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Resumo:  Luciano de Samosata  é um sírio que viveu no século II  da era cristã,  sua obra 
impressiona pela diversidade e por uma visão profunda do seu tempo. A partir da análise da 
imagem de Heracles pode-se deslindar as diversas possibilidades de entender os processos 
identitários  no Império  Romano.  Em sua obra o autor  apresenta  o  herói  com conotações 
distintas,  mas  sempre  como elemento  significativo  para  a  cultura  imperial.  Por  exemplo, 
temos um herói indagado em sua natureza em um dos Diálogos dos Mortos ou, ainda, uma 
representação  Céltica  que  o  aproxima  de  Ogmio,  deus  Celta  da  Guerra.  Desta  maneira 
Luciano apresenta traços de sua identidade, re-lendo a mitologia greco-romana de maneira 
peculiar, construindo assim uma outra memória.  
Palavras-chaves: Luciano de Samósata − Heracles − Identidade

Abstract: Lucian of Samosata was a Syrian, who lived in the Second Century of the Christian 
Age. His work impresses by variety and deep view of that time. After to study the Heracles’ 
image it  could discover many possibilities  to understand identity processes of the Roman 
Empire. In his work the author shows the hero with different meanings, but like a significant 
instrument to the Imperial culture. For example, we have the hero asked in his nature one of 
the “Dialogues of the Dead” or, also, a Celtic representation that get him close to Ogmio, the 
war’s Celt God. This way Lucian shows ways of his identity, reading again the greek-roman 
mythology deepest, building another memory.    
Keywords: Lucian of Samosat −Heracles − Identity

1. Luciano de Samósata: fragmentos 

 Luciano  de  Samósata  nasceu,  entre  120 e  125 d.  C,  nos  últimos  anos  do 

principado de Trajano. Morreu aproximadamente em 190 d.C. no governo de Cômodo. O 

samosatense substituiu sua língua materna, o aramaico, aprendeu e dominou o grego, língua 

com a qual compôs seu vasto corpus. No qual o humor é uma característica fundamental. Não 

o riso pelo riso, mas a produção do riso voltada à crítica à tradição, dos valores, da cultura 

dominante. Essa característica foi chamada de cômico-sério, por Mikhail Bakhtin (1981: 93).

Existe também um riso causado pela incompreensão do outro, exemplificada pela 

velha questão entre os gregos e os bárbaros, que apesar do cosmopolitismo de seu tempo que 

tendia  reduzir  as  diferenças,  assim  as  exterioridades  de  outras  culturas  sempre  foram 
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estímulos  infalíveis  para  o  riso,  com  uma  tendência  depreciativa  na  avaliação  do  outro 

(SILVA, 2006: 227). 

O período no qual Luciano escreve sua obra foi representado desde a Antigüidade 

como  um  período  áureo  de  integração  e  prosperidade  do  Império  romano.  Já  que, 

supostamente,  sua  população  teria  consciência  da  superioridade  imperial  em relação  aos 

povos exteriores, como analisou María José Hidalgo de La Vega  ( 2005: 278) .

Aldo Schiavone, no livro  Uma História Rompida: Roma Antiga e Ocidente  

Moderno  (2005)  analisa como esta  imagem, de prosperidade e  união,  já  está  presente  no 

Elogio  a  Roma,  de  Élio  Aristides.  Esta  representação  foi  aceita  sem  crítica  por  alguns 

historiadores modernos, como Gibbon e Rostovtzeff. A partir da análise do projeto luciânico 

de identidade, focando a representação mítica dos heróis e principalmente a maneira como ele 

constrói sentido, a partir de uma profunda discussão com a tradição greco-romana. Com este 

pressuposto acreditamos que podemos formar um painel mais amplo e menos homogenizado 

do Império Romano. 

Neste artigo, vamos destacar os signos identitários, aqui entendidos como traços 

expressos pela linguagem, como forma de conter os elementos mais significativos de diversas 

culturas, construídos em um processo histórico. Examinaremos a construção de identidades, 

utilizando  alguns  momentos  significativos  nos  quais  Luciano  refere-se  ao  deus/  herói 

Heracles Vamos discutir principalmente os textos: Assembléia dos Deuses, Prelúdio Heracles, 

O  leilão  dos  filósofos  e  em  um  dialogo  travado  entre  Heracles  e  Diógenes  de  Sínope, 

transcrito nos Diálogos dos Mortos. Tentaremos debater como o autor re-inventa os “velhos” 

heróis, que são vinculados diretamente à construção do poder imperial e à tradição cultural 

predominante.

A nosso ver, Luciano de Samósata propõe um projeto identitário diferente para a 

cultura  imperial  durante  o  governo de Marco Aurélio  e  Cômodo,  diferente  das  propostas 

construídas próximas ao poder do Príncipe. Nossa análise tenta pensar as vozes dissonantes, 

como Luciano, que confere significados novos a elementos estruturantes da herança clássica.  

2. O mito de Heracles e a sociedade 

Começaremos com a análise  do Diálogo travado entre  Diógenes de Sínope — 

filósofo cínico que viveu entre 412-323 a.C um personagem que foi construído como um 

espinho no pé da coletividade — e o “Heracles, o Herói cínico por excelência” (Goulet-Cazé, 

1992: 06), que representava a luta contra os sofrimentos terrenos, contra a sede e a fome. Ele 

“seria um dos deuses mais populares do Império Romano. No III e IV séculos de nossa era  
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seu culto se rivaliza com o cristianismo” (JACZYNOWSKA, 1981: 631). Há indícios de que 

os romanos o cultuava desde o IV século antes de Cristo (JACZYNOWSKA, 1981: 633). 

Alguns autores, como Bayet, defendem que com a afirmação de um deus salvador com os 

cristãos  os  pagãos  buscaram  sem  seu  panteão  um  contraponto  para  Cristo  e  suas 

representações  em deuses  homens,  como no caso de Heracles  (BAYET apud.  MENDES, 

2005: 483).

Entendemos que o filho de Zeus é um Herói no sentido proposto por Francisco 

Bauzá,  isto  é  aquele  que  transpõe  os  valores  dominantes  e  reinventa  uma  nova  ordem, 

suprimindo o caos. Sua imagem podia legitimar a ação de um indivíduo ou de um grupo, ou 

ainda,  legitimar  uma ordem pré-estabelecida.  Toda a  ação do herói  se  afirma em valores 

morais. Fato que garante sua imortalidade, por meio da permanência na memória coletiva ─ 

mais um fator ordenador da vida social. Bauzá ressalta que a função do herói era a de servir 

de exemplo de conduta e despertar o sentimento de heroísmo presente nos homens, a imagem 

ideal pela qual o homem devia guiar sua conduta (BAUZÁ, 1998: 3-13).

Quantos Imperadores não vincularam sua representação pessoal  com a imagem 

deste  Herói?  Cômodo  e  Marco  Aurélio  ligaram  suas  representações  com  Heracles.  Essa 

estratégia está presente na propaganda de vários imperadores. Disso se pode concluir que este 

era  um mecanismo  utilizado  por  muitos  lideres  para  legitimar  suas  ações.  Por  exemplo, 

Augusto aproximava sua figura da imagem de Rômulo, uma vez que Marco Antônio, seu 

último  inimigo  havia  criado  uma  forte  propaganda  vinculando  sua  imagem  ao  filho  de 

Alcmena (SCHILLING, 1942, 270-271; JACZYNOWSKA, 1981: 634-635). Este expediente 

se constituía na forma de tornar o poder do Príncipe mais presente a todos os cidadãos do 

Império  Romano.  Outro  ponto  importante  é  entender,  como  em períodos  distintos,  estes 

Heróis foram lidos de maneiras específicas, ressaltando sempre os fatores marcantes que se 

queria propagar a respeito de um governo ou dos grupos envolvidos. Ou seja, este era um 

mecanismo de poder e propaganda bastante flexível.  

Diferentes construções de Heracles são ressaltadas.  Cada um se apropria de uma 

faceta  deste  herói,  apresentando  uma  ênfase  distinta,  mas  sempre  falando  do  mesmo 

personagem. Seja um Imperador que pode por meio deste expediente enfatizar a sua virtude 

de  guerreiro  e  combatente  vitorioso,  ou  os  filósofos  cínicos  e  estóicos  que  vêem nele  o 

exemplo de virtude moral e de vitória sobre a morte.

Uma vez que o Império Romano se funda sobre a força das armas. Dentro da nova 

hierarquia religiosa, Heracles, envolto da mística da vitória, parecia destinado a um lugar de 

destaque.  Visto  que sua  morte  daria  um exemplo de apoteose,  o  rito  da cremação que  o 
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transformou em deus, sobre a fogueira do Oeta, poderia servir de idéias ao culto imperial. O 

Heracles romano, deus da abundância e da vitória, por seus diversos títulos, teria de se impor 

a Augusto, mas este imperador se afasta deste herói por motivos particulares — a vinculação 

de seu ultimo rival a este deus (JACZYNOWSKA, 1981: 634). 

A imagem de Heracles voltou a ser cultuada e vinculada ao poder imperial a partir 

dos antoninos. A evidência do poder de sedução que o único, o herói que venceu a morte, foi 

usada de maneira coerente e apropriada pelos imperadores. A cerimônia da apoteose no qual o 

pneuma do morto ascendeu ao Olimpo como um deus, separando-se do seu  eidolon que se 

encontra no mundo dos mortos podia servir aos usos políticos dos líderes. Cerimônia que 

permitiu a eliminação de sua parte mortal e, assim libertou a parte divina do herói (BAUZÁ, 

1998:  80; GRIMAL, 1992: 221). Isso explicaria sua dupla natureza e o duplo culto que era 

oferecido a Heracles: como Deus e como Herói, assim como ao culto ao imperador. 

Segundo  Bailly  (1995),  eidolon (είδωλόν)  significa  imagem,  reprodução, 

simulacro, fantasma, retrato. Ou seja,  não é a presença em si,  mas um ente que remete à 

presença. Esse termo está inserido na tradição que remonta a Homero. Bauzá cita o poeta 

grego e ressalta que, no canto XI da Odisséia Ulisses viu “Heracles o forte, mas só em sua 

sombra ─ o que quer dizer seu eidolon, imagem─ pois o herói goza do Olimpo junto a Hebe e 

o restante dos imortais” (BAUZÁ, 1998: 49). Logo, eidolon é um signo que compõe a rede de 

significados onde se insere e firma as memórias dominantes, que suprimiu esta contradição 

através de um artifício que seria, inicialmente, exclusivo de Heracles e que, posteriormente, 

foi estendido aos Imperadores Romanos. 

Augusto, inicialmente, vincula o ritual da apoteose a Rômulo. Nos governos dos 

antoninos Heracles,  representou uma imagem mais interessante a sustentação do poder do 

princepe, pois tinha além da ligação com as guerras, era um Herói vitorioso, que conquistou 

sua imortalidade com trabalhos sobre-humanos (JACZYNOWSKA, 1981).  Na cerimônia de 

cremação um dos presentes, de preferência um cidadão ilustre, via o pneuma de o Imperador 

subir ao Olimpo durante a cremação do corpo do Príncipe retratado pelo vôo de uma ave. Ou 

seja, seu pneuma não teria se dissipado como a dos mortais comuns, o que era sinal de que 

este  foi  aceito  no  Panteão,  como  um  divus.  Um  mito  que  legitimará  a  inclusão  dos 

Imperadores no panteão após a sua morte, seguindo o exemplo de Heracles. 

A  partir  desta  cultura  política  Luciano  escreveu  a  obra  Diálogos  dos  Mortos. 

Alguns pontos devem ser ressaltados. Luciano evita compulsoriamente falar de personagens 

históricos romanos, com uma única exceção feita a Cipião, O africano. O que explicaria este 

silêncio? Ele está se referindo ao passado ou ao seu presente? Sua obra é cativa da imitação? 
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Esta não é nossa perspectiva, uma vez que a crítica aos valores tradicionais é também a crítica 

àqueles que se colocam como seus guardiões da memória.

O diálogo que ora analisamos é um exemplo claro desta memória, pois Diógenes 

inicia descrevendo o eidolon de Heracles.  “Diógenes – Esse aí não é Heracles?! Não pode 

ser outro, por Heracles! ─ o arco, o porrete, a pele de leão, a estatura... é todinho Heracles” 

(LUCIANO, Diálogo XI, p.1-5).   

Uma ironia, Heracles que para o filosofo cínico é mais um entre os mortos. Aqui o 

filho  de  Alcmena  está  representado  como a  memória  coletiva  guardou  sua  imagem,  sem 

dispor  de nenhum elemento  de  sua  tradicional  indumentária.  Fato instigante.  Em um dos 

primeiros diálogos Caronte e Hermes obrigam os mortos a se despirem de todos os elementos 

que podem sobrecarregar o barco, na travessia da Aquerusia. Por que Heracles não é obrigado 

a  abandonar  estes  apetrechos  ou atravessar  o  rio  que  cerca  o  Hades?  Caronte  abriu  uma 

exceção ao herói?  Cremos que não. Jacynto Lins Brandão enfatiza que o Hades luciânico é o 

espaço da isonomia. (BRANDÃO, 1994/1995: 90).

Há  então  uma  tentativa  inicial  luciânica  de  construir  um  espaço  igualitário. 

Entretanto, várias são as características de poder salientadas, que desmontam a mensagem 

inicial, salientada por Jacynto Lins Brandão. Heracles continua com sua indumentária para 

marcar o espaço da alegoria. Para salientar o símbolo, o escritor de Samósata não está falando 

de Heracles apenas,  mas de uma realidade externa, de um componente básico da rede de 

significados que compõem sua cultura. Diógenes questiona a divindade de Heracles e este lhe 

responde:
Diógenes – (...) Então, Heracles, mesmo sendo filho de Zeus, tu estás morto? Dize-
me,  ó  belo  vencedor,  tu  estás  morto  mesmo?!  É  que,  eu,  na  terra,  te  oferecia  
sacrifícios, como um deus.
Heracles –  E o teu sacrifício era correto, pois Heracles em pessoa está no céu e  
possui Hebe, de belos pé; eu sou a sombra dele (LUCIANO, Diálogo XI, p. 1-10).

O termo está eidolon vinculado, através da epopéia homérica à figura de Heracles, 

a uma memória consolidada graças a grande difusão que estes poemas tiveram, na formação 

do homem grego e romano. Diógenes confunde o filho de Zeus e o herói responde assim: 

“Heracles – Tu és um impertinente e um tagarela.  Se não cessares de me gozar, ficarás  

sabendo logo de que deus eu sou a sombra” (LUCIANO, Diálogo XI, p. 25).

Geralmente os donos do poder e produtores da memória “verdadeira”, quando não 

têm mais argumentos utilizam também da ameaça. Os indivíduos representantes de grupos 

impossibilitados de exercer o poder, sempre que possível, utilizam estas armas para manterem 

sua memória, propagada de maneira subterrânea. E Luciano tem esta mesma idéia: questionar 
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a autoridade da tradição, representada pelo texto homérico, pois Diógenes assim conclui o 

diálogo:

“Diógenes – Eu sou à sombra de Diógenes de Sínope. Eu não estou, por Zeus, entre  
os deuses mortais, mas estou entre os melhores dos mortos; e estou zombando de 
Homero e desse tipo de invencionices” (LUCIANO, Diálogo XI, p. 5).

Outro ponto a ser ressaltado é que em outros momentos Diógenes, apresentado por 

Luciano no Leilão dos Filósofos, se compara ao Heracles. Veja a cena:
Comprador – Primeiro, ó belo, de onde és?
Diógenes – De todo lugar.
Comprador - Como dizes?
Diógenes – Vês um cidadão do mundo.
Comprador – E imitas alguém?
Diógenes – Heracles. 
Comprador - E por que não levas tu também a pele de leão? Pois no bastão estás  
parecido com ele.
Diógenes – A minha pele de leão é este manto e luto como ele contra os prazeres –  
sem que ninguém me obrigue, mas por vontade própria _ propondo-me uma vida  
purificada (LUCIANO. Leilão dos Filósofos. 8-9).

Várias são as assertivas  que ligam os cínicos à imagem de Heracles,  pois esta 

referência não esta presente somente na obra de Luciano, mas em uma gama maior de escritos 

que versam sobre os cínicos. 

Este ponto é importante para compreender o diálogo antes analisado. Luciano não 

coloca Heracles de maneira pejorativa no Leilão dos filósofos.  Este é o exemplo que guia a 

ação do filósofo cínico. Em Prelúdio Heracles, o samosatense apresenta uma imagem muito 

particular. Heracles é aproximado ao deus celta Ogmio. Luciano descreve uma pintura onde 

ele aparece com uma representação incomum: um velho, careca, pele enrugada e queimada 

pelo sol “como os velhos lobos do mar” (LUCIANO. Prelúdio Heracles, 01). Aqui o filho de 

Alcmena continua a usar suas indumentárias tradicionais a pele de leão e a clava. Segundo 

Luciano: 
Esse Heracles velho arrasta uma enorme massa de pessoas, atados pelas orelhas  
(...)  nem sequer resistem ou fazem força com os pés (...) não tendo o pintor ponto  
para ligar os extremos das correntes, pois na destra levava a clava e na esquerda 
tinha o arco, perfurou a ponta da língua do deus e representou todos arrastados  
por ela ( LUCIANO. Prelúdio Heracles. 3).

Continuando o sírio enfatiza o uso da retórica para convencer as pessoas, como 

é interessante uma imagem dessas, em um momento onde a imagem do poder imperial esta 

vinculada diretamente com o imperador, temos um herói não mais visto em sua vitalidade e 

áurea de vitória, mas em seu poder de convencimento e, conseqüentemente, de dominação. 

Alteridade  e  identidade  se  mesclam  em  um  discurso  contestador.  Estas  considerações 

permitem enxergar Luciano, em um lugar marginal, mas que produz sentido a partir de um 
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imaginário  político  no  qual  a  memória  mítica  vinculada  ao  poder  é  sorrateiramente 

contestada. Por fim gostaria de citar o texto a assembléia dos deuses, o panteão greco-romano 

se reúne e Momo apresenta uma denuncia formal contra o aumento excessivo dos deuses: 

filhos de mortais, estrangeiros  entre outros. Em dado momento Zeus interrompe a fala de 

Momo e diz: 
Não digas nada, Momo, nem de Asclépio nem de Heracles, que já estou vendo onde 
vai  chegar  seu  discurso.  Porque  um deles  é  médico e cura  as  pessoas de suas  
enfermidades (...),  enquanto Heracles,  que é meu filho,  comprou a imortalidade  
pagando-a com muitos trabalhos, de modo que não os denuncie ( LUCIANO.  A  
Assembléia dos Deuses, 6).

Retornado  ao  ritual  da  imortalidade,  o  Imperador  também  “não  pagou  com 

trabalhos” sua imortalidade com sua atuação na manutenção do Império Romano? Para além 

desta colocação, o autor enfatiza o lugar em que Heracles se encontrava em um lugar no qual 

não podia se criticar, um lugar vinculado aquele que tem o poder supremo, ou seja, o príncipe. 

Zeus é neste caso uma metáfora clara dele.   

As colocações  antes  levantadas  sobre  as  múltiplas  ligações  entre  Heracles  e  a 

legitimação do poder imperial coloca em evidência a alegoria criada como forma de expor 

uma memória articula de maneira coerente estes momentos distintos. A crítica social presente 

no corpus luciânico não pode ser vista como indício de engajamento político deste autor, mas 

não podemos deixar de notar que a escolha do assunto nunca é gratuita para nenhum escritor 

(FREITAS, 1996/ 1997: 59). Assim, seria muito simplificador ver nos escritos luciânicos uma 

simples prática ficcional. Seu texto tem muito de ficcional, no entanto a ampliação de sentidos 

para compreender a rede discursiva no seio da sociedade romana é enorme. 
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