parrésia, ou seja, 

                                                 
245 “{ΕΡΜΗΣ}  

 Οὐ φέρει ὁ Λυδός, ὦ Χάρων, τὴν παρρησίαν καὶ τὴν ἀλήθειαν τῶν λόγων, ἀλλὰ ξένον αὐτῷ δοκεῖ τὸ πρᾶγμα, 

πένης ἄνθρωπος οὐχ ὑποπτήσσων, τὸ δὲ παριστάμενον ἐλευθέρως λέγων. μεμνήσεται δ' οὖν μικρὸν ὕστερον τοῦ 

Σόλωνος, ὅταν αὐτὸν δέῃ ἁλόντα ἐπὶ τὴν πυρὰν ὑπὸ τοῦ Κύρου ἀναχθῆναι· ἤκουσα γὰρ τῆς Κλωθοῦς πρῴην 

ἀναγινωσκούσης τὰ ἑκάστῳ ἐπικεκλωσμένα, ἐν οἷς καὶ ταῦτα ἐγέγραπτο, Κροῖσον μὲν  

ἁλῶναι ὑπὸ Κύρου, Κῦρον δὲ αὐτὸν ὑπ' ἐκεινησὶ τῆς Μασσαγέτιδος ἀποθανεῖν.” 
246 A proibição a olhar no rosto dos governantes é uma característica das realezas helenísticas. Trata-se de conferir 

sacralidade à pessoa do soberano. 
247 “ἀλλὰ νῦν τίς ἂν αὐτοὺς προσβλέψειεν οὕτως ὑπερφρονοῦντας τῶν ἄλλων;”  
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ao ser sincero com o governante, o legislador, alguém coloca sua vida em risco (FOUCAULT, 

2011: 65-66), como os tiranos se esquecem da morte nos escritos do samosatense.  

Outro tirano que Luciano destaca da memória cultural helênica é Polícrates, tirano 

de Samos, cuja bem-aventurança era reconhecida por todos. Havia uma anedota, muito 

conhecida referente ao seu anel248: como Polícrates era extremamente beneficiado pela sorte, 

resolveu jogar no mar um anel valioso, para ter uma perda e assim quebrar a sorte que tinha; 

entretanto, alguns dias após o descarte, um criado, ao preparar a alimentação, encontra o anel 

dentro de um peixe. A cena é descrita desta maneira: 

 

Caronte - (...) Mas...  quem é aquele tipo, ó Hermes, todo acolchetado num 

manto púrpura, com um diadema, a quem o cozinheiro está a dar um anel [que 

achou] ao abrir o peixe, 

Numa ilha de ondas cercada? 

Dir-se-ia que é um rei249.  

Hermes - Mas que excelente paródia, ó Caronte. Pois estás vendo Polícrates, 

Tirano de Samos, que se considera um homem totalmente feliz. No entanto, 

traído e entregue ao Sátrapa Orete pelo seu criado Meândrio, que está ao seu 

lado, será crucificado, ó infeliz, caindo, num breve instante, do alto da sua 

felicidade. Este fato, também ouvi da boca de Cloto.  

Caronte – Como eu admiro esta nobre Cloto! Queime-os ela, corte lhes as 

cabeças, crucifique-os, para que eles saibam que são homens. Que eles sejam 

elevados aos píncaros, pois quanto mais alto caírem, mas dolorosa será a 

queda. Então eu fartar-me-ei de rir, ao reconhecer cada um deles na minha 

barca, todos nus, sem trazerem consigo nem mantos de púrpura, nem tiaras, 

nem tronos de ouro (Luciano. Char. 14).250 

  

A narrativa sobre Polícrates representava um cânone sobre a felicidade plena e, 

assim como os relatos sobre Creso, simbolizava a queda a que todos estão sujeitos, 

principalmente, quando gozam da felicidade. Por meio da traição de um criado próximo, o 

tirano foi entregue aos inimigos. Discretamente, como têm que ser os recados aos poderosos, 

Luciano lembra a finitude da vida e que essa iguala a todos, mas também ressalta que os campos 

                                                 
248 Heródoto narrou essa famosa anedota referente ao anel de Polícrates (Her. Hist. III, 39-43).  
249 Os dois trechos são da Odisséia (Hom. Od. I, 50; I, 80). 
250 “{ΧΑΡΩΝ}  

[...] ἐκεῖνος δὲ τίς ἐστιν, ὦ Ἑρμῆ, ὁ τὴν πορφυρᾶν ἐφεστρίδα ἐμπεπορπημένος, ὁ τὸ διάδημα, ᾧ τὸν δακτύλιον ὁ 

μάγειρος ἀναδίδωσι τὸν ἰχθὺν ἀνατεμών, 

  νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ; βασιλεὺς δέ τις εὔχεται εἶναι.  

{ΕΡΜΗΣ}  

 Εὖ γε παρῳδεῖς, ὦ Χάρων. ἀλλὰ Πολυκράτην ὁρᾷς τὸν Σαμίων τύραννον πανευδαίμονα ἡγούμενον εἶναι· ἀτὰρ 

καὶ οὗτος αὐτὸς ὑπὸ τοῦ παρεστῶτος οἰκέτου Μαιανδρίου προδοθεὶς Ὀροίτῃ τῷ σατράπῃ ἀνασκολοπισθήσεται 

ἅθλιος ἐκπεσὼν τῆς εὐδαιμονίας ἐν ἀκαρεῖ τοῦ χρόνου· καὶ ταῦτα γὰρ τῆς Κλωθοῦς ἐπήκουσα.  

{ΧΑΡΩΝ}  

 Ἄγαμαι Κλωθοῦς γεννικῆς· καῖε αὐτούς, ὦ βελτίστη, καὶ τὰς κεφαλὰς ἀπότεμνε καὶ ἀνασκολόπιζε, ὡς εἰδῶσιν 

ἄνθρωποι ὄντες· ἐν τοσούτῳ δὲ ἐπαιρέσθων ὡς ἂν ἀφ' ὑψηλοτέρου ἀλγεινότερον καταπεσούμενοι. ἐγὼ δὲ 

γελάσομαι τότε γνωρίσας αὐτῶν ἕκαστον γυμνὸν ἐν τῷ σκαφιδίῳ μήτε τὴν πορφυρίδα μήτε τιάραν ἢ κλίνην 

χρυσῆν κομίζοντας.” 
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do poder colocam o soberano em condição propícia às traições daqueles que lhes são próximos, 

já que a felicidade gera a inveja e o castigo das divindades. 

Caronte, que contempla a chegada de todos os mortos, faz a seguinte constatação 

ao final do diálogo: 

 

Caronte -  Sim, estou vendo tudo isso, e agora percebo o que é que eles 

consideram agradável durante a vida, ou  que coisa é essa, cuja privação os 

enfurece. Se considerarmos os seus reis, que parecem ser as pessoas mais 

felizes do mundo. Além da instabilidade, como tu dizes, e da incerteza da 

sorte, verificaremos que, no seu caso, as situações desagradáveis são em 

número superior às agradáveis, temores, perturbações, inimizades, 

conspirações, rancores e lisonjas. De fato, eles convivem com tudo isso. E 

deixo de lado os lutos, as doenças e os padecimentos, que obviamente os 

atacam em pé de igualdade. Ora, se os seus males já são tão grandes, podeis 

imaginar como serão o dos simples particulares? (Luciano. Char. 18).251 

 

Luciano faz um inventário do que significa assumir o governo de uma cidade ou 

de um império. Observemos o caso de Creso ou de Polícrates, um rei e um tirano, que compõem 

a memória histórica greco-romana e submergem nas agruras da fortuna. Luciano não faz uma 

distinção entre o rei e o tirano, tal como foi feita por Aristóteles. Na verdade, ele mostra com 

sagacidade como os dois exemplos não se distinguem em seus fins. Creso é um rei que estaria 

preocupado com bens materiais e poder, enquanto Polícrates não é lembrado como tirano por 

maldades. Entendemos que Luciano nos alerta que qualquer governante pode vir a ser um tirano 

no sentido que sua época dava a essa palavra, como sinônimo de mau governante. Cloto, a 

Moira252 que enrola o fio da vida de cada mortal, decide como se desenrolará seu destino. Logo, 

as peripécias da existência podem jogar à condição de escravo e/ou prisioneiro quem está em 

tamanho destaque, uma vez que as relações que se estabelecem com estes são marcadas pela 

bajulação e pela inveja.  

As riquezas ou o poder não compensam os infortúnios: temores, perturbações, 

inimizades, conspirações, rancores e lisonjas. Os governantes do passado mobilizam uma memória que 

se coaduna com a cultura política romana. Não podemos esquecer que a situação política romana era 

marcada pelo assassinato dos Imperadores, sendo que poucos morreram em seu leito. As conspirações 

e traições são a marca dessa forma de governo que não tem a estabilidade em sua transição para outro 

                                                 
251 “Ὁρῶ ταῦτα πάντα καὶ πρὸς ἐμαυτόν γε ἐννοῶ ὅ τι τὸ ἡδὺ αὐτοῖς παρὰ τὸν βίον ἢ τί ἐκεῖνό ἐστιν, οὗ 

στερούμενοι ἀγανακτοῦσιν. ἢν γοῦν τοὺς βασιλέας αὐτῶν ἴδῃ τις, οἵπερ εὐδαιμονέστατοι εἶναι δοκοῦσιν, ἔξω τοῦ 

ἀβεβαίου ὡς φὴς καὶ ἀμφιβόλου τῆς τύχης, πλείω τῶν ἡδέων τὰ ἀνιαρὰ εὑρήσει προσόντα αὐτοῖς, φόβους καὶ 

ταραχὰς καὶ μίση καὶ ἐπιβουλὰς καὶ ὀργὰς καὶ κολακείας· τούτοις γὰρ ἅπαντες σύνεισιν. ἐῶ πένθη καὶ νόσους καὶ 

πάθη ἐξ ἰσοτιμίας δηλαδὴ ἄρχοντα αὐτῶν· ὅπου δὲ τὰ τούτων πονηρά, λογίζεσθαι καιρὸς οἷα τὰ τῶν ἰδιωτῶν ἂν 

εἴη.” 
252 As três Moiras são irmãs que representam o destino humano. Atrópo fiava a vida humana; Cloto enrolava o fio; 

Láquesis cortava a vida humana. 
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governante. Mesmo com tamanhos infortúnios, os governantes ainda carregam as mesmas desditas que 

os meros mortais.  

O espaço do Palácio é representado por Luciano como um ambiente propicio à 

deslealdade. Por exemplo, no diálogo maior Icaromenipo ou sobre as nuvens, Menipo, com asas de uma 

águia e de um abutre, sobe aos céus e observa os homens. Sua exposição da vida nas residências dos 

governantes retoma as colocações apresentadas anteriormente. Icaromenipo vê a seguinte cena:  

 

Olhando lá para baixo, para a Terra, distinguia nitidamente as cidades, as 

pessoas e as suas ações, não só as que se passavam ao ar livre, mas também 

as que se praticavam dentro das casas, onde as pessoas julgavam passar 

despercebidas, como por exemplo253: Ptolomeu254 a ter relações com a sua 

irmã, o filho de Lisímaco255 a conspirar contra o pai, Antíoco256, filho de 

Seleuco, a fazer às escondidas sinais à sua madrasta Estratonice, o tessálico 

Alexandre257 a ser assassinado por sua esposa, Antígono a cometer adultério 

com a esposa do seu filho, o filho de Átalo258 vertendo veneno para seu pai; 

noutro local, Ársaces assassinando a jovem, o eunuco Árbaces puxando da 

espada contra Ársaces, Espatino da Média a ser arrastado para fora da sala do 

banquete pelos guardas, que lhe pegavam pelos pés, e com um sobrolho ferido 

por uma taça de ouro. E cenas idênticas a estas poderiam ver-se na Líbia e nos 

palácios dos Citas e Trácios: pessoas a praticar adultério, a assassinar, a 

conspirar, a raptar, a jurar falso, aterrorizadas e traídas pelos seus familiares. 

(...) as cenas dos reis me proporcionaram um passatempo tão divertido 

(Luciano. Icar. 15-16).259 

 

A imagem vista por Icaromenipo evidencia como o poder está cercado de adultério, 

assassinato, conspiração, sequestros e falsos juramentos, pois não se pode confiar nem mesmo nos 

familiares mais próximos. O riso dessa imagem enfatiza que há muitas agruras no poder, bem como 

deixa claro que o poder vive em uma constante possibilidade de traição, quadro que serve para as 

realezas helenísticas, mas não está distante dos palácios romanos. 

                                                 
253 Os reis e tiranos a seguir são pouco conhecidos dos historiadores, sendo que alguns não podem ser 

comprovados. É interessante notar como eles estão vinculados ao período helenístico, posterior a Alexandre 

Magno. 
254 Ver nota 144. 
255 Lisimaco (c. 360-280 a.C) é um general macedônico e rei da Trácia. Era amigo de infância de Alexandre. 
256 Antioco I, Soter (324-261 a. C) foi rei selêucida, filho de Seleuco I.  
257 Alexandre tirano de Fera, cidade da Tessália. 
258 Existem três Átalos I, Soter; II Filadelfo; III Filomentor que são governantes de Pérgamo. O terceiro deixou 

seu reino em testamento para Roma.  
259 “κατακύψας γοῦν ἐς τὴν γῆν ἑώρων σαφῶς τὰς πόλεις, τοὺς ἀνθρώπους, τὰ γιγνόμενα, καὶ οὐ τὰ ἐν ὑπαίθρῳ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁπόσα οἴκοι ἔπραττον οἰόμενοι λανθάνειν, Πτολεμαῖον μὲν συνόντα τῇ ἀδελφῇ, Λυσιμάχῳ δὲ 

τὸν υἱὸν ἐπιβουλεύοντα, τὸν Σελεύκου δὲ Ἀντίοχον Στρατονίκῃ διανεύοντα λάθρα τῇ μητρυιᾷ, τὸν δὲ Θετταλὸν 

Ἀλέξανδρον ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἀναιρούμενον καὶ Ἀντίγονον μοιχεύοντα τοῦ υἱοῦ τὴν γυναῖκα καὶ Ἀττάλῳ τὸν 

υἱὸν ἐγχέοντα τὸ φάρμακον, ἑτέρωθι δ' αὖ Ἀρσάκην φονεύοντα τὸ γύναιον καὶ τὸν εὐνοῦχον Ἀρβάκην ἕλκοντα 

τὸ ξίφος ἐπὶ τὸν Ἀρσάκην, Σπατῖνος δὲ ὁ Μῆδος ἐκ τοῦ συμποσίου πρὸς τῶν δορυφορούντων εἵλκετο ἔξω τοῦ 

ποδὸς σκύφῳ χρυσῷ τὴν ὀφρὺν κατηλοημένος. ὅμοια δὲ τούτοις ἔν τε Λιβύῃ καὶ παρὰ Σκύθαις καὶ Θρᾳξὶ γινόμενα 

ἐν τοῖς βασιλείοις ἦν ὁρᾶν, μοιχεύοντας, φονεύοντας, ἐπιβουλεύοντας, ἁρπάζοντας, ἐπιορκοῦντας, δεδιότας, ὑπὸ 

τῶν οἰκειοτάτων προδιδομένους. 

 Καὶ τὰ μὲν τῶν βασιλέων τοιαύτην παρέσχε μοι τὴν διατριβήν [...].” 
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Luciano movimenta a memória cultural disponível, transmitida por meio da formação 

escolar, que, por sua vez, orienta a leitura dos textos que são referência em cada gênero. Nesse sentido, 

a leitura de Homero e de Heródoto faz parte do currículo, bem como o estudo dessas anedotas que são 

amiúde entregues aos jovens para que eles treinem sua capacidade argumentativa e expositiva. Desse 

modo, essas recordações têm alto poder argumentativo, já que as mesmas compõem um acervo 

disponível a todos.  

Entretanto, o sírio se utiliza de outros recursos a fim de falar sobre os governantes. No 

diálogo A travessia para o Hades ou O Tirano, ele retoma o tema da chegada ao Hades. Entretanto, ele 

completa o debate com o julgamento dos mortos por Radamanto. Além desse juiz, outros personagens 

míticos fazem parte do diálogo entre Caronte, Hermes, a Moira Cloto, bem como a Erínia260 Tisífone. 

Há um filósofo cínico, chamado Cinísco e Micilo (um sapateiro), caracterizado por ser bem pobre, e o 

tirano Megapentes261.  

O enredo do diálogo, primeiramente, coloca Cloto e Caronte discutindo sobre o atraso de 

Hermes, lembrando que este último tem algumas características não tão honestas, como ser um exímio 

ladrão. Em um segundo momento, chega o condutor de almas cansado, já que um dos mortos teria 

tentado fugir. Trata-se de Megapentes, um tirano. Em seguida, os mortos entram na barca e são 

conferidos por Cloto. O tirano tenta de todas as formas convencer a Moira de retornar a terra. Micilo, 

um sapateiro, comenta sobre a diferença entre a morte de um rico e a de um pobre. Há, finalmente, o 

julgamento dos mortos. A hipótese que levantamos é que o documento ora analisado refere-se com muita 

proximidade ao poder imperial, em um aspecto teórico, pois observamos que Luciano não dirige sua 

crítica à pessoa de um Imperador em particular, mas traça elementos que expõem o que levaria um 

príncipe a ser um mau governante. Desse modo, trata-se de um texto que reflete sobre o poder, não sobre 

determinado Imperador.  

Como já enfatizamos algumas vezes, as críticas ao Império e a seu governante devem ser 

bem veladas, assim, acreditamos que Luciano retoma as insígnias do poder romano a fim de falar do 

poder imperial. A estratégia retórica é colocar em cena um tirano fictício, cujas práticas e representações 

fizessem parte do domínio comum da cultura política de sua época. Dessa forma, a crítica faz-se com 

mais ênfase. 

Analisemos a representação desse Tirano: ele tenta persuadir Hermes e Cloto para 

retornar à vida e utiliza os argumentos mundanos de que precisa terminar uma obra, tem de dar 

instruções a sua mulher, precisa revelar o local secreto em que escondia seu tesouro e precisa vingar-se 

de seus inimigos (Luciano. Cat. 8). No diálogo, os bens do Tirano ficam com seus inimigos, os mesmos 

                                                 
260 As Erínias, também chamadas Eumênides (benevolentes, forma eufemística que tenta aplacar a fúria destas), 

são três divindades pertencentes ao Hades: Alecto, Megera e Tisífone. São representadas com tochas e serpentes 

na cabeça e sempre seguram um chicote. 
261 Etimologicamente esse nome significa cheio de aflições. 
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que lhe causaram a morte. As chantagens e propinas não lhe são úteis, Cloto o critica e questiona “Ainda 

conservas na memória, ridícula criatura, o ouro e os talentos?” (Luciano. Cat. 9).262 

O tirano, mesmo depois de morto, deseja se impôr sobre os inimigos, além do desejo de 

construir grandes monumentos para marcar sua memória. Por fim, ele inverte a lógica da renúncia e 

propõe o negócio que mais espanta Cloto. Ele oferece o filho em troca dele mesmo, no que fica sabendo 

que o filho morrerá em seguida, assassinado pelo novo rei. A causa da morte do Tirano foi a traição 

daqueles que lhe eram próximos. Foi envenenado em um banquete. 

Em seguida, o Tirano pergunta a Cloto o que ocorrerá após a sua morte: 

 

Cloto – Então vai ouvindo, pois ao tomares conhecimento, ficarás ainda mais 

aflito. O teu escravo Midas casará com a tua mulher... aliás, desde a muito ele 

era seu amante. 

Megapentes -  Que grande malandro! Eu que persuadido por ela lhe concedi 

a liberdade! 

Cloto – A tua filha será inscrita entre as concubinas do atual tirano; e os bustos 

e as estátuas que a cidade durante muito tempo erigiu em tua honra serão 

derrubadas e servirão de risota para os espectadores. 

Megapentes – Diz-me cá: dentre os meus amigos, não haverá nem um que 

fique indignado com esses atos?  

Cloto – Mas quem é que era teu amigo?  E por que motivo se tornara tal? 

Então não sabes que aqueles que se ajoelhavam aos teus pés, elogiando cada 

uma das coisas que dizias ou fazias, agiam quer por medo, quer por esperança, 

amigos sim, mas do teu poder e só olhando as oportunidades? 

Megapentes -  E, no entanto, nos banquetes, ao fazerem libações, desejavam-

me, em altas vozes, muitas e grandes felicidades, cada um deles afirmando-se 

prontos a morrer, se fosse preciso, no meu lugar... enfim, só juravam em meu 

nome. (Luciano. Cat. 11) 263 

 

Essa longa citação é necessária para observarmos a complexidade da 

representação criada por Luciano sobre os tiranos e seus “amigos”. Como afirmou David 

                                                 
262 “{ΚΛΩΘΩ}  

 Ἔτι γὰρ χρυσόν, ὦ γελοῖε, καὶ τάλαντα διὰ μνήμης ἔχεις;” 
263 “{ΚΛΩΘΩ}  

 Ἄκουε· μᾶλλον γὰρ ἀνιάσῃ μαθών. τὴν μὲν γυναῖκα Μίδας ὁ δοῦλος ἕξει, καὶ πάλαι δὲ αὐτὴν ἐμοίχευεν.  

{ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ}  

 Ὁ κατάρατος, ὃν ἐγὼ πειθόμενος αὐτῇ ἀφῆκα ἐλεύθερον;  

{ΚΛΩΘΩ}  

 Ἡ θυγάτηρ δέ σοι ταῖς παλλακίσι τοῦ νυνὶ τυραννοῦντος ἐγκαταλεγήσεται· αἱ εἰκόνες δὲ καὶ ἀνδριάντες οὓς ἡ 

πόλις ἀνέστησέ σοι πάλαι πάντες ἀνατετραμμένοι γέλωτα παρέξουσι τοῖς θεωμένοις.  

{ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ}  

 Εἰπέ μοι, τῶν φίλων δὲ οὐδεὶς ἀγανακτήσει τοῖς δρωμένοις;  

{ΚΛΩΘΩ}  

 Τίς γὰρ ἦν σοι φίλος; ἢ ἐκ τίνος αἰτίας γενόμενος; ἀγνοεῖς ὅτι πάντες οἱ καὶ προσκυνοῦντες καὶ τῶν λεγομένων 

καὶ πραττομένων ἕκαστα ἐπαινοῦντες ἢ φόβῳ ἢ ἐλπίσι ταῦτα ἔδρων, τῆς ἀρχῆς ὄντες φίλοι καὶ πρὸς τὸν καιρὸν 

ἀποβλέποντες;  

{ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ}  

 Καὶ μὴν σπένδοντες ἐν τοῖς συμποσίοις μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἐπηύχοντό μοι πολλὰ καὶ ἀγαθά, προαποθανεῖν ἕκαστος 

αὐτῶν ἕτοιμος, εἰ οἷόν τε εἶναι· καὶ ὅλως, ὅρκος αὐτοῖς ἦν ἐγώ.”  
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Konstan: “No meio palaciano, o problema da amizade era complicado pela autoridade absoluta 

do Imperador e a tradição orgulhosa da classe senatorial” (KONSTAN, 2005: 208). 

Susana M. Lizcano Rejano (2000), no artigo intitulado El Toraxis de Luciano de 

Samósata: um paradigma de la amistad entre griegos y bárbaros, ressalta que não houve uma 

discussão teórica aprofundada sobre a amizade, o que seria uma consequência do contexto 

político caracterizado pela ausência de condições de liberdade de palavra e atuação. Essa 

impossibilidade da sinceridade em espaços públicos fez com que o debate acerca da amizade 

ficasse restrito ao espaço privado da vida dos cidadãos, o que não implica supor que essas 

relações perderam seu espaço social, muito pelo contrário, “a amizade passou a ser considerada 

não somente um espaço de refúgio pessoal, como um meio de melhorar o status social e apoio 

para uma carreira política” (LIZCANO REJANO, 2000: 229-230). 

O tirano fica no lugar propício à bajulação e à traição. Nesse caso, o tirano é traído 

tanto pelo escravo, que está em uma diferenciação social vertical, quanto pelos amigos, que 

supostamente encontram-se em uma situação horizontal. Dizemos supostamente por não ser 

possível ter claro que há um laço genuíno de amizade em um espaço no qual o poder reina, e 

aquele que se encontra no topo pode executar a quem lhe aprouver. Não há qualquer legislação 

que limite os poderes de um soberano romano. Paul Veyne afirma que “O príncipe, na verdade, 

é todo-poderoso. Seu poder é mais absoluto, completo e ilimitado possível; não é compartilhado 

com ninguém, assim como a ninguém ele tem de prestar contas” (VEYNE, 2009: 9). Esse poder 

somente é controlado com a eliminação capital daquele que veste a púrpura. 

Outro ponto de aproximação cultural que temos desse texto com a cultura política 

romana é o apagamento da memória dos feitos do detentor do poder, por meio da destruição de 

signos que representam o poder do mau governante. Remete-se à damnatio memoriae que era 

uma ordem senatorial que obrigava o apagamento das imagens do governante considerado ruim, 

a fim de suprimir da memória romana os feitos deste. Por exemplo, dever-se-ia apagar 

inscrições monumentais, moedas com remissões àquele que foi banido ou morto, entre outros 

expedientes. Antes do tempo em que Luciano escreveu, os Imperadores Calígula, Nero, Galba, 

Vitélio, Oto e Domiciano haviam sido condenados pelo Senado a terem suas imagens e registros 

apagados de todos os documentos, monumentos e moedas oficiais.  

Trata-se de um apagamento de rastros, executado oficialmente por uma ordem 

institucional, ou seja, uma forma de punir aquele que trairam Roma, com o esquecimento. Como 

afirma Jacques Le Goff, os Imperadores Romanos são presos ao delírio da memória epigráfica, 

na tentativa de marcar indelevelmente seu nome nos monumentos e construções a fim de evitar 

o desaparecimento da memória de seus feitos. Sublinhou ainda que: 
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o Senado Romano, angariado e por vezes dizimado pelos Imperadores, 

encontra uma arma contra a tirania imperial. É a damnatio memoriae, que faz 

desaparecer o nome do imperador defunto dos documentos de arquivo e das 

inscrições monumentais. Ao poder pela memória responde a destruição da 

memória. (LE GOFF, 1990: 442) 

 

É justamente nesses aspectos que Luciano enfatiza sua crítica, no apagamento das 

inscrições que remetem à memória daquele que é considerado um mau Imperador. Megapentes 

terá todos os seus monumentos derrubados, servindo de riso a todos. Desde o caso de Tersites, 

que apanha de Odisseu no canto II da Ilíada, o riso tem a função de rebaixar, humilhar. Trata-

se de um mote famoso, o riso do inimigo na tradição literária grega, principalmente na tragédia 

grega, na qual o riso aparece frequentemente associado à agressão não violenta264 (BARBOSA; 

LAGE, 2006: 68) 

Um detalhe, nesse passo, remete à figura do Tirano ao Imperador Domiciano265: 

a pretensão de ser uma divindade quando os convidados juravam em seu nome e declaravam 

publicamente que o consideravam um Deus, ou assim fingiam. 

O texto deixa muito clara a artificialidade da vida do Tirano, a família dissolvida, 

pois sua mulher casa-se com um escravo; a filha torna-se concubina do novo Tirano; seu filho 

será assassinado. Todo o ambiente no qual o Tirano se insere está corrompido, Luciano não 

poupa tintas para construir esse cenário.  

Em seguida, o Tirano relata a Cloto que, assim que foi dado por morto, seu escravo 

Cárion levou uma de suas concubinas para a sala onde seu corpo se encontrava e, fechando a 

porta, transou com a mulher. Depois de se satisfazer, disse ao corpo inerte: “Tu, homenzinho 

repugnante, deste-me pancada muitas vezes, sem eu ter feito qualquer mal” (Luciano. Cat. 

12).266 Em seguida, esbofeteou o corpo inerte e lhe cuspiu fortemente no rosto. O morto, tomado 

de ódio, não pode fazer nada.  

Quando ouviram barulhos de pessoas se aproximando, ele saiu do aposento e a 

mulher fingiu sofrer a perda. O cenário do palácio torna-se o palco para a falsidade, a mentira 

e a bajulação, além de ensejar uma série de atitudes estratégicas daqueles que estão em condição 

subalterna politicamente e socialmente. Trata-se de posicionamentos astuciosos dos grupos 

marginalizados, ou como chamou Certeau são as tretas do fraco. Uma vez que, “o cotidiano se 

                                                 
264 O livro de Orestis Karavás apresenta um levantamento exaustivo da presença de citações dos tragediógrafos, 

bem como análise do uso de termos técnicos da tragédia nos escritos luciânicos (KARAVAS, 2005), o que permite 

analisar o uso que o sírio faz do legado literário helênico em sua criação literária.  
265 Segundo Suetônio, o Imperador Domiciano exigiu que fosse chamado de “Deus e senhor”, esto é, dominus et 

deus noster (Suet. Dom. 13, 4)  
266 “‘Σὺ μέντοι,’ φησίν, ‘ὦ μιαρὸν ἀνθρώπιον, πληγάς μοι πολλάκις οὐδὲν ἀδικοῦντι ἐνέτεινας·’” 
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inventa de mil maneiras de caça não autorizada” (CERTEAU, 2007: 38). Ou seja, existe, na 

sociedade, um poder disciplinador que organiza e que impõem regras de conduta, entretanto, 

sempre existem espaços para que os indivíduos burlem o sistema por meio das mais variadas 

astúcias. 

No passo seguinte, Cloto diz para o Tirano parar com as ameaças e embarcar, já 

que irá ao tribunal do Hades. No que o Tirano pergunta: “Mas quem se atreverá a lançar o seu 

voto contra um tirano?” (Luciano. Cat. 13).267 A moira lembra novamente que contra um tirano 

ninguém se levantaria, mas que ele é apenas um morto e a morte iguala a todos, ricos e pobres.  

À maneira do Aquiles homérico, que preferia ser um escravo na Terra a reinar 

entre os mortos (Homero. Od. XI, 489-491), Megapentes suplica à Moira que ele volte como 

escravo, não se importando em não ser rei. Não conseguindo dissuadir a divindade do mundo 

inferior, tendo de entrar no barco sob vigilância de todos, principalmente do cínico, ele exige 

um lugar de honra.  

No passo seguinte, Luciano faz um contraste interessante, que permite que a 

denúncia venha de quem está em condição subalterna. O sapateiro, Micilo, assim discorre sobre 

sua situação:  

 

A minha situação não é igual à dos ricos; na verdade, as nossas vidas são (...) 

diametralmente opostas: o tirano, que, enquanto vivo, parecia feliz, temido e 

admirado por toda gente, agora, ao deixar tanto ouro e tanta prata, tanta roupa 

e tantos cavalos, tantos banquetes, belos rapazinhos e formosas mulheres, é 

claro que ficou triste e amargurado, ao ver-se privado desses bens (Luciano. 

Cat. 14).268 

 

O olhar do sapateiro vem de fora; nesse sentido, sua visão é harmoniosa e não 

consegue ver as múltiplas agruras vividas por quem ocupa tais espaços de poder. Em seguida, 

Luciano relaciona a dificuldade de esquecer os bens terrenos com um visco269. A memória 

marcaria a alma do morto e esse não poderia esconder seus crimes270. As almas dos mortos 

                                                 
267 “{ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ}  

 Καὶ τίς ἀξιώσει κατ' ἀνδρὸς τυράννου ψῆφον λαβεῖν;” 
268 “ἄλλως τε οὐδ' ὅμοια τἀμὰ τοῖς τῶν πλουσίων· ἐκ διαμέτρου γὰρ ἡμῶν οἱ βίοι, φασίν· ὁ μέν γε τύραννος 

εὐδαίμων εἶναι δοκῶν παρὰ τὸν βίον, φοβερὸς ἅπασι καὶ περίβλεπτος, ἀπολιπὼν χρυσὸν τοσοῦτον καὶ ἀργύριον 

καὶ ἐσθῆτα καὶ ἵππους καὶ δεῖπνα καὶ παῖδας ὡραίους καὶ γυναῖκας εὐμόρφους εἰκότως ἠνιᾶτο καὶ ἀποσπώμενος 

αὐτῶν ἤχθετο·” 
269 Há nesse ponto um elemento bastante interessante que é uma teoria da memória nos escritos de Luciano, já que 

se trata de uma concepção que entende que os nossos atos ruins ficam marcados em nossa alma, ou seja, um exame 

da alma do morto permite que o Juiz saiba se ele foi ou não uma boa pessoa.  
270 É interessante notar como em outro diálogo maior Menipo ou a nequiomancia há a indicação de que quem faz 

a acusação do morto é a sombra deste, que é a melhor testemunha, “uma vez que estão sempre juntinhas aos nossos 

corpos e nunca se afastam deles” (Luciano. Nec. 11). 
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perdem a coragem, pois se desmontam, à medida que chegam próximos aos portões do Hades, 

e os ricos se entregam ao desespero.  

Para Micilo, o Hades funciona muito bem; ele não precisa se envergonhar mais 

do seu manto, que já não se distingue do manto púrpura do tirano, não tem credores, nem passa 

frio ou fome, não adoece, nem é surrado pelos poderosos (Luciano. Cat. 15; 22). 

Trata-se das insígnias do poder, principalmente do poder no período em que o 

sírio viveu. Ter um Imperador no sistema político em que eles viviam era inevitável, mas esse 

não precisava ser um tirano. Os indícios que levantamos expressam as dificuldades para o 

detentor do poder gozar de amizades verdadeiras e sinceras, o Palácio como palco de 

veleidades, a inveja constante, a traição, como vimos em outros momentos. O Tirano luciânico 

usa um manto púrpura271. No texto, Micilo diz que: 

 

Lá em cima, morava perto do tirano, pelo que via perfeitamente o que se 

passava em sua casa; afigurava-se-me então alguém igual aos deuses; 

considerava-o feliz, ao ver o esplendor de sua púrpura, a multidão de 

acompanhantes, o ouro, as taças cravejadas de pedras preciosas e os leitos com 

pés de prata... (Luciano. Cat. 16). 272 

 

Além da púrpura que será citada outra vez a seguir, quando Micilo fala do “sangue 

do molusco do mar Lacônico”273 (Luciano. Cat. 16), ele se refere ao molusco gastrópode usado 

na fabricação da púrpura que era usada em Roma para distinguir a ordem na qual cada indivíduo 

se inseria, sendo que o Impérador utilizava um manto colorido com essa substância.  

O texto Menipo ou neciomancia apresenta o julgamento de outro tirano. Há uma 

cena interessante que destoa das muitas aparições dos tiranos até então, uma vez que ele é 

condenado, e, em seguida, a atuação de um retor faz com que ele seja solto. Apresentado diante 

de Minos, segue-se à seguinte cena: 

 

Finalmente o senhor, aparecendo-lhes vestido de púrpura, coberto de ouro e 

todo garrido, julgava que tornava felizes e venturosos aqueles que o 

saudavam, deixando-os beijar-lhe o peito ou oferecendo-lhes a mão direita. E 

eles, ao ouvirem-me, ficavam muito tristes. 

                                                 
271 Custódio Marqueijo, tradutor das obras completas de Luciano publicadas em Portugal, insere neste passo entre 

colchetes a palavra faixa, o que é um desserviço para o leitor e uma superinterpretação, já que essa pequena palavra 

amplia a imagem apresentada por Luciano, como os Senadores e cavaleiros usavam faixas púrpuras em suas 

túnicas. Na nota seguinte, o tradutor português faz uma segunda inferência que a nosso ver se encontra errada, pois 

ele afirma que mais que ao Imperador, Luciano está a pensar nos tiranos orientais. Nossa opinião é que o sírio usa 

os tiranos orientais a fim de falar dos e aos Imperadores Romanos.  
272 “παροικῶν ἄνω τῷ τυράννῳ πάνυ ἀκριβῶς ἑώρων τὰ γιγνόμενα παρ' αὐτῷ καί μοι ἐδόκει τότε ἰσόθεός τις εἶναι· 

τῆς τε γὰρ πορφύρας τὸ ἄνθος ὁρῶν ἐμακάριζον, καὶ τῶν ἀκολουθούντων τὸ πλῆθος καὶ τὸν χρυσὸν καὶ τὰ 

λιθοκόλλητα ἐκπώματα καὶ τὰς κλίνας τὰς ἀργυρόποδας·” 
273 “[...] καὶ μακαρίζων ἐπὶ τῷ αἵματι τῶν ἐν τῇ Λακωνικῇ θαλάττῃ κοχλίδων.” 
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Todavia, Minos pronunciou uma sentença favorável. Foi o caso que, tendo 

Dionísio da Sicília sido acusado por Díon de muitos e horríveis crimes de 

impiedade, testemunhados pela sua sombra, e estando prestes a ser lançado à 

Quimera, apresentou-se Aristipo de Cirene — tido em grande consideração e 

tem enorme influência no reino subterrâneo —, que o livrou da condenação, 

alegando o facto de Dionísio ter sido generoso a dar dinheiro a muitos homens 

de letras (Luciano. Nec. 12-13).274 

 

Observemos que Luciano valoriza o vínculo de mecenato entre homens de letras 

e os governantes. Mesmo em sua arrogância, que é caracterizada por suas atitudes, o sírio deixa 

claro que, no espaço do Hades, a fala é um dos poucos bens que não são perdidos, e que ter ao 

seu lado pessoas com essas habilidades pode ser útil mesmo no mundo dos mortos. Outro 

elemento interessante é a sugestão (in)discreta de que ele dava muito dinheiro aos homens de 

letras. Nesse passo, observamos o Luciano escritor, amante das letras e membro de um grupo 

social bem específico. Essa é uma constatação um tanto óbvia, uma vez que os homens sempre 

escrevem de lugares sociais definidos. 

Portanto, há uma ampla exegese das relações de poder, em que o escritor mostra 

a imagem de falta de felicidade na qual vivem os Tiranos, já que eles deixam tudo quando 

morrem. Essas figuras tornam-se cômicas e produzem o riso, pois não impõem mais medo, 

como enquanto viviam. Micilo completa o escárnio da seguinte maneira “Uma vez morto, olhei-

o como um tipo ridículo, despojado daquele fausto; e ria, sobretudo, de mim, por ter admirado 

uma tal porcaria...” (Luciano. Cat. 16).275 O sírio produz o riso sobre a morte dos poderosos 

tiranos, que aqui representam um tipo possível de Imperador Romano, que pode ser evitado, já 

que essa é uma condição inevitável desse regime político. 

 

3.5 O Zeus luciânico: tirania e a impossibilidade de intervenção na vida humana 

 

Ao pensarmos as relações de poder nos escritos de Luciano de Samósata, Zeus destaca-

se como soberano dos deuses, sendo referência para diversos assuntos tratados pelo sírio. O 

sírio retoma a visão homérica que caracteriza Zeus como pai (Luciano. Bis acc. 2), mas também 

como ύς dos deuses e dos homens (Luciano. Bis acc. 2; D. Deor. 8, 2; 10, 1; 18, 2). “É 

                                                 
274 “[...] ὁ δὲ μόλις ἄν ποτε ἀνατείλας αὐτοῖς πορφυροῦς τις ἢ περίχρυσος ἢ διαποίκιλος εὐδαίμονας ᾤετο καὶ 

μακαρίους ἀποφαίνειν τοὺς προσειπόντας, εἰ τὸ στῆθος ἢ τὴν δεξιὰν προτείνων δοίη καταφιλεῖν. ἐκεῖνοι μὲν οὖν 

ἠνιῶντο ἀκούοντες.  

 Τῷ δὲ Μίνῳ μία τις καὶ πρὸς χάριν ἐδικάσθη· τὸν γάρ τοι Σικελιώτην Διονύσιον πολλά γε καὶ δεινὰ καὶ ἀνόσια 

ὑπό τε Δίωνος κατηγορηθέντα καὶ ὑπὸ τῆς σκιᾶς καταμαρτυρηθέντα παρελθὼν Ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος – ἄγουσι 

δ' αὐτὸν ἐν τιμῇ καὶ δύναται μέγιστον ἐν τοῖς κάτω – μικροῦ δεῖν τῇ Χιμαίρᾳ προσδεθέντα παρέλυσε τῆς καταδίκης 

λέγων πολλοῖς αὐτὸν τῶν πεπαιδευμένων πρὸς ἀργύριον γενέσθαι δεξιόν.” 
275 “ἐπεὶ δὲ ἀπέθανεν, αὐτός τε παγγέλοιος ὤφθη μοι ἀποδυσάμενος τὴν τρυφήν, κἀμαυτοῦ ἔτι μᾶλλον κατεγέλων 

οἷον κάθαρμα ἐτεθήπειν [...].” 
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assim que a concepção de Zeus em Diálogos dos deuses é a (subversão) de um rei e, por 

conseguinte, a do Olimpo, a (subversão) de um reino” (BUZÓN & MAKSIMCZUK, 2012: 27).   

Como enfatizamos no tópico anterior, Aristóteles identifica a tirania como um desvio 

da monarquia (Aristóteles. Pol. 1279b. 9) e, nesse sentido, os fins do tirano são distintos, ou 

seja, ele visa seu bem individual, esquecendo-se da comunidade. Por isso, ele busca riquezas e 

prazeres e se afasta da busca da honra, já que a meta do tirano é o prazer (Aristóteles. Pol. 

1311a. 9). Nessa perspectiva, a tirania apresenta cotidianamente abusos de poder.  

Platão, na República, reflete sobre a alma tirânica nos seguintes termos: 

 

  Logo, também uma alma tirânica é sempre forçadamente pobre e por saciar. 

  É isso. 

  Ora bem! Acaso não é forçoso que uma cidade dessas e uns homens desses 

estejam cheios de temor? 

  É, e muito. 

  Achas que encontrarás, em qualquer outra cidade, mais gemidos, suspiros, 

lamentações e sofrimentos?  

  De modo nenhum. 

  E no indivíduo? Pensas que em qualquer outro encontrarás essa situação, mas 

acentuada do que no homem tirânico enlouquecido pelas paixões e por Eros?  

(Platão. Rep. 578a)276 

 

A citação da República de Platão e da Política de Aristóteles não visa, em nenhum 

momento, estabelecer vínculos diretos de inspiração; não se trata aqui de influência entre os 

escritores, mas de uma noção que está presente na memória cultural helênica. Logo, essas 

remissões tratam muito mais de produzir um cenário, que buscar a fonte da proposta luciânica. 

Observando que se trata de uma colocação sobre uma instituição no caso grego, e que, no 

Império Romano, o termo vincula-se à adjetivação depreciativa do governante. Os escritos 

luciânicos utilizavam-se dessa memória cultural helênica para expressar as tensões vividas 

cotidianamente. Não se trata, como vimos, de uma mensagem voltada diretamente ao 

Imperador, mas de uma exegese do poder, que naquele momento era detido pelo Imperador. No 

horizonte de expectativas daqueles homens, não havia a possibilidade de outra ordem, logo, era 

possível prevenir Imperador para que esse viesse a se tornar um tirano.  

                                                 
276 “-  Καὶ ψυχὴν ἄρα τυραννικὴν πενιχρὰν καὶ ἄπληστον ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι.  

-  Οὕτως, ἦ δ' ὅς.  

-  Τί δέ; φόβου γέμειν ἆρ' οὐκ ἀνάγκη τήν τε τοιαύτην πόλιν τόν τε τοιοῦτον ἄνδρα;  

-  Πολλή γε.  

- Ὀδυρμούς τε καὶ στεναγμοὺς καὶ θρήνους καὶ ἀλγηδόνας οἴει ἔν τινι ἄλλῃ πλείους εὑρήσειν;  

-  Οὐδαμῶς.  

-  Ἐν ἀνδρὶ δὲ ἡγῇ τὰ τοιαῦτα ἐν ἄλλῳ τινὶ πλείω εἶναι ἢ ἐν τῷ μαινομένῳ ὑπὸ ἐπιθυμιῶν τε καὶ ἐρώτων τούτῳ τῷ 

τυραννικῷ;” 
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No entanto, Luciano deixa muito evidente a contradição entre as narrativas míticas e as 

leis. Em seu diálogo maior Menipo ou neciomancia, Menipo se sente compelido a ir ao Hades, 

consultar Tirésias, por não compreender a seguinte situação: 

 

ao ouvir Homero e Hesíodo narrarem guerras e sedições, não só entre 

semideuses, mas também entre os próprios deuses, bem como os seus 

adultérios, violações, raptos, processos judiciais, expulsões de pais e 

casamentos com irmãs, julgava que todos esses atos eram dignos, pelo que 

ficava não pouco impressionado com tudo isso. Quando, porém, cheguei à 

idade adulta, verifiquei que as leis diziam o contrário dos poetas, proibindo o 

adultério, as sedições e os raptos, pelo que me achei em grande embaraço, sem 

saber o que devia adoptar para minha orientação. Realmente, cuidava eu que 

os deuses nunca por nunca cometeriam adultério e sedições uns contra os 

outros, caso não acreditassem que se tratava de boas ações, e, por outro lado, 

que os legisladores não ordenariam o contrário, se não o achassem mais 

vantajoso (Luciano. Nec. 3).277 

 

Como ressaltamos em muitos momentos desta Tese, a formação do homem antigo 

estava ancorada sobre a leitura, declamação, cópia e emulação de Homero e Hesíodo como 

importantes fontes para as narrativas míticas que trazem a representação de valores e ações que 

são repudiados pelos legisladores. Observamos que essas situações são o mote para muitas das 

colocações luciânicas. Notemos, por exemplo, os deuses em suas apresentações, 

principalmente, a imagem de Zeus, o deus supremo do panteão helênico. 

Nos Diálogos dos deuses, Zeus busca sua satisfação pessoal, que se resume em 

satisfações sexuais. O que é reprovado, por exemplo, por Prometeu, ao se defender da acusação 

de ter criado as mulheres (Luciano. Prom. 17) ou ainda aquelas dirigidas por sua esposa, a deusa 

Hera, que diz assim: “Não procedes bem nem é decoroso para ti, que sendo senhor de todos os 

deuses, me deixas aqui, a mim, tua legítima esposa e dessas a terra para cometer adultério, 

disfarçado de ouro, de sátiros, de touro...” (Luciano. D. Deor. VIII. 2).278 A esposa de Zeus 

ironiza suas preocupações, no diálogo maior Zeus Trágico, que analisamos no tópico anterior, 

ela afirma: “Pois eu sei muito bem que o essencial do teu sofrimento é de natureza amorosa... 

E não grito, pois já estou habituada, já fui muitas vezes ultrajada por ti nessa matéria” (Luciano. 

                                                 
277 “[...] ἀκούων Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου πολέμους καὶ στάσεις διηγουμένων οὐ μόνον τῶν ἡμιθέων, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν 

ἤδη τῶν θεῶν, ἔτι δὲ καὶ μοιχείας αὐτῶν καὶ βίας καὶ ἁρπαγὰς καὶ δίκας καὶ πατέρων ἐξελάσεις καὶ ἀδελφῶν 

γάμους, πάντα ταῦτα ἐνόμιζον εἶναι καλὰ καὶ οὐ παρέργως ἐκινούμην πρὸς αὐτά. ἐπεὶ δὲ εἰς ἄνδρας τελεῖν 

ἠρξάμην, πάλιν αὖ ἐνταῦθα ἤκουον τῶν νόμων τἀναντία τοῖς ποιηταῖς κελευόντων, μήτε μοιχεύειν μήτε 

στασιάζειν μήτε ἁρπάζειν. ἐν μεγάλῃ οὖν καθειστήκειν ἀμφιβολίᾳ, οὐκ εἰδὼς ὅ τι χρησαίμην ἐμαυτῷ· οὔτε γὰρ 

ἄν ποτε τοὺς θεοὺς μοιχεῦσαι καὶ στασιάσαι πρὸς ἀλλήλους ἡγούμην εἰ μὴ ὡς περὶ καλῶν τούτων ἐγίγνωσκον, 

οὔτ' ἂν τοὺς νομοθέτας τἀναντία παραινεῖν εἰ μὴ λυσιτελεῖν ὑπελάμβανον.” 
278 “{ΗΡΑ}  

 Οὐδ' ἐκεῖνα μὲν εὖ ποιεῖς οὐδὲ πρέποντα σεαυτῷ ὃς ἁπάντων θεῶν δεσπότης ὢν ἀπολιπὼν ἐμὲ τὴν νόμῳ γαμετὴν 

ἐπὶ τὴν γῆν κάτει μοιχεύσων, χρυσίον ἢ σάτυρος ἢ ταῦρος γενόμενος.” 
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I. Trag.2).279 Na Assembleia dos deuses, Momo, em sua parrésia habitual, mostra como as 

relações de Zeus com as mortais, ocorridas por meios de diversas metamorfoses, além de serm 

um problema ético, são um problema político, já que mudam a correlação de forças entre as 

divindades. Momo diz assim:  

 

De fato, a origem de tais ilegalidades e a causa de a nossa assembleia andar 

abastardada, foste tu, ó Zeus, quem tal coisa, provocou, por teres relações com 

humanas, descendo até elas ora uma forma, ora sob outra forma, de tal modo 

que nós receamos que alguém te apanhasse e te sacrificasse, quando te 

transformas em touro, ou que algum ourives te derreta, quando te transformas 

em ouro, e que então, em vez de Zeus, fiques feito um colar, um bracelete, ou 

uns brincos (Luciano. Deor. Conc. 7).280 

  

Observamos, por meio desses exemplos, que as acusações nos diálogos são constantes 

a essa postura. No entanto, Zeus não se abstém de mudar a própria ordem natural das coisas 

para ter seus romances com mortais, por exemplo, no diálogo XXV, em que Hermes ordena em 

nome de Zeus que Hélio, o deus sol, “não conduza hoje o teu carro, nem amanhã, nem depois 

de amanhã, mas fica em casa, para que haja uma só noite muito longa” (Luciano. D. deor. XIV. 

1). 281 

Nos Diálogos dos deuses marinhos, há outro exemplo da intervenção de Zeus nos 

fenômenos físicos: 

 

Íris282 — Ó Poseidon, aquela ilha errante, que se separou da Sicília e ainda 

vagueia por sob as águas, essa, Zeus ordena-te que a faças parar 

imediatamente, a tragas à superfície e faças que ela, bem visível em pleno mar 

Egeu, fique aí muito bem firme, pois ele tem necessidade dessa ilha. 

Poseidon — Será feita a sua vontade, Íris. Mas que utilidade lhe proporcionará 

ela pelo facto de estar emersa e deixar de navegar? 

Íris — É que Leto283 deve ir dar à luz nessa ilha, e até já está com terríveis 

dores de parto. 

                                                 
279 “{ΗΡΑ}  

 Οἶδα τὸ κεφάλαιον αὐτὸ ὧν πάσχεις ὅτι ἐρωτικόν ἐστιν· οὐ μὴν κωκύω γε ὑπὸ ἔθους, ἤδη πολλάκις ὑβρισθεῖσα 

ὑπὸ σοῦ τὰ τοιαῦτα.” 
280 “[...] Τὴν γάρ τοι ἀρχὴν τῶν τοιούτων παρανομημάτων καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ νοθευθῆναι ἡμῶν τὸ ξυνέδριον σύ, 

ὦ Ζεῦ, παρέσχες θνηταῖς ἐπιμιγνύμενος καὶ κατιὼν παρ' αὐτὰς ἐν ἄλλοτε ἄλλῳ σχήματι, ὥστε ἡμᾶς δεδιέναι μή 

σε καταθύσῃ τις ξυλλαβών, ὁπόταν ταῦρος ᾖς, ἢ τῶν χρυσοχόων τις κατεργάσηται χρυσὸν ὄντα, καὶ ἀντὶ Διὸς ἢ 

ὅρμος ἢ ψέλιον ἢ ἐλλόβιον ἡμῖν γένῃ.” 
281 “{ΕΡΜΗΣ}  

 Ὦ Ἥλιε, μὴ ἐλάσῃς τήμερον, ὁ Ζεύς φησι, μηδὲ αὔριον μηδὲ εἰς τρίτην ἡμέραν, ἀλλὰ ἔνδον μένε, καὶ τὸ μεταξὺ 

μία τις ἔστω νὺξ μακρά·” 
282 Iris é uma divindade marítima simbolizada pelo arco-íris. Como Hermes, tem a incumbência de levar as 

mensagens dos deuses (GRIMAL, 2005: 253-254) 
283 Leto pertence à primeira geração divina. Quando estava grávida dos dois gêmeos, Hera, enciumada, havia 

proibido que ela desse à luz em qualquer lugar do céu e da Terra. Ela vagou por muitos cantos, até que deu à luz 

em Delos, uma ilha errante e estéril que não tinha nada a perder com a cólera de Hera. Como prêmio, ela ficou 
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Poseidon — O quê? Então o céu não bastante grande para ela aí dar à luz? 

Ou, à falta deste, não pode toda a terra receber os filhos de Leto? 

Íris — Não, Poseidon. Na verdade, Hera obrigou a Terra, sob juramento 

solene, a não dar hospitalidade a Leto em trabalhos de parto. Ora, está ilha 

está fora do juramento, pois não era visível. 

Poseidon — Compreendo. Ó ilha, emerge novamente do abismo e não te 

mexas daí, mas permanece bem fixa e acolhe, ó bem-aventurada, os dois filhos 

de meu irmão, os mais formosos de entre os deuses. E vós, Tritões, transportai 

Leto a esta ilha, e que o mar esteja calmo. E quanto à serpente que a atormenta 

e aterroriza, logo que estes seus filhos nascerem, atacá-la-ão e vingarão a mãe. 

E tu, Íris, vai anunciar a Zeus que está tudo preparado: Delos está fixa. Que 

venha já Leto e que dê à luz (Luciano. D. mar. X. 1-2).284 

 

Leto é uma das amantes de Zeus, mãe de Apolo e Artêmis. Nesse diálogo, Iris leva uma 

mensagem a Poseidon para que ele interfira na geografia do mar, a fim de organizar um lugar 

para que essa dê a luz a seus filhos, uma vez que Hera não permitiria que isso ocorresse no 

Olimpo. Mais uma vez, as relações extraconjugais desse fazem com que ele interfira em 

elementos que não poderia fazê-lo. Tal relacionamento continua a gerar problemas, como fica 

evidenciado no diálogo XVIII, dos Diálogos dos deuses, travado entre Hera e Leto. Hera, a 

esposa de Zeus, contesta Leto, uma amante com a qual ele teve dois importantes filhos: Apolo 

e Artêmis.  

Em um diálogo com Eros, Zeus mostra-se bastante autoritário em suas conquistas. 

Trata-se de um elemento interessante, para compreender essa característica tirânica do Zeus 

luciânico, que não se preocupa com nada ao realizar uma conquista. 

 

                                                 
fixa no mar e ganhou o nome de Delos, brilhante (GRIMAL, 2005: 275). A narrativa citada no corpo da Tese não 

é encontrada em nenhuma outra fonte.   
284 “{ΙΡΙΣ}  

 Τὴν νῆσον τὴν πλανωμένην, ὦ Πόσειδον, ἣν ἀποσπασθεῖσαν τῆς Σικελίας ὕφαλον ἔτι νήχεσθαι συμβέβηκεν, 

ταύτην, φησὶν ὁ Ζεύς, στῆσον ἤδη καὶ ἀνάφηνον καὶ ποίησον ἤδη δῆλον ἐν τῷ Αἰγαίῳ μέσῳ βεβαίως μένειν 

στηρίξας πάνυ ἀσφαλῶς· δεῖται γάρ τι αὐτῆς.  

{ΠΟΣΕΙΔΩΝ}  

 Πεπράξεται ταῦτα, ὦ Ἶρι. τίνα δ' ὅμως παρέξει τὴν χρείαν αὐτῷ ἀναφανεῖσα καὶ μηκέτι πλέουσα;  

{ΙΡΙΣ}  

 Τὴν Λητὼ ἐπ' αὐτῆς δεῖ ἀποκυῆσαι· ἤδη δὲ πονήρως ὑπὸ τῶν ὠδίνων ἔχει.  

{ΠΟΣΕΙΔΩΝ}  

 Τί οὖν; οὐχ ἱκανὸς ὁ οὐρανὸς ἐντεκεῖν; εἰ δὲ μὴ οὗτος, ἀλλ' ἥ γε γῆ πᾶσα οὐκ ἂν ὑποδέξασθαι δύναιτο τὰς γονὰς 

αὐτῆς;    

{ΙΡΙΣ}  

 Οὔκ, ὦ Πόσειδον· ἡ Ἥρα γὰρ ὅρκῳ μεγάλῳ κατέλαβε τὴν γῆν, μὴ παρασχεῖν τῇ Λητοῖ τῶν ὠδίνων ὑποδοχήν. ἡ 

τοίνυν νῆσος αὕτη ἀνώμοτός ἐστιν· ἀφανὴς γὰρ ἦν.  

{ΠΟΣΕΙΔΩΝ}  

 Συνίημι. στῆθι, ὦ νῆσε, καὶ ἀνάδυθι αὖθις ἐκ τοῦ βυθοῦ καὶ μηκέτι ὑποφέρου, ἀλλὰ βεβαίως μένε καὶ ὑπόδεξαι, 

ὦ εὐδαιμονεστάτη, τοῦ ἀδελφοῦ τὰ τέκνα δύο, τοὺς καλλίστους τῶν θεῶν· καὶ ὑμεῖς, ὦ Τρίτωνες, διαπορθμεύσατε 

τὴν Λητὼ ἐς αὐτήν· καὶ γαληνὰ ἅπαντα ἔστω. τὸν δράκοντα δέ, ὃς νῦν ἐξοιστρεῖ αὐτὴν φοβῶν, τὰ νεογνὰ ἐπειδὰν 

τεχθῇ, αὐτίκα μέτεισι καὶ τιμωρήσει τῇ μητρί. σὺ δὲ ἀπάγγελλε τῷ Διὶ ἅπαντα εἶναι εὐτρεπῆ· ἕστηκεν ἡ Δῆλος· 

ἡκέτω ἡ Λητὼ ἤδη καὶ τικτέτω.” 



166 

 

 

Eros — Ó Zeus, se eu pequei nalguma coisa, perdoa-me, pois ainda sou uma 

criança insensata. 

Zeus — Tu, Eros, uma criança... Tu que és muito mais velho que Jápeto? Lá 

porque não tens barba nem cabelos brancos, já te julgas no direito de ser 

considerado um bebê... Tu, que não passas de um velho e de um velhaco? 

Eros — Então que grande mal é que eu te fiz, eu, um velho, segundo dizes, 

para pensares em me pôr a ferros. 

Zeus — Vê lá bem, meu tratante, se é coisa de pouca monta teres feito pouco 

de mim, a ponto de não haver figura por que não me tenhas feito passar: sátiro, 

touro, ouro, cisne, águia... Ora, tu nunca por nunca fizeste que uma mulher se 

apaixonasse por mim, nem nunca me apercebi de, graças a ti, ter sido 

agradável a uma mulher, mas, pelo contrário, tive de servir-me de artes 

mágicas e disfarçar-me. Elas gostam muito de um touro ou de um cisne, mas, 

se me vissem, morreriam de medo. 

Eros — É natural, ó Zeus, pois elas, mortais como são, não suportam o teu 

aspecto. 

Zeus — Então porque é que Branco e Jacinto amam Apolo? 

Eros — E, no entanto, Dafne fugia de Apolo, apesar de ele ter uma cabeleira 

e ser imberbe. Ora, se queres ser amado, não agites a égide nem empunhes o 

raio, mas mostra-te o mais simpático possível e terno só de se ver; usa 

cabeleira encaracolada, presos ao alto com uma mitra, veste um manto de 

púrpura, umas sandálias de ouro, caminha ritmicamente ao som da flauta e de 

pandeiros, e verás que vão atrás de ti em número maior que as Ménades de 

Dioniso.  

Zeus — Vai-te daqui! Não admitiria ser amado à custa de me apresentar desta 

forma. 

Eros — Nesse caso, ó Zeus, não queiras amar: é mais fácil assim. 

Zeus — Oh não! Amar, sim, mas também conseguir chegar junto delas sem 

problemas. Por estes dois favores, deixo-te ir em paz. (Luciano. D. deor.VI. 

1-2).285 

                                                 
285 “{ΕΡΩΣ}  

 Ἀλλ' εἰ καί τι ἥμαρτον, ὦ Ζεῦ, σύγγνωθί μοι· παιδίον γάρ εἰμι καὶ ἔτι ἄφρων.  

{ΖΕΥΣ}  

 Σὺ παιδίον ὁ Ἔρως, ὃς ἀρχαιότερος εἶ πολὺ Ἰαπετοῦ; ἢ διότι μὴ πώγωνα μηδὲ πολιὰς ἔφυσας, διὰ ταῦτα καὶ 

βρέφος ἀξιοῖς νομίζεσθαι γέρων καὶ πανοῦργος ὤν;  

{ΕΡΩΣ}  

 Τί δαί σε μέγα ἠδίκησα ὁ γέρων ὡς φῂς ἐγώ, διότι με καὶ πεδῆσαι διανοῇ;  

{ΖΕΥΣ}  

 Σκόπει, ὦ κατάρατε, εἰ μικρά, ὃς ἐμοὶ μὲν οὕτως ἐντρυφᾷς, ὥστε οὐδέν ἐστιν ὃ μὴ πεποίηκάς με, σάτυρον, ταῦρον, 

χρυσόν, κύκνον, ἀετόν· ἐμοῦ δὲ ὅλως οὐδεμίαν ἥντινα ἐρασθῆναι πεποίηκας, οὐδὲ συνῆκα ἡδὺς γυναικὶ διὰ σὲ 

γεγενημένος, ἀλλά με δεῖ μαγγανεύειν ἐπ' αὐτὰς καὶ κρύπτειν ἐμαυτόν· αἱ δὲ τὸν μὲν ταῦρον ἢ κύκνον φιλοῦσιν, 

ἐμὲ δὲ ἢν ἴδωσι, τεθνᾶσιν ὑπὸ τοῦ δέους.    

{ΕΡΩΣ}  

 Εἰκότως· οὐ γὰρ φέρουσιν, ὦ Ζεῦ, θνηταὶ οὖσαι τὴν σὴν πρόσοψιν.  

{ΖΕΥΣ}  

 Πῶς οὖν τὸν Ἀπόλλω ὁ Βράγχος καὶ ὁ Ὑάκινθος φιλοῦσιν;  

{ΕΡΩΣ}  

 Ἀλλὰ ἡ Δάφνη κἀκεῖνον ἔφευγε καίτοι κομήτην καὶ ἀγένειον ὄντα. εἰ δ' ἐθέλεις ἐπέραστος εἶναι, μὴ ἐπίσειε τὴν 

αἰγίδα μηδὲ τὸν κεραυνὸν φέρε, ἀλλ' ὡς ἥδιστον ποίει σεαυτὸν, ἁπαλὸν ὀφθῆναι, καθειμένος βοστρύχους, τῇ 

μίτρᾳ τούτους ἀνειλημμένος, πορφυρίδα ἔχε, ὑποδέου χρυσίδας, ὑπ' αὐλῷ καὶ τυμπάνοις εὔρυθμα βαῖνε, καὶ ὄψει 

ὅτι πλείους ἀκολουθήσουσί σοι τῶν Διονύσου Μαινάδων.  

{ΖΕΥΣ}  

 Ἄπαγε· οὐκ ἂν δεξαίμην ἐπέραστος εἶναι τοιοῦτος γενόμενος.  

{ΕΡΩΣ}  

 Οὐκοῦν, ὦ Ζεῦ, μηδὲ ἐρᾶν θέλε· ῥᾴδιον γὰρ τοῦτό γε.  

{ΖΕΥΣ}  
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Esse diálogo é interessante, pois completa o debate acerca da postura tirânica de Zeus, 

que não se preocupa com o desejo das mulheres e, para conquistá-las, toma qualquer forma que 

for necessária, mas não tem nenhuma preocupação com a sedução. 

Em diversos momentos, por exemplo, com Prometeu ou com Hélio, o Zeus luciânico se 

mostra insensível diante dos sofrimentos, como nos diálogos V e XXIV, ou ainda no diálogo 

entre Ganimedes e Zeus. Ganimedes tinha sido sequestrado por Zeus – que havia se 

metamorfoseado em uma águia – e pede para voltar para seu rebanho. Ganimedes afirma que 

sua família sentira sua falta, mas Zeus se mostra impassível às suas súplicas (Luciano. D. deor. 

X. 3). Ganimedes é um dos pouquíssimos personagens míticos que transcendem a condição 

humana e vive entre os deuses. Dessa forma, Luciano faz com que o leitor/ouvinte ria de mais 

um caso em que um humano se transformou em um deus. 

O Zeus luciânico se mostra desinteressado com o exercício de suas funções, 

principalmente, com a de árbitro que lhe é atribuída tradicionalmente. Podemos observar a 

querela entre Héracles e Asclépio pelo melhor lugar no banquete, em que o deus dá o lugar para 

Asclépio, simplesmente por ele ter chegado primeiro (Luciano. D. deor. XV). Ou ainda, no 

Julgamento das deusas286, em que ele pede para Paris decidir qual é a deusa mais bela. A cena 

que antecede o chamado de Paris foi relatada nos Diálogos dos deuses marinhos, nos quais duas 

nereidas contam:  

 

Pânope287 — Ó Galene, viste o que é que Éris fez ontem na Tessália, durante 

o jantar, pelo facto de não ter sido convidada para o banquete? 

Galene — Não estive presente no vosso banquete; na verdade, Pânope, 

Poseidon tinha-me ordenado que, a essa hora, cuidasse da tranquilidade do 

mar. Mas então que é que fez Éris, por não ter sido convidada? 

Pânope — Tétis e Peleu288 já se haviam retirado para os seus aposentos, 

acompanhados por Anfitrite e Poseidon, quando Éris, passando despercebida 

de todos (coisa fácil, pois uns bebiam, e outros aplaudiam ou estavam 

atentos, escutando Apolo a tocar cítara ou as Musas a cantar), arremessou 

                                                 
 Οὔκ, ἀλλὰ ἐρᾶν μέν, ἀπραγμονέστερον δὲ αὐτῶν ἐπιτυγχάνειν· ἐπὶ τούτοις αὐτοῖς ἀφίημί σε.” 
286 Trata-se de um diálogo maior travado entre Zeus, Hermes, Hera, Atena, Afrodite e Páris. Ele conta uma célebre 

narrativa, que antecede a Guerra de Troia, em que Paris tem de escolher qual é a mais bela das deusas, para lhe 

ofertar o pomo de Ouro dado por Eris, a deusa da discórdia: Afrodite, Atenas e Hera. Cada deusa lhe oferece um 

presente, que se coaduna com suas funções. Afrodite lhe oferece o amor da mais bela das mulheres, Atenas a 

invencibilidade nas batalhas e Hera a soberania do mundo. Paris escolhe o amor prometido por Afrodite e essa lhe 

encaminha para Helena, rainha de Esparta, casada com Menelau. Paris rouba a bela rainha, tradicionalmente, esse 

é o fato que dá início a Guerra de Troia.  
287 Pânope, Galene, Anfitrite e Tetis são nereidas, divindades marítimas filhas de Nereu e Doris, netas de Oceano. 

Geralmente representam as inúmeras vagas do mar. Anfitrite era a esposa de Poseidon, o deus do mar, e Tetis a 

esposa de Peleu (GRIMAL, 2005:327-328).  
288 Peleu era rei da Ftia, na Tessália, casado com a nereida Tetis, é o pai do herói Aquiles. Prometeu, em uma 

profecia que analisamos no tópico anterior, dizia que o filho de Tetis seria mais forte que o pai, por esse motivo 

Zeus decide casá-la com um mortal (GRIMAL, 2005: 360-361). 
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para o meio da sala uma maçã magnífica, de oiro maciço, na qual estava uma 

inscrição que dizia: PARA A MAIS BELA. A maçã foi rolando e, como se 

de propósito, foi parar ao sítio onde estavam reclinadas Hera, Afrodite e 

Atena. Então Hermes apanhou a maçã e leu a inscrição, e nós, Nereidas, 

ficámos muito caladinhas. Sim, que outra coisa poderíamos nós fazer, 

perante aquelas grandes senhoras? Cada uma delas reclamava que a maçã 

lhe pertencia de direito, e a discussão teria chegado a vias de facto, se Zeus 

não as tivesse apartado. Então ele disse: ‘Eu, pessoalmente, não emitirei 

juízo sobre essa demanda (de facto, elas queriam que fosse ele a julgar), mas 

descei até ao Ida, até junto do filho de Príamo, o qual, apreciador como é 

da beleza, saberá sentenciar qual é mais bela e certamente não vos julgará 

mal’ (Luciano. D. mar. V. 1-2).289 

 

Esse diálogo é importante por colocar a passagem aludida no Julgamento das deusas 

narrada por Nereidas, que são divindades menores com atuação no mar, filhas de Nereu, que 

colocam a cena da festa na casa de Tétis e Atreu, em que a deusa Éris, da discórdia, não foi 

convidada. Em meio à festa, ela joga uma maçã de ouro entre três deusas importantes (Hera, 

Atena e Afrodite) com a inscrição de que essa pertencia à deusa mais bela. As Nereidas se 

portam convenientemente à sua posição subalterna, afastando-se do debate, para que Zeus 

dirimisse o conflito, como era sua função. Entretanto, Zeus chama Hermes e ordena-lhe que ele 

chame Páris. Cena semelhante ocorre no início do Julgamento das deusas, em que Zeus diz a 

Hermes: 

 

Zeus - Ó Hermes, toma lá está maçã e vai à Frígia, vai ter com o filho de 

Príamo, o pastor, que guarda no pico do Gárgaro, no monte Ida, e diz-lhe o 

seguinte: «Páris, Zeus ordena-te que, visto seres formoso e entendido em 

coisas de amor, que julgues, de entre as deusas, qual delas é a mais bela, e 

que a vencedora receba esta maçã como prémio do concurso». Portanto, é 

tempo de vos dirigirdes junto do juiz. Por mim, nego-me a ser árbitro, pois 

amo-vos por igual, pelo que, se fosse possível, dar-me-ia o maior prazer ver-

vos todas vencedoras. Além disso, é fatal que aquele que atribuir o prémio de 

beleza a uma, fique odiado pelas outras. Por isso, eu não sou o juiz adequado 

                                                 
289 “{ΠΑΝΟΠΗ}  

 Εἶδες, ὦ Γαλήνη, χθὲς οἷα ἐποίησεν ἡ Ἔρις παρὰ τὸ δεῖπνον ἐν Θετταλίᾳ, διότι μὴ καὶ αὐτὴ ἐκλήθη εἰς τὸ 

συμπόσιον;  

{ΓΑΛΗΝΗ}  

 Οὐ συνειστιώμην ὑμῖν ἔγωγε· ὁ γὰρ Ποσειδῶν ἐκέλευσέ μέ, ὦ Πανόπη, ἀκύμαντον ἐν τοσούτῳ φυλάττειν τὸ 

πέλαγος. τί δ' οὖν ἐποίησεν ἡ Ἔρις μὴ παροῦσα;  

{ΠΑΝΟΠΗ}  

 Ἡ Θέτις μὲν ἤδη καὶ ὁ Πηλεὺς ἀπεληλύθεσαν ἐς τὸν θάλαμον ὑπὸ τῆς Ἀμφιτρίτης καὶ τοῦ Ποσειδῶνος 

παραπεμφθέντες, ἡ Ἔρις δὲ ἐν τοσούτῳ λαθοῦσα πάντας – ἐδυνήθη δὲ ῥᾳδίως, τῶν μὲν πινόντων, ἐνίων δὲ 

κροτούντων ἢ τῷ Ἀπόλλωνι κιθαρίζοντι ἢ ταῖς Μούσαις ᾀδούσαις προσεχόντων τὸν νοῦν – ἐνέβαλεν ἐς τὸ 

συμπόσιον μῆλόν τι πάγκαλον, χρυσοῦν ὅλον, ὦ Γαλήνη· ἐπεγέγραπτο δὲ “ἡ καλὴ λαβέτω.” κυλινδούμενον δὲ 

τοῦτο ὥσπερ ἐξεπίτηδες ἧκεν ἔνθα Ἥρα τε καὶ Ἀφροδίτη καὶ Ἀθηνᾶ κατεκλίνοντο. κἀπειδὴ ὁ Ἑρμῆς ἀνελόμενος 

ἐπελέξατο τὰ γεγραμμένα, αἱ μὲν Νηρεΐδες ἡμεῖς ἐσιωπήσαμεν. τί γὰρ ἔδει ποιεῖν ἐκείνων παρουσῶν; αἱ δὲ 

ἀντεποιοῦντο ἑκάστη καὶ αὑτῆς εἶναι τὸ μῆλον ἠξίουν, καὶ εἰ μή γε ὁ Ζεὺς διέστησεν αὐτάς, καὶ ἄχρι χειρῶν ἂν 

τὸ πρᾶγμα προὐχώρησεν. ἀλλ' ἐκεῖνος, Αὐτὸς μὲν οὐ κρινῶ, φησί, περὶ τούτου,  – καίτοι ἐκεῖναι αὐτὸν δικάσαι 

ἠξίουν – ἄπιτε δὲ ἐς τὴν Ἴδην παρὰ τὸν Πριάμου παῖδα, ὃς οἶδέ τε διαγνῶναι τὸ κάλλιον φιλόκαλος ὤν, καὶ οὐκ 

ἂν ἐκεῖνος κρίναι κακῶς.” 
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ao vosso caso; mas o jovem frígio que vós ides procurar é de família real, 

parente aqui do Ganimedes e, de resto, muito simples e rústico; ninguém o 

julgaria indigno de assistir a um tal espetáculo. (Luciano. Dear. jud. 1)290 

 

Zeus prefere não ter o desgaste com as outras deusas, mesmo sendo uma função sua ser 

dispensador da justiça, ser o juiz supremo. Ele não se preocupa em dirimir os conflitos, mas 

com seu prazer pessoal. Não se volta para o bem comum, como já disse Prometeu em outra 

passagem analisada anteriormente (Luciano. Prom. 12).  

O deus supremo do panteão helênico também se mostra inacessível aos outros deuses, 

como, por exemplo, no diálogo travado entre Hermes e Poseidon, em que este quer ter uma 

audiência com Zeus e Hermes lhe diz que não pode, pois ele está adoentado por ter dado à luz 

Dioniso (Luciano. D. deor. XII.1). 

Outro ponto importante é o medo que os deuses têm dele. Nos Diálogos dos deuses, 

podemos observar isso em dois diálogos. No diálogo XXI, travado entre Ares, o deus da guerra, 

e Hermes, temos o seguinte: 

 

Ares — Ó Hermes, ouviste as ameaças que Zeus nos fez, tão arrogantes e tão 

disparatadas? ‘Se eu quiser — disse ele —, deito uma corda cá do céu, e vós 

todos, pendurados nela, esforçar-vos-eis por me arrastar aí para baixo, mas 

será esforço baldado: não me mandareis abaixo. E se eu quisesse, içar-vos-

ia não só a vós, mas também puxaria ao mesmo tempo a terra e o mar e 

suspendê-los-ia no espaço’. E muitas outras coisas que tu também ouviste. 

Por mim, não posso negar que ele seja superior e mais forte que cada um de 

nós um por um, mas que ele seja superior a todos nós juntos, a ponto de não o 

vergarmos com o nosso peso, mesmo que acrescentássemos a terra e o mar, 

nisso é que eu já não posso acreditar. 

Hermes — Está calado, Ares, pois não é prudente falar dessas coisas, não se 

dê o caso de sermos castigados pela nossa tagarelice. 

Ares — Cuidas tu que eu tive esta conversa com toda a gente, e não apenas 

contigo, que eu bem sei que tens tento na língua? Ora, eu não podia deixar de 

te contar uma ameaça que eu ouvi e que me pareceu sumamente ridícula. Na 

verdade, recordo-me de que, não há muito tempo, quando Poseidon, Hera e 

Atena se revoltaram e conspiraram contra Zeus no sentido de prendê-lo e pôr 

a ferros, ele ficou completamente aterrado... e eram apenas três; e se Tétis, 

com pena dele, não tivesse chamado em seu socorro Briareu, de cem braços, 

teria mesmo ficado a ferros, juntamente com o seu raio e o seu trovão. Ao 

pensar neste episódio, desatei a rir da fanfarronice de Zeus. 

                                                 
290 “{ΖΕΥΣ}  

 Ἑρμῆ, λαβὼν τουτὶ τὸ μῆλον ἄπιθι εἰς τὴν Φρυγίαν παρὰ τὸν Πριάμου παῖδα τὸν βουκόλον – νέμει δὲ τῆς Ἴδης 

ἐν τῷ Γαργάρῳ – καὶ λέγε πρὸς αὐτόν, ὅτι “Σέ, ὦ Πάρι, κελεύει ὁ Ζεύς, ἐπειδὴ καλός τε αὐτὸς εἶ καὶ σοφὸς τὰ 

ἐρωτικά, δικάσαι ταῖς θεαῖς, ἥτις αὐτῶν ἡ καλλίστη ἐστίν· τοῦ δὲ ἀγῶνος τὸ ἆθλον ἡ νικῶσα λαβέτω τὸ μῆλον.” 

ὥρα δὲ ἤδη καὶ ὑμῖν αὐταῖς ἀπιέναι παρὰ τὸν δικαστήν· ἐγὼ γὰρ ἀπωθοῦμαι τὴν δίαιταν ἐπ' ἴσης τε ὑμᾶς ἀγαπῶν, 

καὶ εἴ γε οἷόν τε ἦν, ἡδέως ἂν ἁπάσας νενικηκυίας ἰδών. ἄλλως τε καὶ ἀνάγκη, μιᾷ τὸ καλλιστεῖον ἀποδόντα 

πάντως ἀπεχθάνεσθαι ταῖς πλείοσιν. διὰ ταῦτα αὐτὸς μὲν οὐκ ἐπιτήδειος ὑμῖν δικαστής, ὁ δὲ νεανίας οὗτος ὁ Φρὺξ 

ἐφ' ὃν ἄπιτε βασιλικὸς μέν ἐστι καὶ Γανυμήδους τουτουὶ συγγενής, τὰ ἄλλα δὲ ἀφελὴς καὶ ὄρειος, κοὐκ ἄν τις 

αὐτὸν ἀπαξιώσειε τοιαύτης θέας.” 
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Hermes — Cala-te, repito! Não é prudente nem para ti dizer tais coisas, nem 

para mim escutá-las (Luciano. D. deor. XXI. 1-2).291 

 

Tais preocupações são evidentes em um governo tirânico, uma vez que o que caracteriza 

as formas de governo que não são deturpadas, para usar a sutileza aristotélica, é a possibilidade 

da palavra franca, da parrésia. O espaço tirânico se caracteriza justamente pela dificuldade em 

expressar seus próprios pensamentos, pois isso pode lhe custar a vida ou a liberdade. 

O outro diálogo em que há a exposição de ressalvas ao governo tirânico de Zeus é 

travado entre Hermes e Hélio, citado anteriormente para falar da interferência de Zeus na ordem 

natural das coisas para satisfazer seus desejos. Hélio afirma assim: 

 

Hélio — Pois então que ele meta mãos à obra e ... boa sorte. Mas essas ações, 

ó Hermes (agora que ninguém nos ouve), não aconteciam no reinado de 

Cronos: este nunca dormia fora do leito de Reia nem deixaria o céu para ir 

dormir a Tebas, mas o dia era o dia, e a noite durava segundo a sua medida, 

de acordo com as estações; não acontecia nada de estranho ou de anormal, e o 

deus não teria nunca tido relações com uma mulher mortal. Agora, porém, por 

causa de miserável mulherzinha, há que alterar tudo por completo: os meus 

cavalos são obrigados a ficar presos de movimentos devido à inatividade; e o 

caminho, sem ser pisado durante três dias, ficará intransitável; e os pobres 

homens viverão nas trevas. É isso que eles ganharão com os amores de Zeus, 

esperando sentados e envolvidos em longa escuridão, até que ele acabe de 

fabricar o tal atleta de que tu falas.  

Hermes — Cala-te, Hélio, ainda assim não te venha algum mal das tuas 

palavras.292 

                                                 
291 “{ΑΡΗΣ}  

 Ἤκουσας, ὦ Ἑρμῆ, οἷα ἠπείλησεν ἡμῖν ὁ Ζεύς, ὡς ὑπεροπτικὰ καὶ ὡς ἀπίθανα; Ἢν ἐθελήσω, φησίν, ἐγὼ μὲν ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ σειρὰν καθήσω, ὑμεῖς δὲ ἀποκρεμασθέντες κατασπᾶν βιάσεσθέ με, ἀλλὰ μάτην πονήσετε· οὐ γὰρ δὴ 

καθελκύσετε· εἰ δὲ ἐγὼ θελήσαιμι ἀνελκύσαι, οὐ μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τὴν γῆν ἅμα καὶ τὴν θάλασσαν 

συνανασπάσας μετεωριῶ· καὶ τἆλλα ὅσα καὶ σὺ ἀκήκοας. ἐγὼ δὲ ὅτι μὲν καθ' ἕνα πάντων ἀμείνων καὶ ἰσχυρότερός 

ἐστιν οὐκ ἂν ἀρνηθείην, ὁμοῦ δὲ τῶν τοσούτων ὑπερφέρειν, ὡς μὴ καταβαρήσειν αὐτόν, ἢν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 

θάλασσαν προσλάβωμεν, οὐκ ἂν πεισθείην.  

{ΕΡΜΗΣ}  

 Εὐφήμει, ὦ Ἄρες· οὐ γὰρ ἀσφαλὲς λέγειν τὰ τοιαῦτα, μὴ καί τι κακὸν ἀπολαύσωμεν τῆς φλυαρίας.  

{ΑΡΗΣ}  

 Οἴει γάρ με πρὸς πάντας ἂν ταῦτα εἰπεῖν, οὐχὶ δὲ πρὸς μόνον σέ, ὃν ἐχεμυθήσειν ἠπιστάμην; ὃ γοῦν μάλιστα 

γελοῖον ἔδοξέ μοι ἀκούοντι μεταξὺ τῆς ἀπειλῆς, οὐκ ἂν δυναίμην σιωπῆσαι πρὸς σέ· μέμνημαι γὰρ οὐ πρὸ πολλοῦ, 

ὁπότε ὁ Ποσειδῶν καὶ ἡ Ἥρα καὶ ἡ Ἀθηνᾶ ἐπαναστάντες ἐπεβούλευον ξυνδῆσαι λαβόντες αὐτόν, ὡς παντοῖος ἦν 

δεδιώς, καὶ ταῦτα τρεῖς ὄντας, καὶ εἰ μή γε ἡ Θέτις κατελεήσασα ἐκάλεσεν αὐτῷ σύμμαχον Βριάρεων ἑκατόγχειρα 

ὄντα, κἂν ἐδέδετο αὐτῷ κεραυνῷ καὶ βροντῇ. ταῦτα λογιζομένῳ ἐπῄει μοι γελᾶν ἐπὶ τῇ καλλιρρημοσύνῃ αὐτοῦ.  

{ΕΡΜΗΣ}  

 Σιώπα, φημί· οὐ γὰρ ἀσφαλὲς οὔτε σοὶ λέγειν οὔτ' ἐμοὶ ἀκούειν τὰ τοιαῦτα.” 
292 “{ΗΛΙΟΣ}  

 Ἀλλὰ τελεσιουργείτω μὲν ἀγαθῇ τύχῃ. ταῦτα δ' οὖν, ὦ Ἑρμῆ, οὐκ ἐγίνετο ἐπὶ τοῦ Κρόνου –  αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς 

ἐσμεν – οὐδὲ ἀπόκοιτός ποτε ἐκεῖνος παρὰ τῆς Ῥέας ἦν οὐδὲ ἀπολιπὼν ἂν τὸν οὐρανὸν ἐν Θήβαις ἐκοιμᾶτο, ἀλλὰ 

ἡμέρα μὲν ἦν ἡ ἡμέρα, νὺξ δὲ κατὰ μέτρον τὸ αὐτῆς ἀνάλογον ταῖς ὥραις, ξένον δὲ ἢ παρηλλαγμένον οὐδέν, οὐδ' 

ἂν ἐκοινώνησέ ποτε ἐκεῖνος θνητῇ γυναικί· νῦν δὲ δυστήνου γυναίου ἕνεκα χρὴ ἀνεστράφθαι τὰ πάντα καὶ 

ἀκαμπεστέρους μὲν γενέσθαι τοὺς ἵππους ὑπὸ τῆς ἀργίας, δύσπορον δὲ τὴν ὁδὸν ἀτριβῆ μένουσαν τριῶν ἑξῆς 

ἡμερῶν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἀθλίους ἐν σκοτεινῷ διαβιοῦν. τοιαῦτα ἀπολαύσονται τῶν Διὸς ἐρώτων καὶ 

καθεδοῦνται περιμένοντες, ἔστ' ἂν ἐκεῖνος ἀποτελέσῃ τὸν ἀθλητήν, ὃν λέγεις, ὑπὸ  

μακρῷ τῷ ζόφῳ.  
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A imagem de tirano se completa com a oposição ao governante anterior, como já foi 

enfatizado no tópico sobre Prometeu. Luciano apresenta a referência à monarquia governada 

por Cronos, que se oporia, em essência, ao governo tirânico de Zeus – já que o primeiro era 

respeitoso com sua esposa e com a ordem natural, ou seja, com o bem comum, enquanto Zeus 

pensa, exclusivamente, em seus desejos individuais. Observe-se que essa comparação é feita 

com cuidados, visto que Hélio espera que ninguém os ouça, pois sabe das punições que pode 

sofrer. 

Em oposição a Zeus, Luciano traça uma imagem bastante distinta de Cronos. Como 

podemos observar no texto As Saturnais, que versa justamente sobre essa festa, as Saturnais293. 

Nesse diálogo maior travado entre Cronos e um sacerdote, há dois assuntos que nos interessam. 

Em primeiro lugar, quando Cronos se diferencia de Zeus ao falar de seu reinado, ele afirma que 

“eu não te aterrorizarei com a minha égide nem com o meu raio” (Luciano. Sat. 4).294 

O outro aspecto que queremos ressaltar, que se coaduna com a ideia de que Cronos 

representa um poder legítimo, é a explicação que esse fornece sobre a tradicional narrativa que 

afirma que ele foi destronado por Zeus. Mesmo chateado com a pergunta, ele responde ao 

Sacerdote da seguinte maneira:  

 

Sacerdote — Então, em primeiro lugar, o seguinte, se é verdade o que 

ouvimos dizer a teu respeito, ou seja, que tu devoraste os filhos de Reia, e que 

esta, tendo surripiado Zeus, deu-te dissimuladamente uma pedra, em vez do 

bebé, e que este, chegado à idade adulta, depois de te vencer numa guerra, te 

expulsou do teu reino e em seguida te lançou no Tártaro, agrilhoando-te a ti e 

a todos os aliados que tinham sido arregimentados por ti. 

Crono — Meu caro, se não estivéssemos em tempo de festa e não fosse 

permitido às pessoas embriagarem-se e ofenderem à vontade os seus senhores, 

ficarias a saber que eu posso muito bem irritar-me com o facto de tu me fazeres 

essa pergunta, sem respeito pelas minhas cãs e por uma velha divindade. 

Sacerdote — Mas eu, ó Crono, não afirmo isso vindo de mim mesmo, mas é 

Hesíodo e Homero, e até receio dizer que quase todas as outras pessoas 

acreditam nessa coisa a teu respeito.  

Crono — Então tu achas que esse pastor, esse charlatão, sabe alguma coisa 

de jeito sobre a minha pessoa? Repara nisto: Haverá algum homem (já não 

digo algum deus), que tenha a coragem de devorar conscientemente os seus 

                                                 
{ΕΡΜΗΣ}  

 Σιώπα, ὦ Ἥλιε, μή τι κακὸν ἀπολαύσῃς τῶν λόγων.” 
293 Festa romana, celebrada no solstício de inverno entre os dias 17 e 23 de dezembro, era caracterizada pela alegria. 

No decorrer da festa, fechavam-se as escolas e os tribunais, podia-se jogar nas ruas, paralisavam as guerras. Os 

senhores serviam os escravos em suas casas, e trocavam presentes. Nesta festa invocava-se a época de ouro 

governada por Saturno, o Cronos dos gregos. Bakhtin (2010: 147) afirma que essa festa apresenta as características 

de uma festividade carnavalesca, principalmente por causa da inversão da ordem, o que é refutado por Gonçalves 

(2009: 3), pelo menos na apresentação feita por Luciano desta festa, uma vez que ela não observa que existe uma 

inversão da ordem, mas a criação de outra ordem, por isso as normatizações tratadas pelo texto luciânico.   
294 “ὡς ἐμοῦ πρὸς οὐδὲν δεδιξομένου σε τῇ αἰγίδι καὶ τῷ κεραυνῷ.” 



172 

 

 

filhos, a não ser que, qual outro Tiestes, desse com um irmão ímpio? E se 

estivesse assim tão louco, como lhe passaria despercebido o facto de estar a 

comer uma pedra em vez do menino, a não ser que tivesse os dentes 

insensíveis à dor? Também não nos guerreámos, nem Zeus tomou o poder pela 

força, mas, pelo contrário, fui eu que abdiquei e lhe entreguei voluntariamente. 

E quanto ao facto de eu não ter sido agrilhoado nem estar no Tártaro, tu mesmo 

o constatas, creio eu, se não és cego como Homero.  

Sacerdote — Mas então, ó Crono, por que motivo abandonaste o poder? 

Crono — Vou explicar-te. Em resumo, por ser já velho e sofrer de gota devido 

à minha idade avançada. Por isso é que a maioria das pessoas imagina que eu 

estou agrilhoado. Na verdade, já não tinha força para afrontar a injustiça dos 

tempos atuais, pois tinha de estar constantemente a acorrer acima e abaixo, de 

raio em riste, a fim de fulminar os perjuros, os ladrões de templos, os 

violentos, e então a coisa tornou-se muito trabalhosa e própria de gente nova. 

Por isso, abdiquei a favor de Zeus... e fiz eu muito bem... Além disso, tive por 

bem dividir o poder pelos meus filhos, enquanto eu ando a maior parte das 

vezes calmamente em festins, sem me preocupar com os suplicantes, sem ser 

incomodado por pessoas que solicitam graças desencontradas, sem trovejar, 

sem relampejar, sem ser algumas vezes obrigado a mandar granizo. Pelo 

contrário, levo esta agradabilíssima vida de velho, bebendo o néctar, 

tagarelando com Jápeto e os outros da minha idade, enquanto Zeus é que 

governa, assoberbado de mil preocupações. No entanto, decidi tirar para mim 

estes poucos dias, nas condições que referi, e retomar o poder, a fim de 

recordar aos homens como era a vida durante o meu reinado, em que todos os 

produtos, sem serem semeados nem lavrados, nasciam espontaneamente, não 

na forma de espigas, mas como pães já prontos, e a carne já vinha cozinhada, 

e o vinho corria como autênticos rios, e as fontes eram de mel e de leite. Todos 

os homens eram bons e feitos de ouro. Eis a razão deste meu efémero reinado, 

e por isso se assiste por todo o lado a algazarra, cantos, jogos e igualdade para 

todos, escravos ou homens livres. De facto, durante o meu reinado, ninguém 

era escravo (Luciano. Sat. 5-7).295 

                                                 
295 “{ΙΕΡΕΥΣ}  

 Τὸ μὲν πρῶτον ἐκεῖνο, εἰ ἀληθῆ ταῦτά ἐστιν ἃ περὶ σοῦ ἀκούομεν, ὡς κατήσθιες τὰ γεννώμενα ὑπὸ τῆς Ῥέας, 

ἐκείνη δὲ ὑφελομένη τὸν Δία λίθον ὑποβαλλομένη ἀντὶ τοῦ βρέφους ἔδωκέ σοι καταπιεῖν, ὁ δὲ εἰς ἡλικίαν 

ἀφικόμενος ἐξήλασέ σε τῆς ἀρχῆς πολέμῳ κρατήσας, εἶτα ἐς τὸν Τάρταρον φέρων ἐνέβαλε πεδήσας αὐτόν τε καὶ 

τὸ συμμαχικὸν ἅπαν, ὁπόσον μετὰ σοῦ παρετάττετο.  

{ΚΡΟΝΟΣ}  

 Εἰ μὴ ἑορτήν, ὦ οὗτος, ἤγομεν καὶ μεθύειν ἐφεῖτο καὶ λοιδορεῖσθαι τοῖς δεσπόταις ἐπ'  

ἐξουσίας, ἔγνως ἂν ὡς ὀργίζεσθαι γοῦν ἐφεῖταί μοι, τοιαῦτα ἐρωτήσας, οὐκ αἰδεσθεὶς πολιὸν οὕτω καὶ πρεσβύτην 

θεόν.  

{ΙΕΡΕΥΣ}  

 Κἀγὼ ταῦτα, ὦ Κρόνε, οὐ παρ' ἐμαυτοῦ φημι, ἀλλ' Ἡσίοδος καὶ Ὅμηρος, ὀκνῶ γὰρ λέγειν ὅτι καὶ οἱ ἄλλοι 

ἅπαντες ἄνθρωποι σχεδὸν ταῦτα πεπιστεύκασι περὶ σοῦ.  

{ΚΡΟΝΟΣ}  

 Οἴει γὰρ τὸν ποιμένα ἐκεῖνον, τὸν ἀλαζόνα, ὑγιές τι περὶ ἐμοῦ εἰδέναι; σκόπει δὲ οὕτως. ἔσθ' ὅστις ἄνθρωπος (οὐ 

γὰρ θεὸν ἐρῶ) ὑπομείνειεν ἂν ἑκὼν αὐτὸς καταφαγεῖν τὰ τέκνα, εἰ μή τις Θυέστης ὢν ἀσεβεῖ ἀδελφῷ περιπεσὼν 

ἤσθιε; καὶ εἰ τοῦτο μανείη, πῶς ἀγνοήσει λίθον ἀντὶ βρέφους ἐσθίων, εἰ μὴ ἀνάλγητος εἴη τοὺς ὀδόντας; ἀλλ' οὔτε 

ἐπολεμήσαμεν οὔτε ὁ Ζεὺς βίᾳ τὴν ἀρχὴν, ἑκόντος δέ μου παραδόντος αὐτῷ καὶ ὑπεκστάντος, ἄρχει. ὅτι μὲν γὰρ 

οὔτε πεπέδημαι οὔτε ἐν τῷ Ταρτάρῳ εἰμί, καὶ αὐτὸς ὁρᾷς οἶμαι εἰ μὴ τυφλὸς ὥσπερ Ὅμηρος εἶ.  

{ΙΕΡΕΥΣ}  

 Τί παθὼν δέ, ὦ Κρόνε, ἀφῆκας τὴν ἀρχήν;  

{ΚΡΟΝΟΣ}  

 Ἐγώ σοι φράσω. τὸ μὲν ὅλον, γέρων ἤδη καὶ ποδαγρὸς ὑπὸ τοῦ χρόνου ὤν. διὸ καὶ πεπεδῆσθαί με οἱ πολλοὶ 

εἴκασαν. οὐ γὰρ ἠδυνάμην διαρκεῖν πρὸς οὕτω πολλὴν τὴν ἀδικίαν τῶν νῦν, ἀλλ' ἀεὶ ἀναθεῖν ἔδει ἄνω καὶ κάτω 

τὸν κεραυνὸν διηρμένον τοὺς ἐπιόρκους ἢ ἱεροσύλους ἢ βιαίους καταφλέγοντα, καὶ τὸ πρᾶγμα πάνυ ἐργῶδες ἦν 

καὶ νεανικόν. ἐξέστην οὖν εὖ ποιῶν τῷ Διί. καὶ ἄλλως δὲ καλῶς ἔχειν ἐδόκει μοι διανείμαντα τοῖς παισὶν οὖσι τὴν 
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Essa longa citação é relevante, pois confirma o argumento que se consolidou no decorrer 

deste capítulo, que é da oposição entre Zeus e Cronos. Podemos dizer que Luciano recupera a 

imagem de Cronos, mas, resta-nos indagar qual a intencionalidade que está por trás disso. A 

nosso ver, reforçar a oposição entre duas formas distintas de governo, uma vez que as Saturnais 

já representam uma época de ouro, de alegria e diversão, em que ninguém era escravo de 

ninguém.  

O Cronos luciânico desmente a tradição que dizia que ele comia os próprios filhos. 

Cronos abandona o poder pela idade, fato que não tem correspondência na vida política romana, 

mas que aparece como uma possibilidade de futuro, uma forma utópica de sistema de sucessão. 

No entanto, Cronos deixa evidente suas críticas à sociedade atual, uma vez que não tinha forças 

para enfrentar as injustiças atuais.   

Tendo em vista as diversas imagens de Zeus presentes nos diálogos luciânicos, 

passamos para mais um assunto, que é fundamental: os limites de atuação das divindades na 

vida dos homens. No longo diálogo Timon ou o misantropo –  que tem como tema principal o 

papel da riqueza na vida dos homens e de como essa atrairia diversos “amigos” interessados 

nas benesses que os tesouros podem trazer-lhes –, temos que Timon havia sido muito rico e 

perdeu todos os seus bens ao ajudar todos que lhe pediam. Ele inicia o diálogo com um longo 

discurso em que acusa os deuses de negligência, uma vez que ele sempre foi um excelente 

devoto, atento a todos os seus deveres religiosos, enquanto muitas pessoas que cometiam atos 

de impiedade contra os deuses não eram punidos por seu raio. Quando Hermes narra a Zeus a 

trajetória de Timon, esse se compadece e lhe envia o mensageiro dos deuses, juntamente com 

Pluto296 e seu Tesouro para que ele voltasse a ser rico. Novamente abastado, Timon já não aceita 

a bajulação daqueles que na desgraça lhe haviam virado às costas. Luciano movimenta sua pena 

no intuito de colocar, mais uma vez, a crítica aos ricos de seu tempo, mesmo que o tempo do 

diálogo seja a Atenas democrática.  

                                                 
ἀρχὴν αὐτὸν εὐωχεῖσθαι τὰ πολλὰ ἐφ' ἡσυχίας οὔτε τοῖς εὐχομένοις χρηματίζοντα οὔτε ὑπὸ τῶν τἀναντία 

αἰτούντων ἐνοχλούμενον οὔτε βροντῶντα ἢ ἀστράπτοντα ἢ χάλαζαν ἐνίοτε βάλλειν ἀναγκαζόμενον· ἀλλὰ 

πρεσβυτικόν τινα τοῦτον ἥδιστον βίον διάγω ζωρότερον πίνων τὸ νέκταρ, τῷ Ἰαπετῷ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς 

ἡλικιώταις προσμυθολογῶν· ὁ δὲ ἄρχει μυρία ἔχων πράγματα. πλὴν ὀλίγας ταύτας ἡμέρας ἐφ' οἷς εἶπον 

ὑπεξελέσθαι μοι ἔδοξε καὶ ἀναλαμβάνω τὴν ἀρχήν, ὡς ὑπομνήσαιμι τοὺς ἀνθρώπους οἷος ἦν ὁ ἐπ' ἐμοῦ βίος, 

ὁπότε ἄσπορα καὶ ἀνήροτα πάντα ἐφύετο αὐτοῖς, οὐ στάχυες, ἀλλ' ἕτοιμος ἄρτος καὶ κρέα ἐσκευασμένα, καὶ ὁ 

οἶνος ἔρρει ποταμηδὸν καὶ πηγαὶ μέλιτος καὶ γάλακτος· ἀγαθοὶ γὰρ ἦσαν καὶ χρυσοῖ ἅπαντες. αὕτη μοι ἡ αἰτία τῆς 

ὀλιγοχρονίου ταύτης δυναστείας, καὶ διὰ τοῦτο ἁπανταχοῦ κρότος καὶ ᾠδὴ καὶ παιδιὰ καὶ ἰσοτιμία πᾶσι καὶ 

δούλοις καὶ ἐλευθέροις. οὐδεὶς γὰρ ἐπ' ἐμοῦ δοῦλος ἦν.” 
296 Personificação da riqueza, caracterizada como cega. 
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Em nossa análise, não interessa o debate acerca da riqueza e da pobreza, que poderá ser 

retomado à medida que esse nos forneça elementos para a compreensão da imagem que Zeus, 

o maior dos deuses olímpicos, apresenta em alguns diálogos luciânicos. Timon invoca o deus 

de maneira bastante irônica:  

 

Timon – Ó Zeus, protetor dos amigos, do hospedes e dos companheiros, 

lançador de raios, guardião dos juramentos, ajuntador de nuvens, tonante, ou 

qualquer outro nome que atribuam os poetas que perderam o juízo com teu 

reio – principalmente quando se veem em dificuldades métricas, pois nesse 

caso, ao tomares múltiplos nomes, sustenta o fecho do metro e preenches o 

vazio do ritmo -, onde estão agora o teu clarão estrondoso, o teu trovão 

reboante e o teu raio ardente, brilhante e aterrador? Sim tudo isso se revelou, 

afinal, uma balela e fumo puramente poético, para além do fragor das palavras. 

Essa tua arma tão celebrada de tão longo alcance e sempre à mão, não sei lá 

como, extinguiu-se por completo, ficou fria, não conservava sequer uma 

centelha de cólera contra os malfeitores (Luciano. Tim. 1).297 

 

Timon, ao invocar o pai dos deuses, começa da maneira usual, elogiando a divindade 

com os epítetos que a distinguem. Entretanto, o sírio se coloca em um lugar fora da construção 

mimética e procura em seu texto inverter a colocação. Os famosos epítetos, presentes na 

tradição desde os poemas homéricos e hesiódicos, não são nada além de recursos estilísticos 

utilizados pelos escritores a fim de compor o verso exato.  

Ao desvendar os recursos estilísticos dos poetas, o samosatense suspende a sacralidade 

desses, cujo poder invocatório passa a ser o instrumento vazio da construção verbal do poeta. 

Assim, os poderes do grande deus são questionados, uma vez que a simples observação 

cotidiana tem revelado que os homens piedosos não são olhados pelos deuses e que aqueles que 

cometem perjúrios não são punidos pela deidade. Assim, tanto poder não passa de construção 

poética.  

O raio de Zeus, seu principal atributo e arma, é indagado, já que “uma pessoa que 

preparasse para cometer perjúrio, mais facilmente temeria um pavio de véspera, do que a chama 

do raio omnipotente” (Luciano. Tim. 2).298 O ataque do maior dos deuses apenas sujaria de 

fuligem aqueles que ele atacasse. Nesse tom, Timon continua seu discurso.  

                                                 
297 “{ΤΙΜΩΝ}  

Ὦ Ζεῦ φίλιε καὶ ξένιε καὶ ἑταιρεῖε καὶ ἐφέστιε καὶ ἀστεροπητὰ καὶ ὅρκιε καὶ νεφεληγερέτα καὶ ἐρίγδουπε καὶ εἴ 

τί σε ἄλλο οἱ ἐμβρόντητοι ποιηταὶ καλοῦσι – καὶ μάλιστα ὅταν ἀπορῶσι πρὸς τὰ μέτρα· τότε γὰρ αὐτοῖς 

πολυώνυμος γενόμενος ὑπερείδεις τὸ πῖπτον τοῦ μέτρου καὶ ἀναπληροῖς τὸ κεχηνὸς τοῦ ῥυθμοῦ – ποῦ σοι νῦν ἡ 

ἐρισμάραγος ἀστραπὴ καὶ ἡ βαρύβρομος βροντὴ καὶ ὁ αἰθαλόεις καὶ ἀργήεις καὶ σμερδαλέος κεραυνός; ἅπαντα 

γὰρ ταῦτα λῆρος ἤδη ἀναπέφηνε καὶ καπνὸς ἀτεχνῶς ποιητικὸς ἔξω τοῦ πατάγου τῶν ὀνομάτων. τὸ δὲ ἀοίδιμόν 

σοι καὶ ἑκηβόλον ὅπλον καὶ πρόχειρον οὐκ οἶδ' ὅπως τελέως ἀπέσβη καὶ ψυχρόν ἐστι, μηδὲ ὀλίγον σπινθῆρα 

ὀργῆς κατὰ τῶν ἀδικούντων διαφυλάττον.” 
298 “θᾶττον γοῦν τῶν ἐπιορκεῖν τις ἐπιχειρούντων ἕωλον θρυαλλίδα φοβηθείη ἂν ἢ τὴν τοῦ πανδαμάτορος 

κεραυνοῦ φλόγα·” 



175 

 

 

Em seguida, a personagem se lembra de Salmoneu, que tentou imitar o trovão de Zeus. 

Timon apenas faz alusão àquele que havia construído uma estrada pavimentada de bronze ou 

de ferro e arrastado correntes atrás dele. Pretendia se assemelhar a Zeus, mimetizando o raio e 

o trovão. Zeus puniu esse ato de impiedade fulminando-o (GRIMAL, 2005: 412). Como o mito 

é de conhecimento da maioria dos possíveis ouvintes e/ou leitores do diálogo, o escritor não 

apresenta mais que uma rápida alusão à ambição presente no mito. No caso, o mais importante 

para a continuação desse diálogo é que ele foi punido com o raio de Zeus.  

Timon argumenta que, em sua atualidade, o deus não punia as pessoas com essa 

severidade, por isso profanar os templos não era um problema. Timon dirige-se a Zeus, dizendo: 

“estás adormecido como sob o efeito da mandrágora299” (Luciano. Tim. 2). 300 O deus já não 

ouve nem vê bem. Está remeloso, tem a vista curta e os ouvidos moucos, ou seja, tem os sentidos 

de um velho (Luciano. Tim. 2).  

Suas atitudes se diferenciam daquelas tomadas em sua juventude, na qual os crimes de 

perjúrio eram punidos com severidade, uma vez que “quando eras ainda jovem, irascível e no 

máximo de tua cólera, aplicavas grandes castigos às pessoas injustas e violentas, e nunca lhes 

davas tréguas” (Luciano. Tim. 3).301 Timon ainda evoca outra narrativa mítica disponível, os 

infortúnios vividos por Decalião302, fazendo referência ao dilúvio que quase destruiu a raça 

humana.  

Timon enfatiza a negligência não somente de Zeus, mas de todos os deuses em relação 

aos assuntos humanos. Timon afirma o seguinte: “Portanto, estás a colher, da parte dos homens, 

o fruto proveniente de tua negligência, pois já ninguém te oferece sacrifícios nem te coroa” 

(Luciano. Tim. 4).303 Segundo Timon, seguindo esse caminho, Zeus se tornará outro Crono, 

esquecido e “excluído de honrarias” (“παρωσάμενοι τῆς τιμῆς”) (Luciano. Tim. 4).  

Esses atos colocariam Zeus em uma situação complicada, uma vez que seus templos são 

assaltados e ele não faz nada. Ele cita o caso do templo de Olímpia, cuja estátua de Zeus é 

                                                 
299 Planta da família das solanaceae, tem efeitos alucinógenos e analgésica, muito utilizada na magia de origem 

greco-romana. 
300 “πῶς γὰρ <οὐ>, ὅπου γε καθάπερ ὑπὸ μανδραγόρᾳ καθεύδεις [...].” 
301 “ἐπεὶ νέος γε ἔτι καὶ ὀξύθυμος ὢν καὶ ἀκμαῖος τὴν ὀργὴν πολλὰ κατὰ τῶν ἀδίκων καὶ βιαίων ἐποίεις καὶ 

οὐδέποτε ἦγες τότε πρὸς αὐτοὺς ἐκεχειρίαν [...].” 
302 Filho de Prometeu, escolhido por Zeus para consevar a raça humana, quando no período do Bronze ele resolve 

enviar um grande dilúvio e matar quase todos os homens e mulheres. Aconselhado pelo Titã ele teria construído 

uma arca, que vagou por nove dias. No opúsculo Sobre a deusa síria Luciano é o único autor antigo grego que 

afirma que Deucalião levou consigo um casal de cada animal existente (Luciano. Syr. Dea. 12), o que 

provavelmente é uma reminicência de uma memória mesopotâmia muito antiga, uma vez que essa ideia também 

se encontra na narrativa judaica do Gênese.  
303 “ Τοιγάρτοι ἀκόλουθα τῆς ῥᾳθυμίας τἀπίχειρα κομίζῃ παρ' αὐτῶν, οὔτε θύοντος ἔτι σοί τινος οὔτε 

στεφανοῦντος [...].” 
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considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. “E já, nem falo das muitas vezes em 

que saquearam o teu templo; alguns puseram mesmo as mãos sobre ti em Olímpia, e tu, o 

‘altitonante’, nem sequer te dignaste despertar os cães ou chamar os vizinhos” (Luciano. Tim. 

4).304 Luciano ressalta a imobilidade da divindade, que mesmo diante de uma ofensa a ela 

mesma não age. 

Ele continua, utilizando-se ironicamente de mais alguns epítetos, para falar do roubo 

das cabeleiras de ouro de sua estátua em Olímpia. “Tu, o valentão, o ‘Exterminador de 

Gigantes’, o ‘Vencedor dos Titãs’, ficaste ali plantado e deixando que te raspassem os cabelos, 

mesmo segurando tu na mão direita um raio de dez côvados” (Luciano. Tim. 4).305 

Essa imagem não representa a estátua de Zeus que estava no templo de Olímpia, uma 

vez que essa trazia na mão esquerda a deusa Nike (Vitória) e na direita uma águia. Logo, trata-

se de um recurso retórico, que fala mais da representação luciânica de Zeus, no que tange ao 

seu poder, enquanto pai dos deuses. Provavelmente, Luciano não conhecia o Templo de Zeus 

em Olímpia.  

Outro ponto interessante é a retomada de epítetos que remetem a vitórias passadas, o 

que era algo comum entre os governantes de seu tempo. Para ilustrar esse aspecto, podemos 

recorrer a Dion Cássio que, nos conta que o Imperador Cômodo mandava suas mensagens ao 

Senado Romano assim:  

 

O Imperador César, Lúcio, Élio, Aurélio, Cômodo, Augusto, Pio, Feliz, 

Sarmático, Germânico, Máximo Britânico, Pacificador de toda a terra, 

Invencível, o Hércules Romano, Pontífice Máximo, Tribuno por 18 vezes, 

Imperador por 8 vezes, Cônsul por 7 vezes, Pai da Pátria, para os cônsules, 

pretores, tribunos e para o afortunado Senado de Cômodo, Saudações (Dion 

Cássio, História romana, LXXII, 15).306 

 

Essa citação serve para explanar o uso, no período de Luciano, desses epítetos como símbolo de 

poder. Cômodo era o conquistador dos Sármatas, dos Germânicos e da Britânia. Como Zeus, ele era 

invencível. Dessa forma, a maneira irônica com a qual Luciano utiliza os títulos do pai dos deuses 

reinventa a imagem presente na tradição helênica.  

                                                 
304 “ἐῶ λέγειν ποσάκις ἤδη σου τὸν νεὼν σεσυλήκασιν· οἱ δὲ καὶ αὐτῷ σοὶ τὰς χεῖρας Ὀλυμπίασιν ἐπιβεβλήκασι, 

καὶ σὺ ὁ ὑψιβρεμέτης ὤκνησας ἢ ἀναστῆσαι τοὺς κύνας ἢ τοὺς γείτονας ἐπικαλέσασθαι [...].” 
305 “ἀλλ' ὁ γενναῖος καὶ Γιγαντολέτωρ καὶ Τιτανοκράτωρ ἐκάθησο τοὺς πλοκάμους περικειρόμενος ὑπ' αὐτῶν, 

δεκάπηχυν κεραυνὸν ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ.” 
306 « αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκιος Αἴλιος Αὐρήλιος. Κόμμοδος Αὔγουστος εὐσεβὴς εὐτυχής, Σαρματικὸς 

Γερμανικὸς μέγιστος Βρεττανικός, εἰρηνοποιὸς τῆς οἰκουμένης {εὐτυχὴς} ἀνίκητος, Ῥωμαῖος Ἡρακλῆς, 

ἀρχιερεύς, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ὀκτωκαιδέκατον, αὐτοκράτωρ τὸ ὄγδοον, ὕπατος τὸ ἕβδομον, πατὴρ πατρίδος, 

ὑπάτοις στρατηγοῖς δημάρχοις, γερουσίᾳ Κομμοδιανῇ εὐτυχεῖ χαίρειν ». 
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Nesse caso, Zeus vê que Timon, sempre justo e generoso, está pobre e sozinho, reclamando dos 

deuses que o esqueceram. Envia-lhe Hermes com Pluto e o Tesouro, a fim de fazer-lhe um homem rico. 

No final do diálogo, novamente rico, Timon não aceita mais os bajuladores e os falsos amigos. Nesse 

diálogo, a crítica social se sobressai à imagem do deus tirânico, pois a intenção é mostrar as reviravoltas 

da vida e o aprendizado que a pobreza fornece, daí esse Zeus não se contradizer à imagem traçada por 

Luciano, mas reafirmar, já que se distanciou do mundo dos homens por conta dos infindáveis debates 

filosóficos e das muitas ações de perjúrio. Como ele mesmo diz: “Todavia, por falta de vagar e pelo 

tumulto que provocam os perjuros, os violentos e os ladrões, e ainda por cima com receio dos 

saqueadores de templos (...) há muito tempo que nem sequer olho para a Ática, sobretudo desde que a 

filosofia e as disputas verbais imperaram entre os atenienses” (Luciano. Tim. 9).307 

Para concluir essa análise sobre Zeus, gostaríamos de retomar o diálogo maior Zeus Refutado, 

cujo tema é a presença do destino na vida humana. Zeus é questionado pelo filósofo cínico Cinísco sobre 

as Parcas, que tecem o destino de todos os homens e forjam os oráculos. Zeus é obrigado a afirmar que: 

“Não há nada que as Parcas não tenham determinado, mas pelo contrário, tudo quanto acontece é 

enrolado pela sua roca, e cada acontecimento tem o desfecho que lhe foi ficado logo desde o princípio, 

e não é possível acontecer de outra maneira” (Luciano. I. Conf. 1).308 

O ardiloso filósofo questiona se os deuses também estão sob domínio das Parcas, o que é 

respondido com uma afirmativa (Luciano. I. Conf. 3). Tal argumento chega à conclusão que fazer 

sacrifícios e cultuar os deuses é desnecessário e não influi na vida das pessoas.  

A nosso entender, o Zeus luciânico representa duas críticas importantes à realidade que o 

escritor vive. De um lado, ele representa o tirano, tal como mostram os manuais políticos, e muito 

provavelmente, sob a orientação aristotélica, e em segundo lugar, os limites de ação dessa divindade que 

não controla tudo.  

Há uma análise das instituições políticas de seu tempo. Os homens do século II não tinham outro 

horizonte político, não havia qualquer expectativa de mudança. Assim, era fundamental refletir sobre 

como não se tornar um mau governante – que relembrasse os tiranos de outrora –,  uma vez que não era 

possível evitar o Imperador. 

  

                                                 
307 “πλὴν ὑπ' ἀσχολίας τε καὶ θορύβου πολλοῦ τῶν ἐπιορκούντων καὶ βιαζομένων καὶ ἁρπαζόντων, ἔτι δὲ καὶ 

φόβου τοῦ παρὰ τῶν ἱεροσυλούντων [...] πολὺν ἤδη χρόνον οὐδὲ ἀπέβλεψα ἐς τὴν Ἀττικήν, καὶ μάλιστα ἐξ οὗ 

φιλοσοφία καὶ λόγων ἔριδες ἐπεπόλασαν αὐτοῖς·” 
308 “[...] οὐδὲν γάρ ἐστιν ὅ τι μὴ αἱ Μοῖραι διατάττουσιν, ἀλλὰ πάντα ὁπόσα γίνεται, ὑπὸ τῷ τούτων ἀτράκτῳ 

στρεφόμενα εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἕκαστον ἐπικεκλωσμένην ἔχει τὴν ἀπόβασιν, καὶ οὐ θέμις ἄλλως γενέσθαι.” 
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Considerações finais 
 

 

Luciano de Samósata foi um dos intérpretes do Império Greco-Romano. Sua prosa 

documenta a postura de um intelectual     desde que esse conceito se restrinja àquele indivíduo 

que conhece e se relaciona com a tradição literária     profundamente ligado às atividades 

culturais de seu tempo. Nossa leitura do texto luciânico visou mostrar como esse escritor 

expressa a difícil relação dos povos submetidos com o Império. Deliberadamente, fugimos das 

dicotomias empobrecedoras que fixavam uma postura ou contra, ou a favor. O sírio é um crítico 

do Império, um produtor de sentido que tenta interpretar a realidade em que vive. Seus textos 

expressam essa realidade, na contradição em que ela se insere. Como vimos, Luciano não estava 

preso à sua biblioteca, mas foi nessa que ele encontrou o material para pesar sua época. Da 

mesma forma que Luciano não foi um intelectual engajado contra o Império romano, há uma 

série de críticas e alertas às relações e aos costumes estabelecidos. Entretanto, não havia um 

projeto para substituir a realidade existente.       

Contudo, ainda existia o problema da dificuldade em entender como se dava esse 

uso político. Nesse sentido, foi fundamental retornar aos mecanismos metanarrativos que 

ordenavam o uso das narrativas sobre o passado, ou seja, em qual regime de memória se 

inscrevem esses escritos. Tal indagação foi respondida tendo em vista a formação retórica, sob 

os auspícios da Paideia helênica. O uso da linguagem é orientado pelo escritor. Os professores 

de retórica e seus manuais fornecem exemplos que devem ser utilizados nos diferentes 

momentos. O próprio discurso obedece a uma organização interna e externa, sendo que o orador 

é um personagem político importante na relação das cidades com o poder imperial. A Paideia 

coloca os indivíduos em contato com textos canônicos que fornecem os exemplos necessários 

para a construção retórica.  

Nesse sentido, o gênero literário não é escolhido aleatoriamente, constituindo-se 

um importante indício para a compreensão do cenário cultural em que o escritor se insere. 

Luciano tem a intenção de produzir o riso; um riso que mobiliza o pensamento e é construído 

por meio da sátira. Nesse caso, a sátira menipeia de elementos conhecidos e que, em seu arranjo 

literário, ganha formas inusitadas. Há, em seus escritos, um processo de recriação que visa 

interpretar sua realidade, fornecendo níveis distintos de interpretação. Nesta Tese, buscamos 

entender os usos políticos que o texto luciânico poderia ter, tendo em vista a relação entre as 

divindades, a representação de assembleias semelhantes às helênicas, a imagem de Zeus, os 

espaços míticos (Hades e Olimpo) e o comportamento dos tiranos nesses diálogos. Nosso 
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objetivo foi se restringindo, no decorrer da Tese, ao poder político e à maneira como esse poder 

serviu de suporte para a utilização das narrativas míticas nesses textos. 

Nenhum poder se fundamenta, exclusivamente, sobre a força bruta. Há o cimento 

constituído da legitimidade simbólica, como nos ensinou Balandier (1982). Sua manutenção e 

sustentação necessitam de um grupo de apoio, com ideias e crenças, sonhos e aspirações, 

horizontes de expectativa e laços de pertencimento. São necessários consensos que orientem as 

escolhas e estratégias de posicionamento. Os mitos são narrativas conhecidas amplamente que 

remetem a um passado do grupo, uma espécie de memória fundante. Os homens antigos 

colocavam em segundo plano o questionamento da realidade empírica da memória mítica, mas 

não a desconheciam, como podemos ver nos escritos de Luciano. Independentemente do uso 

que se faz da narrativa mítica, ela é continuamente dita e repetida em um intenso processo de 

emulação. Esse uso contínuo acontece pela capacidade de significação que o mito oferece ao 

seu ouvinte. Nesta Tese, não nos preocupamos com a utilização religiosoa que o uso desse mito 

podia ter para o sírio. Ao ler os textos luciânicos, nos deparamos com um uso muito mais 

matizado e questionador das narrativas míticas. O sírio viveu em um período de efervescência 

religiosa, com a ascensão de cultos orientais, principalmente do cristianismo.  Assim, seus 

textos mostram um intérprete que via as contradições presentes nos mitos, entretanto, em 

nenhum lugar de seus escritos ele os descarta. Muito pelo contrário, Luciano usa os mitos como 

veículo para suas ideias políticas.     

A análise dos textos luciânicos corroborou a assertiva de que os mitos apresentam 

usos distintos, principalmente, usos voltados ao questionamento do poder. Dizer que há usos 

políticos nos escritos luciânicos subentende aceitar um questionamento sobre os poderes. Nesse 

sentido, coube interrogar as narrativas alicerçadas em inúmeros conjuntos de sentido fornecidos 

pela tradição homérica e hesiódica, principalmente, uma vez que no regime de memória greco-

romano, tais textos são tomados como cânones.  

Luciano é um leitor dessas narrativas. Como a escrita permite a glosa interminável, 

a interpretação dar-se-á sob o crivo do riso. Rir permite questionar e possibilita fugir dos 

mecanismos de censura presentes no Império romano. Não havia órgãos institucionalizados que 

se voltavam à censura dos escritores, ficando tal controle do que pode ou não ser dito a cargo 

do Imperador ou dos homens mais próximos a ele. Os homens fiéis ao Princeps estavam 

dispersos nos mais distantes lugares do Império Romano. Uma vez detectada a construção de 

discursos que se opunham ao governo imperial, esses eram destruídos e seu escritor 

assassinado. 
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Em um processo dialógico de interações socioculturais que superam as meras 

dicotomias que opõem dominantes e dominados, estrutura e evento, engajamento e alienação, 

os homens constroem suas relações com o poder. Os laços que ligam o poder com os elementos 

míticos da sociedade ficam evidentes em um trabalho como o nosso, que buscou observar o 

poder em sua capilaridade, para além do Estado e/ou Imperador. Nesse âmbito, a noção 

foucaltiana de micropoderes dispersos deu um norte para avançar na leitura dos diálogos 

luciânicos. O longo convívio com esses textos remete a um mosaico de possibilidades de 

leituras sobre o poder. Ressaltamos a pluralidade e a plasticidade das informações, pois não se 

trata de um tratado contra certas práticas, ou favor delas, mas da representação de práticas 

cotidianas em outro nível, no caso, a mitologia. Cuida-se, aqui, de compreender um dos 

múltiplos usos que esse texto teve.  

A narrativa luciânica prende o agente que escreve e os ouvintes em uma exegese do 

real e da política, da sociedade e dos grupos que a compõem. Seus diálogos interagem com a 

teologia política do Império Greco-Romano e evidenciam suas contradições. Por meio das 

releituras de personagens consagrados na tradição ou de situações referentes a espaços míticos 

além da nossa existência, o samosatense se posiciona diante do poder imperial, em toda a sua 

capilaridade, seja na presença cômica dos deuses em sua assembleia; no riso de Menipo à 

cegueira humana diante da morte; no sofrimento de Prometeu diante das injustiças do poder de 

um tirano; no desespero dos tiranos que perderam suas riquezas; na representação luciânica de 

Zeus, visto como o deus dos tiranos, ou na sua impossibilidade de agir contrário ao que se 

estabelece pelo destino. A exegese luciânica acontece nesse âmbito, que se sustenta em uma 

memória cultural helênica que é apreendida por meio da Paideia grega. A novidade luciânica 

expressa essa formação, mas na difícil dimensão daquele que aprendeu a cultura do outro.  

Os textos luciânicos são uma expressão complexa e, em muitos momentos, 

contraditório da Segunda Sofística, desde o momento que entendemos que essa é um fenômeno 

cultural, caracterizado pela utilização de uma língua específica, que é pensada e repensada por 

esse escritor. O domínio do grego ático é expresso em seus textos, mas é o próprio Luciano que 

critica o exagero de alguns sofistas em seu uso. Ou seja, o sírio compreende a tênue fronteira 

entre a apropriação criativa da língua falada pelos atenienses do período clássico e o exagero 

pedante de alguns sofistas. 

O samosatense, em sua formação, apropriou-se dos mecanismos mentais que lhe 

permitiram dialogar e enfrentar a realidade em que vivia de maneira criativa, mordaz e sagaz. 

Ele brincou com os gêneros em um sentido muito próprio. Podemos questionar se a política ou 

o poder é uma brincadeira, e nossa resposta é afirmativa e veemente, pois trata-se de uma 
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modalidade específica do riso, o riso que mobiliza o pensamento. Rir para pensar. Mutatis 

mutandis, podemos recordar a máxima comum no Brasil, que toda brincadeira tem um fundo 

de verdade. Outro aspecto importante do riso é que ele se coloca na tênue linha que separa a 

fúria do escarnecido e seu desarmamento simbólico. Nesse sentido, a formação retórica devia 

munir os homens a situações em que a parrésia significasse a morte ou a escravidão.   

O sírio construiu seus discursos sob essa historicidade da verdade, que confere um 

sentido bem restrito e limites claros à prática da parrésia. Esta Tese retoma Luciano e pensa 

seus escritos na lógica da identidade/alteridade, ao falar do lugar do outro, do lugar de fronteira, 

que advém de seu nascimento na síria e do aprendizado fundamentado na Paideia helênica. O 

diálogo luciânico é construído na confluência de dois outros gêneros clássicos: o diálogo 

filosófico e a comédia, numa estratégia literária que lhe permitia fazer com que o público – seja 

ele de leitores ou de ouvintes – risse e, por meio do riso, refletisse sobre as coisas. Riso se 

mobiliza junto ao pensamento. Nesse sentido, os textos luciânicos são extremamente sérios e 

seus assuntos são atinentes ao mundo que o cerca. O domínio do grego ático e dos saberes 

produzidos na tradição cultural helênica permite-lhe o ingresso nessa identidade, o que é um 

fenômeno bastante específico, já que a identidade é construída por meio da adesão e da 

aglutinação. Mesmo dominando esse intricado manancial fornecido pela Paideia, Luciano não 

deixou de se chamar de sírio, muito menos se furtou a utilizar o “nós” para se referir ao Império 

(BRANDÃO, 2014).  

Estamos convencidos de que o sírio dominou as técnicas da retórica, presentes nos 

manuais de seu tempo. Nesse sentido, a citação de Demétrio é importante para mostrar que 

havia uma preocupação sobre como falar aos tiranos ou às pessoas violentas por meio de 

subterfúgios simbólicos. Ao aprender a ‘falar ao tirano”, Luciano se municia de um leque de 

possibilidade de exposição daquilo que ele desejava.  

Trata-se de uma ingenuidade pensar que o texto luciânico voltar-se-ia ao Imperador 

Romano diretamente. Como homem de letras, pertencente a importantes círculos sociais, ele 

tinha acesso a grupos vinculados diretamente ao poder imperial em qualquer lugar que 

estivesse. Assim, sua análise política é elaborada com a utilização da mitologia e de outros 

recursos retóricos e estilísticos. O deslocamento que propomos nesta pesquisa mostrou-se 

deveras salutar, respondendo as hipóteses que havíamos colocado.  

O sírio não é nem pró, nem contra o Império Romano, sua escrita o coloca em uma 

ambiguidade que é muito mais complexa. Mesmo dominando os fundamentos da cultura 

helênica, ele não era totalmente um grego; mesmo servindo ao Imperador no Egito, ele não é 

um defensor inconteste de sua política; mesmo se autodenominando sírio em diversos 
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momentos, não há um processo de reivindicação identitária excludente. Veyne mostrou-se 

correto ao afirmar que os intelectuais vinculados à Segunda Sofística orgulham-se de serem 

gregos, desprezam Roma e colaboram com a ordem estabelecida (VEYNE, 2009: 80). 

Analisamos Luciano como um exegeta de seu mundo, intérprete privilegiado e 

sagaz, que não atacava o Imperador, mas enfatizava o que seria um bom governante, tendo em 

vista os tiranos de outrora. A memória histórica e mítica coaduna em sua digressão. Nos 

Diálogos dos mortos podemos ver Héracles, Diógenes, Alexandre, Minos, Caronte, e até 

mesmo Cérbero em diálogos sobre a vida e os vivos.  

Os poderosos são expressos a todo momento, principalmente os tiranos. Se, naquele 

momento, a tirania era apenas um adjetivo que qualificava o mau Imperador, o samosatense 

podia falar de personagens históricos que ocupavam o cargo de tirano e, assim, prevenir os 

contemporâneos dos possíveis desvios do poder. As interpretações luciânicas de seu mundo 

usam como pano de fundo a representação de tempos anteriores, ou mesmo de personagens 

pretéritos, mas evidenciam as ações e as práticas que lhe eram contemporâneos ao ato da escrita. 

Nesse sentido, a narrativa mítica, com sua diversidade de personagens e situações, 

possibilitou a construção desse debate referente às relações de poder nos diálogos luciânicos. 

Por definição, o relato mítico é partilhado culturalmente, experimentado como um passado da 

comunidade e/ou do grupo, por isso entendido aqui como uma memória cultural, cujos 

mecanismos de transmissão são compostos por práticas comuns de ensino, cópia e declamação 

dos textos canônicos. A narrativa mítica permite, em sua plasticidade, agregar diversos sentidos 

que comuniquem as ideias do escritos. Luciano não é um mitógrafo, não queria reunir as lendas 

dos deuses, fazer catálogos ou organizar informações como outros eruditos, sua intenção era 

utilizar os personagens míticos, seus ambientes, suas confluências com a história e com sua 

contemporaneidade para inventar uma nova forma de discurso. Dessa forma, seu uso da tradição 

helênica é bastante seletivo e sugestivo. Trata-se, em uma das camadas possíveis de 

investigação, de encontrar uma reflexão sobre os usos do poder, inclusive, quando esse se dava 

de maneira abusiva.  

A complexidade da vida política, entrelaçada à construção do texto, cujos fins 

devem ser respeitados pelo intérprete moderno, nos evidenciou um Luciano distinto daquele 

construído e reiterado tradicionalmente. Ele não era alheio a seu mundo, mas também não era 

um ativista político, comportou-se, em seus textos, como um questionador de sua realidade. 

Para isso, mobilizou os recursos que havia aprendido. Sob essa premissa, margeamos nossa 

leitura dos diálogos luciânicos, partindo do pressuposto de que havia um grande potencial de 

leitura das múltiplas relações de poder. Nas nervuras de seu texto, vemos uma mitologia que 
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dialoga com sua realidade política. Assim, nossa investigação se interessou pelas relações entre 

escrita e poder, tendo em vista os sentidos diversos que os escritos antigos nos possibilitam. Em 

um mundo cada vez mais marcado por conflitos políticos, os escritos luciânicos explificam 

como podemos viver em uma sociedade múltipla, plástica e nunca nos esquecermos de que há 

uma tradição discursiva que deve ser lida, relida e recriada a fim de encontrar outras estratégias 

de sentido que visem à construção de um mundo melhor. 

  



184 

 

 

Bibliografia309 

a) Documentação Textual 

 

AELIUS ARISTIDES. Em L’Honneur de Rome. Traduits et commentés par Laurent Pernot. 

In: PERNOT, Lourent. Éloges Grecs de Rome. Paris, Les Belles Lettres, 2007. p. 57-120. 

ANEO CORNUTO. Repaso de las tradiciones teológicas de los griegos. Introduccion, 

traducción y notas de José B. Torres Guerra. In: Mitógrafos griegos. Madrid: Gredos, 2009. p. 

201-278. 

ANÔNIMO DO VATICANO. Histórias increíbles. Introduccion, traducción y notas de José B. 

Torres Guerra. In: Mitógrafos griegos. Madrid: Gredos, 2009. p. 105-118. 

ARISTOTE. Les Métaphysiques. Traduction analytique par André de Muralt. Paris, Les Belles 

Lettres, 2010.   

ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Eudoro de Sousa. Porto Alegre: Globo, 1996. 

______. Política. Tradução e notas António Capelo Amaral e Carlos de Carvalho Gomes. 

Lisboa: Veja, 1998. 

______. Aristotelis politica. Ed. Ross, W.D. Oxford: Oxford Clarendon Press, 1964. 

AUGUSTO. Res Gestae Diui Augusti.  Tradução Matheus Travizam & Antônio Martinez de 

Rezende. In: SUETÔNIO & AUGUSTO. Vida e feitos do divino Augusto. Belo Horizonte. Ed. 

UFMG, 2007. p. 117-138. 

AULO GÉLIO. Noites áticas. Tradução e notas José Rodrigues. Seabra Filho. Londrina-PR: 

Eduel, 2010. 

_______. A. Gelli noctes atticae. Ed. Marshall, P.K. Oxford: Oxford Claredon Press, 1968. 

APOLODORO. Biblioteca mitológica. Traduccíon de Joé Calderón Felice. Madrid: Akal, 2002. 

CÍCERO. Rhetorica ad Herennium [sp.]. Ed. Marx, F. Leipzig: Teubner, 1923. 

DEMÉTRIO. Demetrii Phalerei qui dicitur de elocutione libellus. Ed. Radermacher, L. 

Leipzig: Teubner, 1967. 

DIO’S Roman History. English translation by Earnest Cary. London: William Heinemann, 

1961. v. 9.  

DÍON CÁSSIO. Cassii Dionis Cocceiani historiarum Romanarum quae supersunt, 3 vols. Ed. 

                                                 
309 Referências elaboradas de acordo com a NBR 6023: 2002. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_de_Muralt


185 

 

 

Boissevain, U.P. Berlin: Weidmann, 1955. 

ÉLIO ARISTIDES. Aristides, vol. 1. Ed. Dindorf, W. Leipzig: Reimer, 1964. 

ERASTÓSTENES. Catasterismo. Introduccion, traducción y notas de José B. Torres Guerra. 

In: Mitógrafos griegos. Madrid: Gredos, 2009. p. 131- 177. 

EUNÁPIO DE SARDES. Eunapii vitae sophistarum. Ed. Giangrande, J. Rome: Polygraphica, 

1956. 

EUNAPIUS AND PHILOSTRATUS. The Lives of the Philosophers and Sophists. English 

translation by Wilmer Cave Wright. London: William Heinemann, 1922. 

ÉSQUILO. Tragédias. Estudo e tradução Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 2009. 

FILÓSTRATO. Vida de los sofistas. Traduccíon de Maria Concepción Giner Soria. Madrid: 

Gredos, 1982.  

FÓCIO. Photius. Bibliothèque. Ed. Henry, R. Paris: Les Belles Lettres, 1977. 

HERÁCLITO. Historias increíbles. Introduccion, traducción y notas de José B. Torres Guerra. 

In: Mitógrafos griegos. Madrid: Gredos, 2009. p. 80-95. 

HERODIANO. Historia del Imperio Romano después de Marco Aurélio. Traducción y notas 

por Juan J. Torres Esbarranch. Madrid: Gredos, 1985. 

HÉRODIEN. Histoire de l’Empire Romain après Marc-Aurèle. Traduit et commenté par Denis 

Roques. Paris: Les Belles Lettres, 1990. 

HESÍODO. Obras e Fragmentos. Traducción y notas de Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso 

Martinez Díez. Madrid: Gredos, 2000. 

______. Teogonia. Estudo e tradução Jaa Torrano. São Paulo: Roswitha Kempf, 1986. 

______. Hesiod Theogony. Ed. West, M.L. Oxford: Oxford Clarendon Press, 1966. 

HOMERO. Iliada.  Tradução Frederico Lourenço. Lisboa: Livros Cotovia, 2010. 

______. Odisséia. Tradução Frederico Lourenço. Lisboa: Livros Cotovia, 2005. 

HINO HOMÉRICO 4 : a Hermes. Trad. Maria Celeste C. Dezotti. In: Hinos Homéricos. 

Tradução, notas e estudo Edvanda Bonavina da Rosa et alli. São Paulo : Ed. UNESP : 2010. p. 

4006-453.39-79. 

JUSTINO DE ROMA. Diálogo com Trifão. Tradução de Ivo Storniolo e Euclides M. Balancin. 

São Paulo: Paulus, 1995. p. 109-324. 



186 

 

 

LACTANCIO. Instituciones Divinas. Trad. Eustáquio Sanchez Salor. Madrid: Editorial 

Gredos, 1990. 

______. Opera omnia. Ed. Brandt, Samuel. Nova York: Johnson RC, 1890. 

LUCIAN.  Lucian I. With an anglish translatio by A. M. Harmon. London/ Cambridge : W. 

Heinemann/ Harvard University, 2006. (loeb 14) 

______. Lucian II. With an anglish translatio by A. M. Harmon. London/ Cambridge : W. 

Heinemann/ Harvard University, 1915. (loeb 54) 

______. Lucian III. With an anglish translatio by A. M. Harmon. London/ Cambridge : W. 

Heinemann/ Harvard University, 1921. (loeb 130) 

______. Lucian IV. With an anglish translatio by A. M. Harmon. London/ Cambridge : W. 

Heinemann/ Harvard University, 2006. (loeb 162) 

______. Lucian V. With an anglish translatio by A. M. Harmon. London/ Cambridge : W. 

Heinemann/ Harvard University, 2001. (loeb 302) 

______. Lucian VI. With an anglish translatio by K. Kilburn. London/ Cambridge : W. 

Heinemann/ Harvard University, 1959. (loeb 430) 

______. Lucian VII. With an anglish translatio by M. D. Macleod. London/ Cambridge : W. 

Heinemann/ Harvard University, 2002. (loeb 431) 

______. Lucian VIII. With an anglish translatio by M. D. Macleod. London/ Cambridge : W. 

Heinemann/ Harvard University, 2001. (loeb 432) 

LUCIANO. Obras I. Traduccíon por Andrés Espinosa Alarcón.  Madrid: Gredos, 1996. 

______.  Obras II.  Traduccíon por José Luís Navarro Gonzáles. Madrid: Gredos, 1998. 

______. Obras III. Traduccíon por Juan Zaragoza Botella. Madrid: Gredos, 1990. 

______. Obras IV. Traduccíon por José Luís Navarro Gonzáles. Madrid: Gredos, 1992. 

______. Obras I. Tradução, introdução e notas de Custódio Margueijo. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2012. 

______. Obras II. Tradução, introdução e notas de Custódio Margueijo. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2012. 

______. Obras III. Tradução, introdução e notas de Custódio Margueijo. Coimbra: Imprensa 

da Universidade de Coimbra, 2012. 



187 

 

 

______. Obras IV. Tradução, introdução e notas de Custódio Margueijo. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2013. 

______. Obras V. Tradução, introdução e notas de Custódio Margueijo. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2013. 

______. Obras VI. Tradução, introdução e notas de Custódio Margueijo. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2013. 

______. Obras VII. Tradução, introdução e notas de Custódio Margueijo. Coimbra: Imprensa 

da Universidade de Coimbra, 2014. 

______. Obras VIII. Tradução, introdução e notas de Custódio Margueijo. Coimbra: Imprensa 

da Universidade de Coimbra, 2014. 

______. Obras IX. Tradução, introdução e notas de Custódio Margueijo. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2014. 

______. Obras I. Texto revisado e traducido por José Alsina. Madrid: C. S. I. C., 1992  

______. Obras II. Texto revisado e traducido por José Alsina. Madrid: C. S. I. C., 1992  

______. Obras III. Texto revisado e traducido por Montserrat Jufresa, Francesca Mestre y Pilar 

Gomez. Madrid: C. S. I. C., 2000. 

______. Obras IV. Edicíon, traducción y notas de Francesca Mestre y Pilar Gomez. Madrid: C. 

S. I. C., 2007.  

__________. Obras VI. Edicíon, traducción y notas de Manuela García Valdés. Madrid: C. S. 

I. C., 2004.  

______. Obras V. Edicíon, traducción y notas de Francesca Mestre y Pilar Gomez. Madrid: C. 

S. I. C., 2013.  

______. Diálogos dos mortos. Tradução de Henrique G. Murachco. São Paulo: Palas 

Athena/EDUSP, 1996. 

______. Diálogos dos mortos. Tradução de Américo da Costa Ramalho. Brasília: UNB, 1998. 

______. Diálogos dos Mortos. Tradução de Maria Celeste Consolin Dezotti. São Paulo: 

Hucitec, 1996. 

______. Hermotimo ou as escolas filosóficas. Tradução de por Custódio Margueijo. Lisboa: 

Inquérito, 1986.  



188 

 

 

______.  Alexandre ou o falso profeta. Tradução Daniel Gomes Bretas. Phaos. Campinas-SP, 

v.2, 2002: 35-57. 

______. O mentiroso (ou O incrédulo). Tradução, introdução e notas por Custódio Margueijo. 

Lisboa: Colibri, 1995. 

______. Como se deve escrever a História. Tradução e ensaio Jacyntho Lins Brandão. Belo 

Horizonte: Tessitura, 2009. 

______. Biografias literárias. Trad. Jacyntho Lins Brandão et ali. Belo Horizonte: UFMG, 

2014. (no prelo) 

LUCIEN. Œuvres-I. Texte établi et traduit par Jaques Bompaire. Paris : Les Belles Lettres, 

1993. 

MARCO AURÉLIO. Meditações. Tradução de William Li. São Paulo: Iluminuras, 1995;  

PALEFATO. Historia Increíbles. Introduccion, traducción y notas de José B. Torres Guerra. 

In: Mitógrafos griegos. Madrid: Gredos, 2009. p. 21-67. 

PLATON. La République I-III. Texte établi et traduit par Émile Chambry. Paris: Les Belles 

Letres, 1989. 

PLATÂO. A República. Tradução e notas Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2012. 

PLUTARCO. Vidas Paralelas. Tradução de Gilson César Cardoso.São Paulo : Paumape, 1992. 

V. 4.  

______. Plutarchi vitae parallelae. Ed. Ziegler, K. Leipzig: Teubner, 1968. 

PLINE LE JEUNE. Lettres (livre X). Panégyrique de Trajan. Texte établi et traduit par De M. 

Durry. Paris : Les Belles Lettres, 1947. t.4. 

SUETONE. Vie des douze Césars. Texte établi et traduit par P. Wuilleumier. Paris: Les Belles 

Letres, 1978. 

SUDA. Suidae lexicon. Ed. Adler, A. Leipzig: Teubner, 1971. 

THE SCRIPTORES Historiae Augustae. English translation by David Magie. London: William 

Heinemann, 1953. v. 1 e 2.  

 

b) Obras de referência 

 



189 

 

 

ABBAGNAMO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

BAILLY, A. Dictionaiaire grec-français. Paris: Hachette, 1995. 

DAREMBERG, Ch. & SAGLIO, Edm. E. (Dir.) Dictionnaire des antiquités grecques et 

romaines. Paris: Hachette, 1900. Tomo III e V. 

GRANT, Michel. Atlas Akal de Historia Clásica del 1700 a. C al 565 d. C. Madrid, Akal: 2009. 

GRIMAL, Pierre. Dicionário de mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2005. 

MALHADAS, Daisi et alli. Dicionário grego-português. São Paulo: Ateliê editorial, 2006. (5 

volumes). 

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Coltrix, 1992. 

SPEAKE, Graham (Ed.). Diccionario Akal de História del Mundo Antiguo. Madrid: Akal, 

1999. 

LSJ: The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon. In: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%

3Dparrhsi%2Fa acesso em 27/07/2014 

c) Obras gerais 

 

ABREU, Regina. Chicletes eu misturo com banana? Acerca da relação entre teoria e pesquisa 

em memória social. In: GONDAR, Jô & DODEBEI, Vera. O que é memória social? Rio de 

Janeiro: Contracapa, 2005. p. 27-42. 

ALCOCK, Susan E. The reconfiguration of memory in the Roman Empire. In_________ et 

alii(dir.) Empires. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. p. 323-350. 

______. Graecia Capta. The Landscapes of Roman Greece. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1993. 

ALGRA, Keimpe. Teologia estoica. In: INWOOD, Brad (org.). Os estoicos. São Paulo: 

Odysseus, 2006. p. 171-198. 

ANDERSON, G. The second Sophistic. A cultural Phenomenon in the Roman Empire.  London/ 

New York, Routledge, 1993.  

______. Lucian: a sophist’s as sophist. Yale Classical Studies. v. 27, p. 61-92, 1982. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%3Dparrhsi%2Fa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%3Dparrhsi%2Fa


190 

 

 

ARANTES JUNIOR, Edson. Regime de memória romano: as imagens do herói Héracles nos 

escritos de Luciano de Samósata. Goiânia, 2008a. (Dissertação de mestrado).  

______. Representações citadinas na obra de Luciano de Samósata: limites da ficcionalidade. 

In: EUGÊNIO, João Kenned & FERNANDES, Maria do Socorro (Org.). Luciano de Samósata: 

Ficção e História. Teresina: UFPI, 2010.  

______. Diálogo dos mortos sobre os vivos: uma crítica luciânica a cerimônia de apoteose do 

Imperador Romano. Revista on-line Mosaico, Goiânia, v. 1, p. 261-268, 2008b. 

______ & GONCALVES, Ana Teresa Marques. "Não se leva uma coruja a Atenas": A 

representação das cidades em Luciano de Samósata. In: GANDARA, Gercinair Silvério. (Org.). 

Rios e cidades... olhares da História e do Meio Ambiente. 1ed.Goiânia: PUC-GO, 2010: p. 153-

165. 

ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. 

Campinas-SP: Ed. Unicamp, 2011 

ASSMANN, Jan. La mémoire culturelle: Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les 

civilizations antiques. Paris: Aubier, 2010. 

______. Historia y mito em el mundo antiguo: los Orígenes de La cultura em Egipto, Israel y 

Grecia. Madrid: Gredos, 2011. 

ASSUNÇÂO, Teodoro Rennó et alli (orgs.). Ensaios de Retórica Antiga. Belo Horizonte: 

Tessitura, 2010.  

ARENDT, Hannah. Entre o futuro e o passado. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

AUERBACH, E. Mímesis: a representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: 

Perspectiva, 2011. 

BACZKO, B. Imaginário coletivo. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa 

da Moeda, 1985. V. 5, p. 290-332.  

______. Utopia. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa da moeda, 1985. 

V. 5, p.333-396. 

BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2010.  

______. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Brasília: Ed. UNB: 1989. 

BALANDIER, Goerges. O poder em cena. Brasília: Ed. UNB, 1982. 



191 

 

 

BARBOSA, Teresa Virgínia Ribeiro; LAGE, Celina Figueiredo. O riso obsceno no êxodo do 

Agamemnon de Ésquilo. SCRIPTA CLASSICA ON-LINE. Belo Horizonte, n° 2, p. 58-75: 2006. 

Disponível em http://www.scriptaclassicaonlinebr.gr.eu.org/terezacelina.pdf acesso 

20/02/2014. 

BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

BARTLEY, Adam (ed.). Lucian for our times.  Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 

2009. 

BAUZÁ, Francisco F. El mito del héroe. Buenos Aires: FCE, 1998. 

BAYET, Jean. La religion romana: História política y psicologica. Madrid: Cristiandad, 1984.  

BERMEJO BARREIRA, José Carlos. Introducción a la sociologia Del mito griego. Madrid: 

Akal, 2011.  

BÉRANGER, Jean. Principatus: Etudes de notions et d’histoire politiques dans l’Antiquité 

gréco-romaine. Geneve, Droz: 1973. 

BESNIER, Jean-Michel. A memória é o futuro do Homem? In: MARCONDES, Danilo. Café 

Philo: As grandes indagações da filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p.55-58. 

BETTINI, Maurizio. As reescritas do mito. In: CAVALLO, Guglielmo et alli (orgs.). O espaço 

literário na Roma antiga: a produção do texto. Belo Horizonte: Tessitura, 2010. p. 19-39. 

BICKERMAN, Elias. Consecratio. In: Les cultes des souverains dans l’empire romain. 

Geneve: Fondation Hardt, t.19, p. 3-25, 1973. 

BILLAULT, AlaIn: Lucien, Lucius Verus et Mrc Aurèle. In: MESTRE, Francesca & GOMEZ, 

Pilar. Luciano of Samosata: greek writer and Roman citizen. Barcelona: Universitat de 

Barcelona, 2010. p. 145-160. 

BIRLEY, Anthony R.. Marco Aurélio: una biografia. Madrid: Gredos, 2009. 

BLOCH, Marc. Apologia da História: ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2001. 

BOMPAIRE, Jacques. L’ Atticisme de Lucien. In: BILLAULT, A. (ed.). Lucien de Samosate. 

Lyon: Jean Moulin Lyon II, 1994. p. 65-75.  

______. Lucien Écrivain: imitation et création. Paris: Les Belles Lettres, 2000. 

______. Introduction générale. In: LUCIEN. Œuvres- Tome I. Texte Établi et Traduit par 

Jaques Bompaire. Paris: Les Belles Lettres, 1993. p. XI-XLIX. 

http://www.scriptaclassicaonlinebr.gr.eu.org/terezacelina.pdf


192 

 

 

BORG, Barbara E. (ed.). The Paideia: The wold of the second sophistic. Berlin/ New York: 

Walter de Gruyter, 2004. 

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes & AMADO, 

Janaína (Orgs). Usos e abusos da História oral.  Rio de Janeiro: FGV, 1996. p. 183-192. 

 ______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 2004. 

LE BOHEC, Yann. El ejército romano. Barcelona: Ariel, 2008.  

BOWERSOCK, Glen Warren. Greek Sophists en the Roman Empire. Oxford: Clarendon Press, 

1969. 

_______. Intellectuals and the Imperial Cult in the Second Century A.D. In. Les cultes des 

souverains dans l’empire romain. Geneve: Fondation Hardt, t.19, p. 179-207, 1973. 

BOWIE, E. L. Los griegos y su pasado en la segunda sofístíca. In: FINLEY, M. I. (dir.). 

Estudios sobre Historia antigua. Madrid: Akal,1981. p. 185-231.    

BOWRA, C. M. A experiência grega. Lisboa: Arcádia, 1997. 

BRANDÃO, Jacyntho Lins. A adivinhação no mundo helenizado do segundo século. Clássica. 

São Paulo, v. 4, p.103-121, 1991.  

_______. A invenção do romance. Brasília: Ed. UNB, 2005. 

 _______. A poética do hipocentauro: literatura, sociedade e discurso ficcional em Luciano de 

Samósata. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.  

 _______. No reino da isonomia: diferenças sociais e mundo dos mortos em Luciano de 

Samósata. Clássica. São Paulo, v. 7/8, p. 83-100, 1994/1995.  

________. Perspectiva de alteridade na obra de Luciano de Samósata. Clássica. Belo Horizonte, 

v. 3, p.111-128, 1990. 

 ________. Um século de bibliografia luciânica: A História de uma polêmica. Clássica. São 

Paulo, v. 5/6, p. 243-253, 1992/1993. 

_________. Luciano e a História. In: LUCIANO. Como se deve escrever a História. Tradução 

e ensaio Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: Tessitura, 2009.p.131-278. 

_________. Quem somos nós: Qual o Império Romano de Luciano de Samósata? In: 

FAVERSANI, Fábio & JOLY, Fábio Duarte (org.). As formas do Imperio Romano. Mariana-

MG: Ed. UFOP, 2014. p. 63-74. 



193 

 

 

BRANHAM, R. Bracht. A retórica de Diógenes e a invenção do cinismo. In: GOULET-CAZÉ, 

Marie-Odile & BRANHAM, R. Bracht (orgs.). Os cínicos: O movimento cínico na Antigüidade 

e o seu legado. São Paulo: Loyola, 2007. p. 95-119. 

BROWN, Peter. O fim do mundo clássico. Lisboa: Verbo, 1972. 

BRU, Hadrian. Le Pouvoir imperial dans les provinces syriennes: Représentations et 

celebrations d’Auguste à Constantin (31 av. J.-C 337 ap. J.-C). Leiden/Boston: Brill, 2011. 

BRUN, Jean. O estoicismo. Lisboa: Setenta, 1986. 

BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.  

_________. Hibridismo cultural. São Leopoldo-RS; Editora Unisinos, 2008. 

BURNETT, Charles et alli (Ed.). Lucian of Samosata: vivus et redivivis. London/ Turin: The 

Walburg Institute/ Nino Aragno Editore, 2007.  

BUSTAMANTE, Regina Maria da Cunha & DAVIDSON, Jorge & MENDES, Norma Musco. 

A experiência imperialista romana: teorias e práticas. Tempo. Niterói, v. 9, n. 18, p.17-49, 2005. 

 _________. Práticas culturais no Império Romano: entre a unidade e a diversidade. In: SILVA, 

Gilvan Ventura & MENDES, Norma Musco (Orgs). Repensando o Império Romano: 

perspectiva socioeconômica, política e cultural. Rio de Janeiro/ Vitória: Muad/ EDUFES, 

2006. p. 109-136.  

 _________. Rômulo e Remo: escritos e ritos. História Revista. Goiânia, v. 6, n. 2, p. 87-116, 

jul-dez. 2001. 

BUZON, Rodolfo P. & MAKSIMCZUK, José P. Zeus tirano y unidad temática en Diálogos de 

los dioses de Luciano de Samósata. Stylo. Buenos Aires. v. 21, n. 21, p. 27-35, 2012.   

CABALERO LOPEZ, José Antonio. Roma en la obra del rétor Elio Arístides. In: SÁNCHES-

OSTIZ, J. B. et alli (eds.). De Grecia a Roma y de Roma a Grecia: un camino de ida y vuelta. 

Navarra: EUNSA, 2007. p. 91-113. 

CABRERO, Maria del Carmem. Elogio de la mentira. Bahía Blanca: Universidad Nacional Del 

Sur-Ediuns, 2006.  

CALAME, Claude & CHARTIER, Roger (ed). Identités d’auteur dans l’Antiquité et la 

tradition européenne. Paris: Jérôme Millon, 2004. 

__________. Identités d’auteur à l’ exemple de La Grèce classique: signatures, énonciations, 

citations. In: ______ & CHARTIER, Roger (ed). Identités d’auteur dans l’Antiquité et la 

tradition européenne. Paris: Jérôme Millon, 2004. p. 11-39. 



194 

 

 

CAMERROTTO, Alberto. Lê metamorfosi della parola: studi sulla parodia in Luciano de 

Samosata. Pisa-Roma: Instituti Editorialie Poligrafici Internazionali, 1998.  

COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 2012. 

CANDAU, Joël. Memória e identidade. São Paulo: Contexto,2011. 

CARDOSO, Ciro Flamarion. História e paradigmas rivais. In: ______ & VAINFAS, Ronaldo. 

Domínios da História. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 01-23.  

CARRUTHERS, Mary. A técnica do pensamento: meditação, retórica e a construção de 

imagens (400-1200). Campinas-SP, Ed. Unicamp, 2011. 

 CASSIN, Barbara. Ensaios sofísticos. São Paulo: Siciliano, 1990.  

______. O efeito sofístico. São Paulo: Trinta e Quatro, 2005. 

CASTER,  M. Lucien et la pensée religieuse de son temps. Paris: Les Belle Lettres, 1937. 

CASTRO, Eduardo Viveiros. Equívocos da identidade. In: DOBEBEI, Vera & GONDAR, Jô 

(Orgs.). O que é memória social? Rio de Janeiro: Contra Ponto, 2005. p.145-160. 

CATROGA, Fernando. Os passos do homem como restolho do tempo: memória e fim do fim 

da História. Lisboa: Almedina, 2009. 

CAVALLO, Guglielmo (dir.). Libros, editores y publico em el mundo antiguo. Madrid: 

Alianza, 1995. 

______ et alli (orgs.). O espaço literário na Roma antiga: a produção do texto. Belo Horizonte: 

Tessitura, 2010.  

CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011. 

______. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2007. 

CHARTIER, Roger. A História cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Difel, 

1990.  

______. À beira da falésia: a História entre certezas e inquietudes. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 

2002.  

______. História ou leitura do tempo. São Paulo: Autêntica, 2009.  



195 

 

 

______. A formação social e economia psíquica: a sociedade de corte no processo civilizador. 

In: ELIAS, Nortbert.  A sociedade de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 07-25. 

______. O que é um autor: revisão de uma genealogia. São Carlos-SP: EDUFSCAR, 2012. 

CLAY, DiskIn: Representações de Diógenes. In: GOULET-CAZÉ, Marie-Odile & 

BRANHAM, R. Bracht (orgs.). Os cínicos: O movimento cínico na Antigüidade e o seu legado. 

São Paulo: Loyola, 2007. p. 397-418. 

CLOTA, José Alsina. Introducción General. In: Luciano. Obras I. Traduccíon y notas por 

Andrés Espinosa Alarcón.  Madrid: Gredos, 1996. p. 07-70. 

CORNELLI, Gabriele. ‘Aquele que ama o mito é, de alguma forma, filósofo’: Algumas 

considerações sobre a necessidade do mito para a filosofia. Phoînix. Rio de janeiro, V. 9, p. 

110-127, 2003.  

CORTÉS COPETE, Juan Manuel. Elio Aristides: un sofista griego en el Imperio Romano. 

Madrid: Clásicas, 1995. 

CORVISIER, Jean-Nicolas. Sources et méthodes en histoire ancienne. Paris: Presses 

Universitaire de France, 1997. 

CROIZET, A. Essai sur la vie et le oeuvres de Lucien. Paris: Hachette, 1882.  

CROISET, Maurice. Période Romaine. In: ______ & CROIZET, Alfred.Histoire de La 

littérature grecque. Paris: Boccard, 1938. v. 5. p. 315-1067. 

CUMONT, Franz. Las religiones orientales y el paganismo romano. Madrid : Akal, 1987. 

D’ALÉSSIO, Márcia Mansor. Memória: Leituras de M. Halbwachs e P. Nora. Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v, 13, n. 25/26, p. 97-103, 1992/1993.  

DARBO-PESCHANSKI, Catherine (dir.). La citacion dans l’antiquité. Paris: Jérôme Millon, 

2004.  

______. Les citations grecques et romaines. In: ______ (dir.). La citacion dans l’antiquité . 

Paris: Jérôme Millon, 2004. p. 9-21. 

_______. L’ historia d’un citoyen romein de langue grecque. In: MESTRE, Francesca & 

GOMEZ, Pilar. Luciano of Samosata: greek writer and Roman citizen. Barcelona: Universitat 

de Barcelona, 2010. p. 161-168. 

DE BLOIS, L. Emperor and Empire in the Works of Greek-Speaking Authors. ANRW. Berlin, 

v. 2, n.34, parte 4, p.  3391-345, 1998. 

DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2001.  



196 

 

 

DETIENNE, Marcel. Os mestres da verdade na Grécia arcaica. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2013.  

_______. A invenção da mitologia. Brasília: EDUNB/ Rio de Janeiro: José Olympio, 1992.   

 ______ & Sissa, g. Os deuses gregos. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

_______. O Mito. In: LE GOFF, jacques & NORA, Pierre (dirs). História : novos objetos. Rio 

de janeiro : Francisco Alves, 1976. p. 52-67. 

DIEHL, Astor Antônio. Cultura historiográfica. Bauru: EDSUC, 2002.  

_______. Considerações para uma teoria da cultura historiográfica. História Revista. Goiânia, 

v. 7, n. 1/2, p. 79-116, 2002. 

DOBEBEI, Vera & GONDAR, Jô (orgs.). O que é memória social? Rio de Janeiro: Contra 

Ponto, 2005. 

DODDS, E.R. Os gregos e o irracional. São Paulo: Escuta, 2002. 

DORÉ, Andréa; LIMA, Luís Filipe Silvério; SILVA, Luiz Geraldo (orgs.). Facetas do Império 

na História: conceitos e práticas. São Paulo: Hucitec, 2008.  

DOSSE, François. História do estruturalismo: o campo do signo (1945/1966). Bauru-SP: 

EDUSC, 2007. v.1. 

DOWDEN, Ken. Os usos da mitologia grega. Campinas-SP: Papirus, 1994. 

DROZ, G. Os mitos platônicos. Brasília: Ed. UNB, 1997. 

DUBEL, Sandrine. Ekphrasis et enargeia: La description antique como parcours. In: LÉVY, 

Carlos & PERNOT, Laurent. Dire l’evidence. Paris: Harmanttan, 1997. p. 249-264. 

DUMONT, Louis. O individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia moderna. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1985. 

DÜRRBACH, F. Hercules. In: DAREMBERG, Ch. & SAGLIO, Edm. E. Dictionnaire des 

antiquités grecques et romaines. Paris: Hachette, 1900. Tomo III. p. 78-128. 

DUVERGER, Maurice. O conceito de Império. In: DORÉ, Andréa; LIMA, Luís Filipe Silvério; 

SILVA, Luiz Geraldo (orgs.). Facetas do Império na História: conceitos e práticas. São Paulo: 

Hucitec, 2008. p. 19-38. 

ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno. Liboa: Setenta, 1981. 



197 

 

 

ELIAS, Nobert. Introdução. In: ______& SCOTSON, J. L. Os estabelecidos e os Outsiders. 

Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1994. p. 07-38.  

ESPINOSA RUIZ, Urbano. El reinado de Cómmodo: subjetividad y objetividad en la antigua 

historiografía. Gerión. Salamaca, v. 2 n.1, p. 113-149, 1984. 

ESPIRITO SANTO, A. Marco Aurélio. Lisboa: Inquérito, 1996. 

EVANS, Stephen. Ritual lament in Lucian. In: BARTLEY, Adam (ed.). Lucian for our 

times.  Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. P. 65-78. 

FALCON, Francisco J. Calazans. História e representação. Revista de História das Idéias. 

Coimbra, v. 21, p. 87-126, 2000.  

______. História e poder. In: CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs). 

Domínios da História. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 60-89.  

FARIAS JUNIOR, José Petrúcio. O olhar de Eunápio sobre a unidade política do Império 

Romano no século IV d.C. Franca-SP: UNESP, 2007 (Dissertação de mestrado). 

FATTAL, Michel. A figura de Heráclito chora em Luciano de Samósata. In: FUNARI, Pedro 

Paulo Abreu & BENOIT, Hector (Orgs.). Ética e política no mundo antigo. Campinas: 

Unicamp, 2001. p. 93-100.  

FAVERSANI, Fábio. As relações interpessoais sob o Império Romano: uma discussão da 

contribuição teórica da Escola de Cambridge para o estudo da sociedade romana. In: ______ & 

JOLY, Fábio Duarte (org.). As formas do Imperio Romano. Mariana-MG: Ed. UFOP, 2014. 

CARVALHO, Alexandre Galvão (Org.) Interação social, reciprocidade e profetismo no mundo 

antigo. Vitória da Conquista: Ed. UESB, 2004.  

FEITOSA, Charles. Labirintos: corpo e memória nos textos autobiográficos de Nietzsche. In: 

LINS, Daniel & GADELHA, Sylvio. (Org.). Nietzsche e Deleuze: que pode o corpo. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 2002, p. 49-67. 

FESTUGIÈRE, A.-J. l avie spirituelle em Grèce à l’époque helléniste au besoins de l’espirit 

dans un monde raffiné. Paris : Picard, 1977.  

FINLEY, M. I. Os Gregos antigos. Lisboa: Setenta, 2002.  

______. Aspectos da Antigüidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

______. Uso e abuso da História. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

______. História antiga: testemunhos e modelos. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 



198 

 

 

FLINTERMAN, Jaap-Jan. Sophists and emperors: A reconnaissance of sophistic attitudes. In: 

BORG, Barbara E. (ed.). The Paideia: The wold of the second sophistic. Berlin/ New York: 

Walter de Gruyter, 2004. p. 359-376. 

FLORES JÙNIOR, Olimar. Canes sine coda: filósofos e falsários. Uma leitura do cinismo 

antigo a partir da literatura relativa de Diógenes de Sínope. Belo Horizonte: Universidade 

Federal de Minas Gerais, 1998. (Dissertação de Mestrado) 

______. Luciano e o cinismo: o caso Alcidamas. Nuntius Antiquus, Belo Horizonte, v. IX, n. 2, 

p. 139-180: Jul-Dez. 2013:  

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso.  São Paulo: Loyola, 2002a.  

______. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002b. 

 ______. Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Rio de Janeiro: 

Companhia das Letras: 1987.   

_______. O que é um autor? Lisboa: Passagens, 1992. 

_______. A coragem da verdade. Martins  Fontes: São Paulo, 2011. 

_______. Microfísica do poder. Graal: São Paulo, 2012. 

FRANCIS, James. Truthful fiction : new question to old answer on Philostratus ‘Life of 

Apollonius’. The American journal of philology. New York. v. 119, n° 3, p. 419-441, 1998.   

FREDE, Dorothea. Determinismo estoico. In: INWOOD, Brad (org.). Os estóicos. São Paulo: 

Odysseus, 2006. p. 199-227. 

FREITAS, Gustavo Araujo de. Sobre o estilo de Demétrio: um olhar crítico sobre a literatura 

grega (tradução e estudo introdutório do tratado). Belo Horizonte: UFMG, 2011 (Dissertação 

de mestrado). 

FREITAS, Marcos Vinícius de. Do pós-moderno ao pós-antigo. Clássica. São Paulo, v. 9/10, 

p. 255-261, 1996/1997.  

FRYE, Northorp. Anatomia da crítica. São Paulo: Cultrix, 1973. 

FUMAROLA, V. Conversione e sátira antiromana nel Nigrino di Luciano. La parola del 

Passato. Roma, v.6, p. 182-207, 1951.  

FUNARI, Pedro Paulo. A cidade e a civilização romana: um instrumento didático. Campinas: 

Ed. UNICAMP, 1997.   



199 

 

 

_______ & GARRAFFONI, Renata Senna. Salústio e a historiografia romana. In: JOLY, Fábio 

Duarte (Org.). História e retórica: ensaios sobre historiografia antiga. São Paulo: Alameda, 

2007. p. 65-76. 

_______ & CAVICCHIOLI, Marina. Os usos do passado: considerações sobre o papel da 

Arqueologia na construção da identidade italiana. In: VIEIRA, Brunno; THOMAS, Márcio 

(orgs). Permanência Clássica:  visões contemporâneas da AntiguidadeGreco-romana. São 

Paulo: Escrituras, 2011. p. 111-124. 

_______.  Estudo Tipologico das Anforas Olearias Beticas (Dressel 20) de Ca. 149 D.C.. 

Dedalo, São Paulo, v. 25, p. 209-233, 1987.  

JONES, Christopher. Multiples identities in the age of the Second Sophistic. In: BORG, 

Barbara E. (ed.). The Paideia: The wold of the second sophistic. Berlin/ New York: Walter de 

Gruyter, 2004. p. 13-21. 

GANGLOFF, Anne. Dion Chrysostome et les mythes: hellénisme, communication et 

philosophie politique. Paris: Jérôme Millon, 2006.  

GARCÍA VALDÉS, Manuela. Luciano: diálogo y compromiso intelectual. In: MESTRE, 

Francesca & GOMEZ, Pilar. Luciano of Samosata: greek writer and Roman citizen. Barcelona: 

Universitat de Barcelona, 2010. p. 73-86.   

GARRAFFONI, Renata Senna. Império Romano: História Antiga e política moderna.  DORÉ, 

Andréa; LIMA, Luís Filipe Silvério; SILVA, Luiz Geraldo (orgs.). Facetas do Império na 

História: conceitos e práticas. São Paulo: Hucitec, 2008. p. 137-146. 

GASCÓ, Fernando. Luciano, de filosofo virtuoso y embaucadores a lo divino. In: ALVAR, 

Jaime et alli (orgs). Heróis y antiheróis em la antiqüedad clásica. Madrid: Cátreda, 1997. p. 

227-246.  

GASSINO, Isabelle. Temps dês dieux et temps dês hommes: satire dês dieux et évocation de la 

vie politique athéniensse sous le haut-empire. Nuntius antiquus. Belo Horizonte, v. VIII/ v. IX, 

n. 2/  n. 1, p. 91-114, jul.-dez. 2012/ jan.-jun. 2013. 

_______. Lucien et La langue latine. In: BARTLEY, Adam (ed.). Lucian for our 

times.  Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. p. 145-155. 

_______. Par-dellà toutes lês frontières: le pseudos dans les Histoires vraies de Lucien. In: 

MESTRE, Francesca & GOMEZ, Pilar. Luciano of Samosata: greek writer and Roman citizen. 

Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010. p. 87-98.   

GEETZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

GIARDINA, Andrea (dir.). O Homem romano. Lisboa: Presença, 1992.  



200 

 

 

_______. O Homem romano. In: ______ (dir.). O Homem romano. Lisboa: Presença, 1992. p. 

07-17. 

GIBBON, Edward. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras, 

2005. 

GILL, Christopher. A escola no período imperial romano. In: INWOOD, Brad (org.). Os 

estóicos. São Paulo: Odysseus, 2006. p, 35-6  

GINZBURG, Carlo. Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2001.  

______. Relações de força: História, retórica e prova. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.  

______. O fio e os rastros: verdadeiro, falso e fictício. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  

______. Nenhuma ilha é uma ilha: quatro visões sobre a literatura inglesa. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004.   

______. Mitos, emblemas e sinais.  São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  

GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.  

GOMES, Roberto. Crítica da razão tupiniquim. São Paulo: FTD, 1994. 

GONÇALVES, Ana Teresa Marques. A construção da imagem imperial: formas de 

propaganda nos governos de Septímio Severo e Caracala. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 2002. (Tese de Doutorado) 

______. A noção de propaganda e sua aplicação aos estudos clássicos: o caso dos imperadores 

romanos Septímio Severo e Caracala. Jundiaí-SP, Paco. 2013. 

______. Caracala e as imagens dos grandes Generais e heróis: A busca de uma identidade. In: 

______ et alli (orgs). Escritas da História: Memória e Linguagem. Goiânia: Ed. UCG, 2004a. 

p.203-224  

______. Imagem, poder e amizade: Díon Cássio e o debate Agripa-Mecenas. In: JOLY, Fábio 

Duarte (Org.). História e retórica: ensaios sobre historiografia antiga. São Paulo: Alameda, 

2007. p. 147-163.  

______. Construção e inserção de imagens na memória política romana: o caso dos severos. 

História Revista. Goiânia, v. 9, n. 1, p. 107-144, 2004b.  

______. Homenagens aos severos: A construção de Arcos do Triunfo nas cidades do norte da 

África. In: CARVALHO, Margarida Maria de; LOPES, Maria Aparecida de S.; FRANÇA, 

Susani Silveira Lemos. (org.). As cidades no tempo. São Paulo: Olho d´Água, 2005a. p. 61-86.  



201 

 

 

______ & ROCHA, Leandro Mendes. Identidades e etnicidades: conceitos e preconceitos. In: 

SILVA, Gilvan Ventura da et alli (orgs). As identidades no tempo: ensaios de gênero, etnia e 

religião. Vitória: EDUFES, 2006a. p. 11-31.  

______. Romanos e partos: atividades bélicas na república e no principado. Saeculum. João 

Pessoa, v. 13, p. 11-20, 2005b.     

______. A festa como fronteira: repensando o ordenamento do poder na roma imperial. In: 

XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 2009, Fortaleza. Anais... Fortaleza: UFC, 

2009. p. 1-10.  

GONDAR, Jô. Quatro proposições sobre memória social. In: ______ & DOBEBEI, Vera 

(orgs.). O que é memória social? Rio de Janeiro: Contra Ponto, 2005. p. 11-26. 

GONZÁLEZ DE TOBIA, Ana Maria. Humanismo: clave para interpretar identidad, 

pertenencia y ciudadanía mundial. In: ______ (ed.). Los griegos; otros y nosostros. La Plata: 

Al Margen, 2001. p. 89-102. 

GOULET-CAZÉ, Marie-Odile. Avant-propos. In: ______ (org.). Les cyniques grecs. Paris: Le 

Livres de Poche, 1992. p.05-24.  

______.  Le cynisme à l’époque impériale.  Aufstieg niedergang und romischen welt. Berlin, v. 

2, n. 36, parte 2, p. 2720-2833, 1990.  

______ & BRANHAM, R. Bracht (orgs.). Os cínicos: O movimento cínico na Antigüidade e o 

seu legado. São Paulo: Loyola, 2007.  

GOZZOLI, Sandra. Fondamenti ideali e pratica politica del processo di romanizzazione nete 

province. Athenaeum. Parvia, v. 1-2, p. 81-108, 1986/1987. 

GRANT, Michael. História de Roma. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987. 

GRIFFIN, Mirian. Cinismo e romanos: atração e repulsa. In: GOULET-CAZÉ, Marie-Odile & 

BRANHAM, R. Bracht (orgs.). Os cínicos: o movimento cínico na Antigüidade e o seu legado. 

São Paulo: Loyola, 2007. p. 211-226. 

GRIMAL, Pierre. A civilização romana. Lisboa: Setenta, 1988.  

______. O Império Romano. Lisboa: Setenta, 1993. 

______. O século de Augusto. Lisboa: Setenta, 1997. 

______. Marco Aurélio. Buenos Aires: FCE, 1991.  

GRUEN, Erich. Culture and national identity in Republican Rome. Ithaca: Cornell University 

Press, 1994. 



202 

 

 

GUARINELLO, Norberto Luiz. História Antiga. São Paulo: Contexto, 2013. 

______. Escravos sem senhores: escravidão, trabalho e poder no Mundo Romano. Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v. 26, n° 52, p. 227-246: 2006a.   

 ______. Imperialismo greco-romano. São Paulo: Ática, 1987.  

_______. Roma, o poder e a História. In: SILVA, Gilvan Ventura da et alli (orgs). As 

identidades no tempo: ensaios de gênero, etnia e religião. Vitória: EDUFES, 2006b. p. 281-

293.  

_______. Uma morfologia da História: as formas em História antiga. Politeia. Vitória da 

Conquista, v. 3, n.1, p. 41-61, 2003.  

_______. História científica, História contemporânea e História cotidiana. Revista Brasileira 

de História. São Paulo, v. 1, n. 1, p. 13-38, 2005.   

_______. O Império Romano e nós. In: SILVA, Gilvan Ventura & MENDES, Norma Musco 

(orgs). Repensando o Império Romano: perspectiva socioeconômica, política e cultural. Rio de 

Janeiro/ Vitória: Muad/ EDUFES, 2006c. p. 13-19.   

_______. Império Romano e identidade grega. In: FUNARI, Pedro Paulo A. & SILVA, Maria 

Aparecida de Oliveira (orgs.). Política e identidades no mundo antigo. São Paulo: Annablume, 

2009. p. 147-161.   

GOLDHILL, Simon. Setting na agenda: ‘everything is Greece to the wise’. In: __________ 

(ed.). Being greek under Rome: cultural identity, the Second Sophistic and development of 

Empire. Cambridge: University Press, 2001. p. 1-25,  

GOLDSWORTHY, Adrian. El ejército romano. Madrid: Akal, 2005. 

GUIMARÃES, José Otávio. Reatualizar a tradição clássica. IN: CHEVITARESE, André 

Leonardo et alli (orgs.). A tradição clássica e o Brasil. Brasília: Archai-UNB/Fortium, 2008. p. 

05-13.  

HADOT, Pierre. O que é Filosofia Antiga? São Paulo: Loyola, 2008. 

HALBWACHS, Maurice. A Memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2004. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  

_______. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomás Tadeu da (org.). Identidade e 

diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2005. p.103-133.     

HAMMOND, M. Composition of the Senate A.D. 68-238. Journal of Roman Studie, London, 

v. 47, p. 74-81, 1957. 



203 

 

 

HANKINSON, R. J. Epistemologia estóica. In: INWOOD, Brad (org.). Os estóicos. São Paulo: 

Odysseus, 2006. p. 65-93. 

HARMAND, L. Le Monde Romain sous les Antonins et les Sévères. L’Informacion historique. 

Paris, v. 22, n°1, p. 21-29, 1960.  

HARTOG, François. O Espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

 _______. Marshall Sahlins et l´anthropologie de l´histoire. Annalles ESC. Paris, v.38, n°. 6, p. 

1256-1263: 1983.  

________. Régimes d’ historicité. Présentisme et expérience du temps. Paris: Seuil, 2003a.    

________. A arte narrativa histórica. In: BOUTIER, Jean & JULIA, Dominique (orgs.). 

Passados recompostos: campos e canteiros da História. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/FGV, 1998. 

p.193-202.   

________. Memórias de Ulisses: narrativas sobre a fronteira na Grécia Antiga. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG: 2004. 

 ________. Os antigos, o passado e o presente. Brasília: Ed. UNB: 2003b.  

_________. Tempo e patrimônio. Varia Historia. Belo Horizonte, v. 22, n° 36, p. 261-273: 

2006. 

_________. Evidência da História: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: Autêntica, 

2011.  

HAVELOCK, Eric. A revolução da escrita na Grécia Antiga e suas conseguencias culturais. 

São Paulo: Ed. UNESP, 1996. 

HENIG, MartIn: The veneration of herois in te Roman Army. Britannia. London, v. 1, p. 249-

263, 1970.  

HIDALGO DE LA VEGA, Maria José. Algumas reflexiones sobre los límites del olkoumene 

en el Imperio Romano. Gerión. Salamaca, v. 23, n.1, p. 271-285, 2005. 

HINGLEY, Richard. O imperialismo romano:  novas perspectivas a partir da Bretanha. São 

Paulo: Annablume, 2010. 

HANKINSON, R. J. Epistemologia estóica. In: INWOOD, Brad (org.). Os estóicos. São Paulo: 

Odysseus, 2006. p. 65-93. 

HOLT, Philip. Herakles apotheosis in lost greek literature and art. L’antiquité classique. 

Bruxelas, V. 61, p.38-59, 1989. 



204 

 

 

HOPKINS, Keith. Conquistadores y esclavos. Barcelona: Península, 1987. 

HUSKINSON, Janet. Looking for culture, identity and power. In:_________ (org.) 

Experiencing Rome: culture, identity and power in the Roman Enpire. London: The Opem 

University: 2000. p. 3-28.  

INWOOD, Brad (org.). Os estóicos. São Paulo: Odysseus, 2006.  

IPIRANGA JÚNIOR,  Pedro. Retórica e dramaticidade em Luciano de Samósata. In: 

ASSUNÇÂO, Teodoro Rennó et alli (orgs.). Ensaios de Retórica Antiga. Belo Horizonte: 

Tessitura, 2010. p. 121-133. 

JAEGER, Werner. Paideia: a formação do homem grego. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2010.  

JENKINS, Keith. A História refigurada: novas reflexões sobre uma antiga disciplina. São 

Paulo: Contexto, 2014. 

JONES, J. P. Culture  and society in Lucian. London: Cambridge, 1986.   

KANSTEINER, Wulf. Finding meaning in memory: a methodological critique of collective 

memory studies. History and Theory. n° 41, p. 179-197, may-2002. 

KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do rei: um estudo sobre teología política medieval. 

São Paulo: Cia das letras, 1998. 

KARAVAS, Orestis. Luciene et la tragédie.Belin/New Cork: Walter  de Gruyter, 2005. 

_______. Luciano, los cristianos y Jesucristo. In:   MESTRE, Francesca & GOMEZ, Pilar. 

Luciano of Samosata: greek writer and Roman citizen. Barcelona: Universitat de Barcelona, 

2010. p. 115-120. 

_______. El orador-cisne: Luciano, la retórica y los rétores. Estudios griegos e indoeuropeus. 

Madrid, V. 16, p. 157-164, 2006. 

_______. La religiosite de Lucien. In: BARTLEY, Adam (ed.). Lucian for our 

times.  Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. p. 137-144. 

KERÉNYI, Karl. Os Heróis Gregos. São Paulo: Cultrix, 1998. 

KIRK, G. S. El mito: su significado y funciones em la Antigüedad y otras culturas.Barcelona: 

Paidos, 2006. 

KONSTAN, David. A amizade no mundo clássico. São Paulo: Odysseus, 2005. 



205 

 

 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro do passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. 

Rio de Janeiro: Ed. Puc-Rio/ Contraponto, 2006.  

KRUEGER, Derek. O indecente e a sociedade. O despudor de Diógenes na cultura imperial 

romana. In: GOULET-CAZÉ, Marie-Odile & BRANHAM, R. Bracht (orgs.). Os cínicos: O 

movimento cínico na Antigüidade e o seu legado. São Paulo: Loyola, 2007. p. 245-263. 

LANZA, Diego. Luciano: gli dei al caleidoscópio. In: DARBO-PESCHANSKI, Catherine (dir). 

La citacion dans l’antiquité. Paris: Jérôme Millon, 2004. P. 175-188. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2002. 

LEÃO, Delfim Ferreira ; Ferreira, José Ribeiro ; Maria do Céu Fialho. Cidadânia e Paideia na 

Grécia Antiga. São Paulo/ Coimbra: Annablume/Clássica, 2011.  

LEÃO, Delfim Ferreira. A tradição dos sete sábios : os sapiens enquanto paradigma de uma 

identidade. In: LEÃO, Delfim Ferreira ; Ferreira, José Ribeiro ; Maria do Céu Fialho. Cidadânia 

e Paideia na Grécia Antiga. São Paulo/ Coimbra: Annablume/Clássica, 2011. p. 47-110. 

LE GALL, J. & LE GLAY, M. El Imperio Romano. Madrid: Akal, 1995. 

LE GOFF, Jacques. L’Histoire. In: MICHAUD, D’Yves. L’ Histoire, la sociologie et 

l’anthropologie. Paris: Odile Jacob, 1999. p. 59-75.  

_______. História e Memória. Campinas: Ed. UNICAMP, 2003. 

LESKY, AlbIn: História da literatura grega. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995. 

LÉVY, Carlos; PERNOT, Laurent. Dire l’evidence. Paris: Harmanttan, 1997. 

LEVI, Giovanni. Os perigos do geertzismo. História Social. Campinas, n. 6, p. 137-146, 1999. 

_______. Le Passe lointain: Sur l’usage politique de l’histoire. In: HARTOG, François & 

REVEL Jacques (dir.). Les usages politques du passe. Paris: EHESC, 2001. p. 25-37. 

LEVI, Mario-Attilio. L’ercole romano. Dialogues d’ histoire ancien. Paris, v. 22, n. 1, p. 79-

94, 1996.  

LEWIS. Sian. Ancient Tyranny. Edinburg, University Press, 2006. 

LIGHTFOOT, J. L. Lucian on the Syrian Goddess: edited with introduction, translation anda 

commentary. Oxford : University Press, 2003. 

LIMA, Luiz Costa. História. Ficção. Literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.  



206 

 

 

 _______. A aguarrás do tempo. Rio de Janeiro: Rocco, 1989.  

LIZCANO REJANO, Susana M. El Toraxis de Luciano de Samósata: un paradigma de la 

amistad entre griegos e bárbaros. CFC(G): Estudios griegos e indoeuropeos. Madrid, v. 10, p. 

229-252, 2000. 

LOPES, André Leme. Moralidade e justiça na historiografia antiga: o “manual” historiográfico 

de Luciano de Samósata. História. São Paulo, v. 24 n. 2: 187-205, 2005. 

________. Como se deve escrever a história verdadeira: verdade, história e ficção em Luciano 

de Samósata. Brasília. Universidade de Brasília, 2002 (dissertação de mestrado) 

LÖWITH, Karl.  O sentido da História. Lisboa: Setenta, 1991 

MACHADO, Carlos Augusto Ribeiro. O Império Romano em Atenas: integração e intervenção 

imperial no II séc.d.C. História Revista. Goiânia, v. 4, n. 1/2, p. 99-113, 1999. 

MALERBA, Jurandir (Org.) A História escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

MARQUEIJO, Custódio. Prefácio. In: LUCIANO. Hermotimo ou as escolas filosóficas. 

Tradução e notas por Custódio Margueijo. Lisboa: Inquérito, 1986. p. 07-16.  

MARROU, H-I. História da educação na Antigüidade. São Paulo: EPU, 1975. 

MARTIN, Alain: Lucien et l’Égypte. In: MESTRE, Francesca; GOMEZ, Pilar. Luciano of 

Samosata: greek writer and Roman citizen. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010. p. 191-

202.  

MARTIN, R. P. O sotaque cita: Anarcasis e os cínicos. In: GOULET-CAZÉ, Marie-Odile & 

BRANHAM, R. Bracht (orgs.). Os cínicos: O movimento cínico na Antigüidade e o seu legado. 

São Paulo: Loyola, 2007. p. 153-173.  

MARTINS, Estevão Chaves de Rezende. Cultura e Poder. Brasília: IBRI, 2002. 

MATOS, Olgária Chain Feres. Construção e desaparecimento do herói: uma questão de 

identidade nacional. Tempo Social. São Paulo, v. 6, n. 1-2, p.83-90, 1994.  

MENDES, Norma Musco. Reflexões Sobre a Romanização de Balsa. Phoînix. Rio de Janeiro, 

v. 8, p. 307-327, 2002.  

______. Romanização: cultura imperial. Phoînix. Rio de Janeiro, v. 5, p. 307-324, 1999.  

______. Desconstruindo a memória do Imperador Lucivs Aurelivs Comodvs. In: 

BUSTAMANTE, Regina Maria da Cunha & LESSA, Fábio de Souza. Memória & festa. Rio 

de Janeiro: Muad, 2005. p. 480-489.   



207 

 

 

______. Império e Latinidade. In: COSTA, Darc & SILVA, Francisco Carlos Texeira da Silva. 

Mundo latino e mundialização. Rio de Janeiro: Faperj/ Muad, 2004. P. 17-27.   

______. O conceito de romanização: uma discussão. In: XXIV Simpósio Nacional de História: 

História e multidisciplinaridade: territórios e deslocamentos, 2007, Anais... São Leopoldo-RS: 

Unisinos, 2007. p. 1-9  

______ & SILVA, Gilvan Ventura (Orgs). Repensando o Império Romano: Perspectiva 

socioeconômica, política e cultural. Rio de Janeiro/ Vitória: Muad/ EDUFES, 2006.  

MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Entrevista. Estudos de História, Rio de Janeiro, vol. 

24, nº 48, p. 405-431, julho - dezembro de 2011.  

MESTRE, Francesca. Heroes en Luciano. In: XI congreso de la Sociedad Española de Estudios 

Clássicos, II, 2005, Madrid. Actas… Madrid, 2005. p. 435-442.  

______. La réinvention d’ Athènes par les écrivains en grec de l’époque impériale. Ítaca. 

Quaderns Catalans de Cultura Clássica. Barcelona, n° 22, p. 97-105, 2006.   

______. Sobre la Diosa Siria o un posible regreso a casa de Luciano de Samosata. Synthesis, 

La Plata, v.14, p.31-51, 2007.  

______. Segunda Sofísticay Luciano de Samosata. In: GONZALEZ DE TOBÍA, A.M. .(ed.), 

Una nueva visión de la cultura antigua en el fin del milenio. La Plata: Ed. U.N.L.P. 2000: p. 

61-75. 

 ______ et alli. Belleza y elocuencia, o la rendición por los sentidos. Emérita: Revista de 

Lingüística y Filologia Clásica, Madrid, n° 67, v. 2,  p. 269-278, 2000.  

MESTRE, Francesca & GOMEZ, Pilar. Luciano of Samosata: greek writer and Roman citizen. 

Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010.   

_______ & ______. Retórica, comédia, diálogo. La fusión de gênero em la literatura Griega del 

s. II d.C. Barcelona, Myrtia, n° 16, p. 111-122, 2001.   

_______ & ______. Luciano y la tradición de la mosca. In: CALDERON, E. et alli (eds) Koinós 

lógos. Homenaje al profesor José García López. Murcia, 2006. p. 353-364. 

_______ & ______. Power and the abuse of power in the Works of Lucian. In: BARTLEY, 

Adam (ed.). Lucian for our times.  Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. P. 93-07. 

MILLAR, Fergus. El império romano y sus pueblos limítrofes: el mundo mediterrâneo em la 

edad antigua. Madrid: Siglo XXI, 1970. 

MISHIMA, Mônica Day Omia. Luciano de samósata e a teoria clássica do riso. Campinas: 

UNICAMP, 2011. (dissertação de mestrado). 



208 

 

 

MOLES, John L. O cosmopolitismo cínico. In: GOULET-CAZÉ, Marie-Odile & BRANHAM, 

R. Bracht (orgs.). Os cínicos: O movimento cínico na Antigüidade e o seu legado. São Paulo: 

Loyola, 2007. p. 121-136. 

MOMOGLIANO, Arnaldo. As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru: EDUSC, 

2004.  

______. Ensayos de historiografía antigua y moderna. México: Fondo de Cultura 

Económica,1993.  

MONTANELLI, Indro. História de Roma.  Lisboa: Setenta, 1997. 

MORAIS, Nilson Alves. Memória social: solidariedade orgânica e disputas de sentido. In: 

GONDAR, Jô & DOBEBEI, Vera (orgs.). O que é memória social? Rio de Janeiro: Contra 

Ponto, 2005. p. 89-104. 

MOREIRA, Flávia Freitas. Héracles de Luciano de Samósata: O herói multifacetado. Belo 

Horizonte: UFMG, 2011 (Dissertação de mestrado). 

MOREL, Jean-Paul. O Artesão. In: GIARDINA, Andrea (dir.). O Homem romano. Lisboa: 

Presença, 1992. p. 181-202. 

MOST, G.W. Cornutus and Stoic Allegoresis: A Preliminary Report', Aufstieg Niedergang und 

Romschen Welt, Belin, v. II. N. 36.3, p. 2014-2065, 1989. 

MURACHCO, G. Henrique. Introdução. In: LUCIANO. Diálogo dos Mortos. São Paulo: 

Edusp/ Palas Athenas, 1996. p. 9-40.  

NICOLET, C. Le métier de citoyen dans la Rome républicaine. Paris: Gallimard, 1976. 

NICOLET, C. O cidadão e o político. In: GIARDINA, A.(Org.) O homem romano. Lisboa: 

Editorial Presença, 1992. p.19-48. 

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

NIJF, Onno van. Athletics and Paideia: festivals and physical education in the world of the 

Second Sophistic. In: BORG, Barbara E. (ed.). The Paideia: The wold of the second sophistic. 

Berlin/ New York: Walter de Gruyter, 2004. p. 203-227. 

NORA, Pierre.  Entre memória e História: a problemática dos lugares. Projeto História. São 

Paulo, n. 10, p. 07-28, 1993.  

______. La aventura de Les Lieux de Mémoire. In: CUESTA BUSTILLO, Josefina (ed.). 

Memória e História. Madrid: Marcial Pons, 1998. p. 17-34. 



209 

 

 

OLIVER, James H. The Actuality of Lucian's Assembly of the Gods. The American Journal of 

Philology. New York, v. 101, n. 3, p. 304-313, 1980. 

ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

PEREIRA, Maria Helena da Rocha. O mito na AntiguidadeClássica.  In: FERREIRA, José 

Ribeiro (Coord.) Labirintos do mito. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2004. p. 09-17. 

______. Estudos de História d Cultura Clássica- Cultura Romana. Lisboa: Calouste 

Gulbenkian, 2009. 

______. Estudos de História d Cultura Clássica- Cultura grega. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 

2003. 

PARELMAN, Lucie Olbrechts-Tyteca Chaïm. Tratado d argumentação : a nova retórica. São 

Paulo : Martins Fontes, 2005. 

PERNOT, Laurent. La seconde sophistique et l’antiquité tardive. Clássica, Belo Horizonte, v. 

19, n. I, p. 30.44, 2006.  

______. La rhéthorique dans l’Antiquité. Paris: Le Livre de Poche,2000. 

______. La rhétorique de l’éloge dans le monde greco-romain. 2v. Paris:Institut d’Études 

Augustiniennes, 1993. 

 ______. Éloges Grecs de Rome. ─ traduits et comentes par Laurente Pernot ─ Paris: Les Belles 

Lettres, 2007.   

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Em busca de uma outra História: Imaginando o imaginário. 

Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 15, n. 29, p. 9-27, 1995. 

PETIT, Paul. A paz romana.  São Paulo: EDUSP, 1989.  

PFLAUM. H.-G. Lucien de Samosate, « archistator praefecti Ægypti », d'après une inscription 

de Césarée de Maurétanie. Mélanges d'archéologie et d'histoire. Paris, t. 71, p. 281-286, 1959. 

PIGANIOL, André. Historia de Roma. Buenos Aires: EUDEBA, 1961. 

PLÁCIDO, Domingo. La Chora y la oikouméne: la proyeccion geográfica del mundo colonial. 

Geríon. Madrid, n. 15, p. 79-86, 1997. 

PLEBE, Armando & EMANUELE, Petro. Manual de retórica. São Paulo: Martins Fontes, 

1992. 



210 

 

 

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos históricos. Rio de Janeiro, v. 2, 

n. 3, p. 3-15, 1989. 

RAMALHO, Américo da Costa. Introdução. In: LUCIANO. Diálogo dos Mortos. Tradução e 

notas Américo da Costa Ramalho. Brasília: Ed. UNB, 1998. p. 07-11. 

READON, B.P. Courant littéraires Grecs de IIe et IIIe siècles après J.-C. Paris : Les Belles 

Lettres, 1971.  

REALE, Giovanni. História da filosofia antiga: das origens a Sócrates. São Paulo: Loyola, 

1992. 

REGO, Enylton de Sá.  O calundu e a panacéia: Machado de Assis, a sátira menipéia e a 

tradição luciânica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. 

RELIHAN, Joel C. Menipo na Antigüidade e no Renascimento. In: GOULET-CAZÉ, Marie-

Odile & BRANHAM, R. Bracht (orgs.). Os cínicos: O movimento cínico na Antigüidade e o 

seu legado. São Paulo: Loyola, 2007. p. 291-319. 

RENAN, Ernest. Marc-Auréle et la fin du Monde Antique. Paris : Calman Levy, 1883. 

RIBEIRO JUNIOR, Wilson Alves. Introdução. In: ______ (Ed.) Hinos Homéricos. Tradução, 

notas e estudo Edvanda Bonavina da Rosa et alli. São Paulo : Ed. UNESP : 2010. p. 39-79. 

ROBERT, Louis. A travers l’Asie Mineure :poétes et prosateurs, monnaies grecques, voyageurs 

et géographie. Paris : Boccard, 1980. 

RICOEUR, Paul. A memória, a História e o esquecimento. Campinas-SP, UNICAMP, 2007. 

______. L’Écriture de l’Histoire et la representation du passe. Analles HSS. Paris, n. 4, p. 751-

747, 2000.  

______. Indivíduo e identidade pessoal. In: _______ et alli. Indivíduo e poder. Lisboa: Setenta, 

1987. p. 65-85.   

ROCHA, Everaldo P. Guimarães. O que é mito? São Paulo: Brasiliense, 1985. 

ROCHETTE, Bruno La problématique dês langues étrangères dans les opuscules de Lucien et 

La conscience linguistiques dês Grecs. In: MESTRE, Francesca & GOMEZ, Pilar. Luciano of 

Samosata: greek writer and Roman citizen. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010. p. 217-

233. 

ROMANO, Roberto. Silêncio e ruído: A sátira em Denis Diderot. Campinas-SP: Ed. 

UNICAMP, 1996. 



211 

 

 

ROMERI, Luciana. Philosophes entre mots et mets: Plutarque, Lucien et Athénée autor de la 

table Platon.Grenoble: Jérôme Millon, 2002. 

ROSSI, Andrea Lúcia Dorini de Oliveira. Mitologia: abordagem metodológica para o 

historiador de Antigüidade Clássica. História. Franca. v. 26, n. 1,  p. 36-52, 2007.  

ROSTOVTZEFF, M. História de Roma. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.  

______. Historia social y económica del Império Romano. Madrid: Espasa-Calpe, 1972. v.2.   

ROUANET, Sergio Paulo. Razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.   

ROMARI, Luciana. Philosophes entre mots et mets. Paris: Jérôme Millon, 2002.  

RÜSEN, Jörg. Historiografia comparativa intercultural. In: MALERBA, Jurandir (org.) A 

História escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006. p. 115-137.  

______. Narratividade e objetividade na ciência histórica. Textos de História. Brasília,  n. 1, p. 

75-101, 1996. 

______. Razão Histórica. Teoria da História I: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: 

Ed. UNB, 2001.  

______. Reconstrução do passado. Teoria da História II: os princípios da pesquisa histórica. 

Brasília: Ed. UNB, 2007a.  

______. História viva. Teoria da História III: Formas e funções do conhecimento histórico. 

Brasília: Ed. UNB, 2007b. 

SANO, Lucia. Das narrativas verdadeiras, de Luciano de Samósata: Tradução, notas e estudo. 

São Paulo: USP, 2008. (Dissertação de mestrado). 

SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.  

SAID, Edward. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 ______. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

SARTRE, Maurice. El oriente Romano: províncias y sociedades provinciales dês mediterrâneo 

oriental, de Augusto a los Severos (31 a. C. – 235 d.C.). Madrid: Akal, 1994.  

SATO, Masayuki. Historiografia cognitiva e historiografia normativa. In: MALERBA, Jurandir 

(org.) A História escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006. p.157-

174. 



212 

 

 

SCARPAT, Giuseppe. Parrhesia. Storia del termine e delle sue traduzioni in latino. Brescia: 

Paideia, 1964. 

SCHEID, John. La religión em Roma. Madrid: Clásicas, 1991. 

SCHIAVONE, A. Uma história rompida: Roma antiga e o ocidente moderno. São Paulo: 

Edusp, 2005. 

SCHILLING, R. L’ Hercule Romain en face de la réforme religieuse d’Auguste. In: _______.  

Rites, Cultes, Dieux de Rome. Paris: Klincksieck, 1979. p. 263-289.  

SCHWARCZ, Lilia K. Moritz. Questões de fronteira: sobre uma antropologia da história. 

Novos estudos: CEBRAP. São Paulo, v. 72, p. 119-135, 2005. 

SCHWARTZ, J. Biographie de Lucien de Samosate. Bruxelles: Latomus, 1965.  

______. La “conversion” de Lucien de Samosate. L’Antiquité Classique. Paris,  n. 33, p. 384-

390, 1964. 

SEBASTIANI, Breno BattistIn: A política como objeto de estudo: Tito Lívio e o pensamento 

historiográfico romano do século I a. C.. In: JOLY, Fábio Duarte (Org.). História e retórica: 

ensaios sobre historiografia antiga. São Paulo: Alameda, 2007. p. 77-96. 

SEIXAS, Jacy Alves de. Percursos de memórias em terras de História: Problemáticas atuais. 

In: BRESCIANI, Stella & NAXARA, Márcia (orgs.). Memória e (res) sentimento: indagações 

sobre uma questão sensível. Campinas: Ed. UNICAMP, 2004. p. 37-58.  

______. Halbwachs e a memória-reconstrução do passado: memória coletiva e História. 

História. São Paulo, v. 20, p. 93-108, 2001.  

SILVA, Gilvan Ventura. Representação social, identidade e estigmatização: Algumas 

considerações de caráter teórico. In: ______ et alli (Orgs). Exclusão social, violência e 

identidade. Vitória: Flor e Cultura, 2005. p. 13-30.  

SILVA, Maria Aparecida. Oliveira. Plutarco e Roma: o mundo grego no Império. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 2007. (Tese de doutorado)  

______.  Plutarco historiador: análise das biografias espartanas. São Paulo: Edusp, 2006.  

SILVA, Maria de Fátima. Vamos rir com Luciano. Máthesis. Lisboa, v. 15, p. 221-239, 2006.  

SINKEVISQUE, Eduardo. Três traduções portuguesas do século XVII do quo modo historia 

de Luciano de Samósata: contribuição para o estudo da recepção. In: EUGÊNIO, João Kennedy 

(org.). Ficção e história: Encontros com Luciano. Teresina: EDUFPI, 2010. p. 203-230.  



213 

 

 

______.Luciano de Samósata: autoridade nas principais discussões historiográficas 

setecentistas franco-italianas. In: XXVI Simpósio Nacional de História ANPUH, 2011, São 

Paulo. Anais...São Paulo: USP, 2011. p. 1-10. 

SIRAGO, V. A. La Seconda Sofistica come espresione culturale della classe dirigente del II 

sec. Aufstieg Niedergang und Romschen Welt, Belin, v. 33, n.1, p. 36-78, 1989. 

SLUITER, Ineke. & ROSEN, Ralph. M. (ed.). Free speech in classical antiquity. Leyde-

Boston:  Brill, 2004. 

SMADJA, Elisabeth. Statue, image et culte de l’Empereur em Afrique. In: Discours Religieux 

dans l’Antiquité. Besançon: Les Belles Letrres, 1995. p. 279-294. 

SORGENTINI, Hernán. Reflexíon sobre lá memória y autorreflexión de la historia. Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v. 23, n. 45, p. 103-128, 2003.  

SWAIN, Simon. Hellenism and Empire: language, classicism, and power in the Greek word, 

ad 50-250. New York: Oxford, 2003. 

______. The three faces of Lucian. In: BURNETT, Charles et alli (Ed.). Lucian of Samosata: 

vivus et redivivis. London/ Turin: The Walburg Institute/ Nino Aragno Editore, 2007. p. 17-44  

SWAIN, Tania Navarro. Você disse imaginário? In: ______ (org.). História plural. Brasília: 

Ed. UNB, 1995. p. 43-67. 

TALBERT, R. J. A. The Senate of Imperial Rome. NJ: Princeton, 1984. 

THEML, Neyde. Linguagem e comunicação: ver e ouvir na Antigüidade. In: ______ (org.). 

Linguagens e formas de poder na Antigüidade. Rio de Janeiro: FAPERJ/ MAUAD, 2002. p. 

11-24.  

TODOROV, Tzvetan. Os gêneros do discurso. São Paulo: Martins Fontes, 1980. 

TURCAN, Robert. Los cultos orientales en el mundo romano. Madrid: Biblioteca Nueva, 2001. 

ULLMANN, Reinholdo Aloysio. O estoicismo romano. Porto Alegre: Edpucrs, 1996. 

VANDER LEST, Hans. Lucian in Egypt.  Greek, Roman and Byzantine Studies. Durk. v. 26, 

p. 75-82, 1985. 

 VANNIER, françois. Aelius Aristides eta la domination romaine d’aprés le discours «A 

Rome ». Dialogues d’histoire ancienne.  Paris, v. 2, n. 1, p. 497-506, 1976. 

VELHO, Gilberto. Memória, identidade e projeto. Revista Tempo Brasileiro. São Paulo, v. 95, 

p. 119-126, 1988.  



214 

 

 

VERMEULE, C. C. Commodus, Carracalla and the tetrarchs: roman emperors as Hercules. In: 

Festrchrift fur Frank Brommer. Mainz: Velag Philipp Von Zabern, p. 289-294, 1977. 

VERNANT, Jean Pierre. O indivíduo na cidade. In: ______ et alli. Indivíduo e poder. Lisboa: 

Setenta, 1987. p. 25-45  

_______. Nascimento de imagens. In: LIMA, Luiz Costa (org.). Mímesis e a reflexão 

contemporânea. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2010. p. 51-86. 

_______. Fronteiras do mito. In: FUNARI, Pedro Paulo. Repensando o mundo antigo. 

Campinas: Ed. UNICAMP, 2002. p. 09-23. 

 _______. A bela morte e o cadáver ultrajado. Discurso. São Paulo, n. 9, p. 31-69, 1979.  

________. ‘Œdipe’ sans complexe. In: ______ & VIDAL-NAQUET, Pierre. Mythe et tragédie 

en grèce ancienne I. Paris: Découvert, 1986. p. 77-98.  

______. Mito e pensamento entre os gregos. Rio de Janeiro: Paz e terra: 1990. 

VEYNE, Paul. O Império Romano. In: ______ (org.). História da vida privada: Do Império 

Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 19-224. 

______. Acreditavam os gregos nos seus mitos? Lisboa: Setenta, 1987a. 

______. A sociedade romana. Lisboa: Setenta, 1993. 

______. Humanitas: Romanos e não romanos. GIARDINA, Andrea (dir.). O homem romano. 

Lisboa: Presença, 1992. p.283-302.  

______. A helenização de Roma e a problemática das aculturações. Diógenes. Brasília, n. 03, 

p. 105-125, 1983.   

______. O Império Greco-Romano. Rio de Janeiro: Campus, 2009.  

VIX, Jean-Luc. La seconde sofhistique et la philosophie. Krtierion. Belo Horizonte, n° 116, p. 

537-451, Dez/2007.  

WALBANK, Frank. W. La pavorosa revolución. Madrid: Alianza, 1981. 

WALLACE-HANDRILL, Andrew. Rome’s cultural revolution. Cambridge: University Press, 

2008. 

WEBB, Ruth. Mémoire et imagination: les limites de l’enargeia dans la théorie rhétorique 

grecque. In: LÉVY, Carlos; PERNOT, Laurent. Dire l’evidence. Paris: Harmanttan, 1997. p. 

229-248.  



215 

 

 

______. Ekphrasis, imagination and persuasion in Ancient Rhetorical: theory and practice. 

Surey: Ashgate, 2009. 

WEINRICH, Harald. Lete: arte e crítica do esquecimento. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira: 2001.  

WHITE, Hayden. Meta-história. São Paulo: Edusp, 1992.  

______. Enredo e verdade na escrita da História. In: MALERBA, Jurandir (Org.) A História 

escrita: Teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006. p.191-210. 

WHITMARSCH, Tim. Greek literature and th Roman Empire: the politcs of imitation. Oxford: 

University Press, 2001.  

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: 

SILVA, Tomás Tadeu da (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

Petrópolis: Vozes, 2005. p.07-72. 

YATES, Francis A. A arte da memória. Campinas-SP, Ed. UNICAMP, 2007. 

ZANDONÁ, Deise. A Segunda Sofística: intelectuais, historiografia e poder político na era dos 

Antoninos. História e-História. Campinas-SP Outubro de 2008 In: 

http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos&id=116  Data de acesso: 23 de 

maio de 2009.  

______. Luciano de Samósata e o tonel de Diógenes: História e Retórica na Roma Imperial. In: 

ASSUNÇÂO, Teodoro Rennó et alli (orgs.). Ensaios de Retórica Antiga. Belo Horizonte: 

Tessitura, 2010. p. 107-119. 

  

http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos&id=116


216 

 

 

Mapas: 

Mapa I: Oriente próximo no período romano (BRU, 2011: 369) 

 

 

 

 



217 

 

 

Mapa II: As principais rotas de circulação na Síria do Norte no Império Romano 

(BRU, 2011: 370) 

 

  



218 

 

 

Mapa III: A Camogema do periodo romano (BRU, 2011: 373) 

 

  



219 

 

 

Mapa IV: A dispersão das legiões romanas no período imperial (GRANT, 

2009:68) 

 

 

 


