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introduÇÃo1*

Orfeu

Os antigos atribuíram uma poesia de temática muito 
variada a um poeta chamado Orfeu. Acreditavam que era 
um trácio, filho de uma Musa, dotado de tão maravilhosa 
capacidade para o canto, que podia embelezar pessoas, 
animais e árvores. E contavam dele que havia participado 
da expedição dos Argonautas, que havia descido aos in-
fernos para tratar de resgatar, sem frutos, sua esposa mor-
ta e que, depois, havia sido despedaçado por mulheres 
trácias, ainda que sua cabeça tivesse chegado – sobre sua 
lira – até Lesbos, daí seguindo dotado de voz para ditar 
poemas e oráculos dos deuses.2

1*	Nota	à	edição	brasileira:	para	a	presente	edição	foram	acrescenta-
dos	alguns	fragmentos	que	não	estão	na	edição	espanhola,	bem	como	
corrigidos e aumentados os comentários sobre a base da bibliografia 
mais recente, que foi totalmente atualizada. (A.B.)

2	Sobre	os	mitos	relacionados	a	Orfeu,	cf.	sobretudo	Ziegler	(1939),	Bo-
wra	(1952),	Friedman	(1970),	Gil	(1974),	Warden	(1982),	Graf	(1987),	Segal	
(1989),	Bremmer	(1991),	Masaracchia	(1993),	Bernabé	(2008ab),	Jiménez	
San	Cristóbal	(2008a),	Martín	Hernández	(2008a),	Molina	(2008a),	Santa-
maría	Álvarez	(2008a);	para	as	representações	figuradas	de	Orfeu,	cf.	Panyá-
gua	(1967),	(1972),	(1973),	Garezou	(1994),	Olmos	(2008),	Roessli	(2008).	
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É certo que alguns autores antigos duvidaram da 
existência do bardo trácio e consideraram que as obras a 
ele atribuídas eram falsas. Para citar um exemplo, o caso 
de Aristóteles, que não só mostra seu maior ceticismo uti-
lizando expressões de dúvida como “os poemas chamados 
de Orfeu”, ou outras mais ambíguas como vagas referên-
cias a “teólogos” ou “poetas antigos ocupados com teolo-
gia”, mas que, em seu tratado Acerca da filosofia, manifes-
tou expressamente sua incredulidade sobre a existência 
de poemas atribuídos a Orfeu.3 Mas havia uma crença 
generalizada na realidade do personagem e na autentici-
dade de suas obras. Assim, para citar dois extremos, no sé-
culo IV a.C., um comentarista anônimo cita uma série de 
versos como pertencentes a um poema de Orfeu (é o que 
chamamos a Teogonia do Papiro de Derveni), e quase dois 
mil anos depois, entre os séculos XV e XVI, Constanti-
no Láscares escreve uns Prolegômenos do sábio Orfeu, nos 
quais afirma a existência do poeta mítico e de suas obras. 

Ademais, para resolver a questão evidente de que 
as obras supostamente realizadas por Orfeu pareciam ser 
umas mais modernas que outras, recorreu-se a um expe-
diente curioso que explicaria por que em vários casos cer-
tas obras são citadas indistintamente como de Orfeu ou 
como de outro poeta: os poemas, ainda que tivessem sido 
escritos por outros autores, haviam sido inspirados por 
Orfeu. A esse respeito, podemos mencionar a existência 
de uma curiosa Kylix ática de figuras vermelhas conserva-
das no Fitzwilliam Museum de Cambridge.4 Nela aparece 

3 Cf. Gen. an.	 734a18,	De an.	 410b28,	Metaph.	 1091b4,	 1071b26,	
983b27,	assim	como	Megino	(2008b).	Sobre	o	“Acerca	da	filosofia”,	cf.	
Philopon. de alma	186,	24	Hayduck	(=	fr.	7	Rose).

4	Cf.	Bottini	(1992),	fig.	2	(tras	p.	96).	
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uma pessoa que escreve o que a cabeça falante de Orfeu 
parece ditar-lhe. Ao seu lado, Apolo aparece como garan-
tidor dessa transmissão sagrada. Habitualmente, conside-
ra-se que o que o jovem copia são oráculos, mas por que 
não poemas? De acordo com essa imagem, cada um dos 
poetas posteriores não seria mais que um mero medium 
da voz inspiradora de Orfeu. 

A poesia atribuída a Orfeu

Naturalmente, não nos cabe dúvida alguma de que 
um personagem que não existiu além da imaginação das 
pessoas não pode ser autor de poema algum, mas o que 
podemos considerar é por que certos poetas de diferen-
tes épocas preferiram fazer crer que suas próprias obras 
haviam sido produzidas por esse poeta mítico, em vez de 
ganhar alguma fama pessoal com elas.5 A resposta à per-
gunta é complexa, mas um ponto de vista imprescindível 
é de que, para os gregos, quanto mais antiga fosse uma 
ideia, tanto mais respeitável era, de modo que atribuir 
uma obra a Orfeu, considerado antiquíssimo, conferia es-
pecial autoridade ao escritor. O motivo desse desejo de 
certos poetas – de darem às suas obras um padrão de au-
toridade – era, provavelmente, que a mensagem religiosa 
que transmitiam era recente e oposta às opiniões tidas 
por valiosas, e pretendiam convencer outros dela. 

Isso ocorria porque não se tratava de meras obras 
literárias, mas de poemas por meio dos quais se tentava 
transmitir aos outros uma nova crença, uma espécie de 

5	Sobre	atribuição	de	obras	a	Orfeu,	cf.	Bernabé	(2008c).
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revelação religiosa. O afã por ganhar adeptos devia ser, 
para os anônimos autores dessa nova mensagem, mais 
importante do que seu próprio prestígio, por isso, prefe-
riram atribuí-la a Orfeu, que era prestigiadíssimo. Penso 
que não se tem insistido o bastante no problema da cria-
ção da literatura órfica de sua perspectiva religiosa: quem 
atribuiu seus poemas a Orfeu o fez porque pretendeu que 
entrassem num corpus que serviria de guia a um grupo 
mais ou menos disperso de pessoas. Entre os poemas do 
corpus, qualquer que fosse o autor de cada um deles, ha-
via uma posição religiosa que servia como fator de união. 
São elementos dessa posição religiosa a relação de origem 
dos homens com a divindade, que dirige seu olhar para a 
salvação das almas, na soteriologia. Por isso, não se pode 
dizer – como se faz comumente – que a poesia órfica é 
somente a atribuída a Orfeu e que, portanto, não se pode 
falar que há um movimento religioso por trás dela. Pre-
cisamente o fato de que não se atribua a Orfeu qualquer 
tipo de poesia, mas somente alguns determinados tipos 
concretos, indica que como transfundo da poesia órfica há 
um ideário estável, ou, ainda, a poesia órfica é atribuída a 
Orfeu porque, ao mesmo tempo, atribui-se a ela também 
um ideário religioso, ainda que este seja menos flexível.

Princípios religiosos do orfismo

Os princípios básicos das crenças órficas6 assentam-
-se em um mito dionisíaco que os órficos reinterpretam 

6	Sobre	o	orfismo,	cf.	Alderink	(1981),	Bernabé	(1992),	(1995),	(1997b),	
(1997c),	Bernabé-Casadesús	(orgs.)	(2008),	Bernabé-Casadesús-Santama-
ría	(orgs.)	(2010),	Bianchi	(1957),	(1974),	(1975),	(1976),	(1977),	Boraud	
(1991),	 Boulanger	 (1925),	 (1937),	 (1940),	 Boyancé	 (1938),	 Brisson	
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num novo sentido. Segundo a versão órfica, no princípio 
dos tempos, os Titãs, invejosos de Dioniso, mataram-no 
depois de enganá-lo com diversos objetos, despedaça-
ram-no, cozinharam-no e o devoraram. Irritado com isso, 
Zeus os fulminou com o raio. Da mescla das cinzas dos 
Titãs com Terra surgiram os seres humanos, que, como 
consequência de sua origem, tem uma parte terrena, o 
corpo, na qual se aloja uma alma com componente divi-
no positivo, que procede de Dioniso, mas também com 
outro componente divino negativo, procedente dos Titãs, 
que eram deuses.7 

Assim mesmo, a alma humana apresenta resquícios 
da “natureza titânica”, isto é, da soberba de seus anteces-
sores. A alma dos homens é divina e imortal, mas devido 
à culpa antecedente do sacrifício de Dioniso, convertido 
pelos órficos em paradigma do sacrifício cruel que recha-
çam, é castigada e deve purgar seus crimes num corpo 
que é como um cárcere, ou um sepulcro (recorde-se da 
famosa frase que nos transmite Platão, soma sema: “O 
corpo, uma sepultura”, em que se joga com a similitu-

(1995),	Burkert	(1977),	(1982),	(1987),	(1998),	(1999),	Casadio	(1987),	
(1991),	 Cumont	 (1949),	Dieterich	 (1913),	Dodds	 (1951),	 Eisler	 (1921),	
Guthrie	(1935),	Harrison	(1922),	 Jeanmaire	(1951),	Kern	(1920),	Keydell	
&	Ziegler	(1942),	Linforth	(1941),	Lobeck	(1829),	Macchioro	(1920),	Ma-
saraccia	(1993),	Moulinier	(1955),	Nilsson	(1935),	Nock	(1933),	(1972),	
Par	ker	(1995),	Pettazzoni	(1924),	Prümm	(1956),	(1960),	Pugliese	Carratelli	
(1990),	Rathmann	(1933),	Reinach	(1908-1923),	Rohde	(1907),	Orfismo em 
Magna Grecia	(1975),	Wilamowitz-Moellendorff	(1931).	

7	 Postularam	 este	 mito	 Comparetti	 (1910)	 26ss;	 Rohde	 (1925	
[1894])	II	119s	e	Harrison	(1922	[1903]).	Depois	das	dúvidas	e	críticas	
de	Wilamowitz-Moellendorff	 (1931),	Linforth	(1941)	e	Dodds	(1951),	
voltou	 a	 ser	 postulado	 por	 múltiplos	 autores,	 por	 exemplo,	 Burkert	
(1985)	297s	e	Sorel	(1995)	64ss.	Voltou	a	ser	posto	em	dúvida	por	Bris-
son	(1995)	VII	e	Edmonds	(1999),	cf.	Bernabé	(2008g).
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de formal que ambas as palavras têm no grego).8 Trata-
-se, pois, de uma antropologia dualista, marcada por uma 
radical separação de alma (imortal, divina, que tende a 
reintegrar-se à sua origem) e um corpo mortal, transitório, 
que não é ele mesmo a fonte do mal, mas um lugar de 
expiação no qual a alma tem a oportunidade de pagar sua 
dívida. Por essa razão, não é possível recorrer ao suicídio 
como liberação do corpo; esse processo de ingresso da 
alma no corpo, expiação e liberação com a morte deste 
repete-se várias vezes num processo muito largo. A alma 
está submetida à metempsicose,9 isto é, à transmigração 
de outro mundo a este e de um corpo a outro, até que, ex-
piadas suas culpas, possa obter sua libertação. Para acele-
rar o momento em que a alma, definitivamente liberada, 
possa levar uma vida ditosa no outro mundo, o homem 
deve, primeiro, ser iniciado nos mistérios dionisíacos, ou 
seja, manter uma vida de estrita pureza, sem contamina-
ção com nenhum morto, e celebrar diversos ritos.

Os temas da poesia órfica

A temática da poesia órfica10 é consequente com o 
esquema de crenças que acabo de traçar, ao menos numa 
primeira época (já que, como veremos, em época poste-
rior, a temática se faz mais ampla). Assim, num primeiro 
período, que vai do séc. VI a.C. até a época helenística, 
atribuem-se a Orfeu obras de caráter religioso que se re-
ferem à origem das coisas, o que chamamos de poesia 

8 Plat. Cratyl. 400c;	cf. fr.	430	e	Bernabé	(1995a),	(2011a)	115-143.	
9 Cf. Casadio (1991).
10	Cf.	West	(1983,	Brisson,	1995).
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cosmogônica, até a gênese dos seres humanos (antropo-
gonia), consequentemente, a origem e destino das almas. 
Esses temas podiam ser objeto de breves poemas espe-
cíficos, ou se combinarem, mais de um, em obras mais 
amplas. Falemos um pouco de cada um deles.

Quando os antigos compunham uma cosmogonia, 
inventavam uma origem do mundo, mas não capricho-
samente, e sim embasados na concepção que tinham de 
seu próprio mundo. Como supunham que na cosmogo-
nia o mundo havia-se organizado de uma vez por todas 
e para sempre, de modo a ser como é, bastava ter claro 
qual era a organização do mundo para determinar como 
foi organizado, de acordo com a ideia de que sua natu-
reza e estrutura carregam consigo o selo de sua origem. 
Parece natural que, se se configurar um esquema de pen-
samento religioso no qual se insere uma nova proposta 
sobre a origem e o destino das almas, como era a órfica, 
essa nova proposta será necessariamente acompanhada 
de uma nova cosmogonia. Nessa cosmogonia, de outra 
parte, falava-se também do nascimento dos diversos deu-
ses, como era habitual nas cosmogonias gregas, por isso 
as chamamos de “teogonias”. Mais adiante, ampliaremos 
a visão sobre as teogonias. Agora, prossigamos com esta 
rápida panorâmica dos temas da poesia órfica.

Junto às teogonias, encontramos os poemas cosmoló-
gicos, que também tratam do marco de referência em que 
transcorre a vida humana, o mundo circundante, porém 
não nos contam como se formou, apenas como é. E o fa-
zem por meio de símiles simples que concretizam a visão 
órfica do mundo. Assim, propunham modelos de mundo, 
como o manto de Perséfone, cujos adornos eram a vege-
tação (o péplos), ou como a trama de uma rede, ou como 
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uma mescla igual à que se produz numa cratera (krátera), 
composto de sete planetas como as sete cordas de uma 
lira. Apenas nos chegaram mínimos restos desses poemas, 
surgidos, ao que parece, num âmbito pitagórico.11

Quanto à origem e destino das almas, temos notícias 
de diversos poemas atribuídos a Orfeu que se referiam a 
esses temas, ainda que nossa informação sobre eles seja 
sumariamente frágil, porque nos chegaram apenas alguns 
fragmentos breves e mínimas notícias de como seriam. 
Descobrimos quatro tipos de obras: as que poderiam 
chamar “informativas”, as que acompanham rituais para 
acelerar o processo de integração, outras que se referem a 
qual deve ser o correto modo de vida dos seres humanos, 
e, por último, obras sobre magia.

As que chamei “informativas” referem-se ao desti-
no das almas por meio de um relato do que sucede nos 
infernos. A forma mais característica que adquirem esses 
relatos é a da Katábasis, o descenso aos infernos. Podemos 
fazer uma ideia de como seriam a partir de obras mais 
recentes, que se inspiram nesse modelo, como o descenso 
de Enéas aos infernos, na Eneida, ou, a seguir, na Divina 
Comédia, de Dante. Além de pequenos fragmentos, con-
servamos um texto curioso, um papiro de Bolonha, que 
contém uma descrição dos prêmios e castigos no Além 
com interessantíssimos pontos de contato com o livro 
VI da Eneida virgiliana.12 Provavelmente relacionado 
com essa Katábasis estão as chamadas Lâminas de Ouro, 
uma série de pequenos textos encontrados em tumbas 
que continham versos com instruções para as almas no 

11	Cf.	Bernabé	(2008e).
12	Cf.	Lloyd-Jones	&	Parsons	(1978)	y	fr. 717.



| 19 |

| introduÇÃo |

Além,13 e que nos permitem reconstruir de modo notável 
o caminho da alma para outro mundo. Orfeu, como mí-
tico visitante do Além em busca de sua esposa morta, era 
considerado naturalmente quem melhor poderia contar o 
destino que espera os homens no Além.

Um segundo tipo de obras relacionadas com o des-
tino das almas é formado pelas que acompanham rituais 
para acelerar o processo de salvação.14 Grande parte da 
literatura órfica se acenava precisamente a esses ritos (ini-
ciações, purificações e similares), porém esse é um capí-
tulo sobre o qual nossa informação é particularmente po-
bre. As obras mais conhecidas desse tipo no corpus são os 
chamados Hinos Órficos, espécie de orações destinadas a 
oferecer-se a determinados deuses, mas são muito tardias, 
já da época romana.15

O terceiro tipo de obras que compõem o grupo de 
poemas referidos à salvação da alma é o daquelas relativas 
a qual deve ser o modo correto de vida dos seres humanos. 
Nesse ponto, nossa informação diz respeito mais a deta-
lhes que a obras concretas. Sabemos que propugnavam um 
puritanismo bastante radical, e que observavam determi-
nados tabus sobre o vestir (proibia-se vestimentas de lã) e 
alimentação, que excluía o consumo de carne e de favas.

O quarto grupo de textos referidos ao destino das 
almas forma uma corrente da literatura órfica que po-
deríamos chamar de marginal, mas que é, mesmo assim, 
importante. Refiro-me à atribuição a Orfeu de obras so-
bre magia.16 Distingue-se dos grupos que acabamos de 

13	Cf.	Bernabé	&	Jiménez	San	Cristóbal	(2001),	(2008).
14	Jiménez	San	Cristóbal	(2008b).
15	Ricciardelli	(2000),	(2008).
16	Cf.	Bernabé	(1998d),	Martín	Hernández	(2008d),	(2010).
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revisar e que, nesse caso, pretende-se obter objetivos con-
cretos por via mais rápida. Em Eurípides,17 encontramos 
alusões a ensalmos de Orfeu, e muitos séculos mais tarde, 
no séc. IV d.C., o patriarca Atanásio18 nos fala “dessas ve-
lhas que por vinte óbolos ou um quarto de vinho jogam 
sobre alguém um encantamento de Orfeu”. Inclusive, 
encontramos entre os papiros mágicos alguma fórmula 
mágica que se atribui a Orfeu.19

Até aqui, o esquema dos temas da literatura órfica 
mais antiga se distingue em duas linhas: uma mais banal, 
em que se propunha a salvação rápida e mecânica pelo 
uso do elemento mágico, e outra mais profunda e mora-
lizada, puritana e com conteúdos mais ligados à filoso-
fia, na qual a Justiça tem um papel primordial, e Zeus é 
considerado origem e fim de todas as coisas. Porém, num 
segundo momento, não anterior à época helenística tardia 
e romana, Orfeu, sem deixar de ser um poeta no âmbito 
religioso, como se demonstra na coleção de hinos órficos 
tardios já citados, passa a ser também poeta do âmbito 
científico ou pseudocientífico. Assim, atribui-se a ele um 
grupo de poemas astrológicos (Dodecaeterides, Efemérides, 
que vaticinam os acontecimentos segundo as conjunções 
dos astros), botânicos, médicos ou lapidários (o mais co-
nhecido dos quais é o chamado Líthica, que nos chegou 
por completo).20

É evidente que o prestígio do poeta foi aumentado, 
o que permite que lhe seja atribuído outro tipo de obras. 

17 Eurípides, Alcestis	967 Cíclope 646,	cf.	Linforth	(1941)	119ss.
18	Atanásio	em	Migne,	Patrologia Graeca XXVI	p.	1320.
19 P. Mag. 13,	933ss.
20	Martín	Hernández	(2008b),	para	o	Lapidario	e	(2008c)	para	as	ou-

tras obras pseudocientíficas.
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Também é claro que essa novidade não é tão radical como 
parece, já que a poesia atribuída a Orfeu – sobretudo a 
da época helenística em diante – está plena de interesses 
científicos e filosóficos que, aqui, só se intensificam. Não é 
estranho, afinal, que se façam passar como de Orfeu obras 
de medicina ou de botânica que demonstram tal conhe-
cimento da natureza e de seus mecanismos que fazem 
supor que quem o sabia, segundo a lenda, podia mover 
árvores ou pacificar animais.

Provavelmente a última, ou uma das últimas obras 
atribuídas a Orfeu, são as Argonáuticas, um exercício li-
terário de um mau poeta – provavelmente egípcio –, se-
guramente do séc. V d.C., a quem pareceu uma boa ideia 
reescrever a velha saga dos argonautas a partir da boca 
de um de seus protagonistas, o mais capacitado para ser 
o cronista ou autor do “Diário de Bordo” poético: Orfeu. 
Reinventa-se, assim, uma vez mais, o Orfeu personagem 
do mito como se fosse um poeta real. Mas as obras e as 
ideias que lhes foram atribuídas só são vagamente órficas 
em sentido antigo o suficiente para caracterizar adequa-
damente o personagem.21

As teogonias órficas

Concentremo-nos nas teogonias órficas. Atribuem-
-se a Orfeu várias teogonias distintas que coincidem, em 
parte, com a de Hesíodo (sobre a qual parecem modelar-
-se), mas acrescentam-se elementos originais. Estes são 
basicamente os seguintes (ainda que nem todos apareçam 
em todas as cosmogonias órficas): a) a existência de uma 

21	Cf.	Sánchez	Ortiz	de	Landaluce	(1996),	(2005),	(2008).
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recriação inteligente do cosmos depois de uma primeira 
criação – Zeus ingere o primeiro demiurgo para, assim, 
“engravidar” do mundo todo e dar à luz de forma ordena-
da e intelectual; b) a existência de um primeiro elemen-
to germinal que adota a forma de um ovo cósmico, do 
qual nasce Eros, que representa a origem da fertilidade 
no mundo; c) acrescentou-se a sequência de reis divinos, 
de um reinado de Dioniso nascido de Zeus e Perséfone, 
o que tem um valor fundamental, uma vez que o reina-
do de cada deus implica uma forma de conceber o pa-
pel das relações entre deuses e destes com os homens, o 
que supõe que haja um distanciamento das ideias órficas 
frente às “olímpicas”, quanto às relações entre homens 
e deuses; e d), sobretudo, uma tendência muito aguça-
da ao sincretismo entre deuses, convertendo o que em 
outras variantes da religião grega são divindades diversas 
em meras invocações de uma só.22 O mais importante 
nas teogonias órficas é sua última característica: a relação 
da antropogonia com a teogonia. A espécie humana está 
ligada aos ciclos cósmicos, porque as almas também estão 
submetidas a ciclos de purificação desde sua dissociação 
com a divindade até sua reintegração final.

O filósofo neoplatônico Damáscio,23 dos sécs. V-VI 
d.C., refere-se à existência de várias Teogonias órficas: 
uma que considera a “corrente”, a chamada Discurso Sa-
cro (Hieros Logos), em 24 Rapsódias, ou simplesmente As 
Rapsódias; outra transmitida por Jerônimo ou Helânico, e 
outra, pelo peripatético Eudemo.24 

22 Bernabé (2010).
23 Damasc. Pr. 123	bis	(III	159,	17	Westerink).	
24	Cf.	Bernabé	(2008d).
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Não acabam as teogonias que conhecemos com esse 
catálogo. O Papiro de Derveni nos brindou com traços da 
versão mais antiga a que podemos ter acesso, e alguns 
autores citam passagens cosmogônicas, talvez de origem 
órfica, que não é fácil atribuir a nenhuma das teogonias 
conhecidas. É o caso da que Apolônio de Rodes, 1, 494 (fr. 
67), põe na boca de Orfeu, da mencionada por Alexandre 
de Afrodísias, em Aristóteles, Metafísica 821,8 Hayduck 
(fr. 367), ou das aludidas por Eurípides ou por Aristófa-
nes (fr. 64-65). Ao contrário, uma transmitida pelas Pseu-
doclementina, que inicialmente se considerou como a de 
Jerônimo e Helânico, e assim como uma teogonia inde-
pendente, não é mais do que uma versão das Rapsódias, 
como veremos (cap. VII).

Os problemas mais graves que são suscitados com 
respeito às teogonias órficas derivam do fato de que se 
conservaram de forma muito incompleta, e de que os 
fragmentos que nos chegaram foram transmitidos por 
fontes majoritariamente tardias. O número incompara-
velmente mais alto desses problemas procede das Rapsó-
dias, um poema de aluvião cujo tema o autor tratou de 
reunir numa espécie de corpus de doutrina e de literatura 
órfica, utilizando-se de diversos poemas mais antigos. Sa-
bemos, ou supomos, que a grande maioria do matérial 
teogônico órfico acabou por integrar-se nas Rapsódias. 
Mas não sabemos nem de qual obra antiga procede cada 
contribuição (já que os autores que as citam limitam-se, 
quase sempre, a assinalar que são fragmentos de Orfeu ou 
“do teólogo”) nem em que medida foram alteradas para 
configurar essa nova unidade. 

Em consequência, a tarefa de discernir entre o mais 
ou menos confuso magma de fragmentos diretos e indire-



|	24	|

| Alberto bernAbé |

tos que nos chegaram dessa forma indiscriminada e quais 
procedem de cada uma das teogonias que conhecemos 
(ou, eventualmente, de outras que não conhecemos) é re-
almente complexa. Até certo ponto, resulta uma empresa 
quase impossível, tanto que um autor de tão indiscutível 
competência na matéria, como é Schwabl,25 considera in-
sensata a pretensão de estabelecer um stemma de todas as 
Teogonias Órficas. Tendo isso em conta, West, numa obra 
muito sugestiva e cheia de interessantes contribuições,26 
centra-se primordialmente nessa tarefa: traçar limites en-
tre as diferentes Teogonias e estabelecer um stemma em 
que são datadas e traçadas as relações entre elas. West o 
faz com a competência filológica e a perspicácia que o 
caracterizam, e com o acréscimo de consideráveis doses 
de entusiasmo e imaginação. O resultado é tão brilhante 
como discutível.27 Para começar, acrescenta, às teogonias 
de que nos fala a tradição (as Rapsódias, a de Eudemo, a 
de Jerônimo e Helânico) e com que nos brinda o Papiro 
de Derveni, outras duas: uma que chama de Protógono, 
que crê muito anterior à de Derveni (não seria mais que 
um resumo dela), e outra, a Cíclica, que se situaria no 
ciclo épico e teria deixado traços no Pseudo-Apolodoro.

Por outra parte, crê possível restituir cada fragmento 
a uma teogonia, e em muitas ocasiões logra fazê-lo com 
notável êxito. O problema é partir da base de que o au-
tor das Rapsódias limitou-se a reproduzir, sem alterá-los, 
pedaços de uma e outra fonte, ao modo de uma colcha 
de retalhos, e o que é pior, crer que possamos descostu-

25	Schwabl	(1962)	col.	1481.
26	West	(1983).
27	Cf.	Brisson	(1995)	I,	Casadio	(1986),	Bernabé	(1994)	e	(2008d).
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rar com habilidade os pedaços que remontam à peça da 
tela original. Minha opinião a respeito é que as Rapsódias 
– como quase todos os textos órficos – são o resultado 
de uma prolongada tradição de reelaborações e reescri-
turas, em consonância com a larga extensão temporal e 
natureza não dogmática do movimento órfico. Trata-se 
de textos abertos, reelaboráveis, os quais se aproveitam 
de elementos, em cada ocasião, de textos anteriores, po-
rém não para tomá-los como segmentos colhidos aqui 
ou ali, mas como materiais reescrevíveis. Considere um 
exemplo paralelo tão claro como as diversas resenhas 
que conhecemos do chamado Testamento de Orfeu, em 
que se acrescentam ou eliminam versos ou passagens, e 
se alteram livremente até o ponto de conter adições he-
braicas sobre Moisés e Abraão, e uma proclamação do 
monoteísmo, coexistindo com referências a Zeus e mate-
riais literários da mais alta antiguidade.28 Por outra parte, 
West considera possível estabelecer um stemma das teo-
gonias, isto é, determinar as relações precisas entre cada 
uma delas com as demais em um quadro cronológico no 
qual umas derivam de outras.

Brisson, que considera como “um suntuoso fogo de 
artifício”29 a reconstrução de West, elabora um trabalho 
posterior30 à sua própria maneira, menos artificial, mas 
que também não deixa de conter elementos discutíveis. 
Para Brisson, a teogonia de Protógono, a de Derveni, a Eu-
dêmia e a Cíclica são uma só versão (que remonta ao séc. 
V-IV a.C.), em que a Noite produz um ovo do qual surge 

28 Cf. cap. IX.
29 Brisson (1995) I 413.
30 Brisson (1995) IV. 
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Eros-Primogênito sucedido por Céu e Terra. Logo apa-
recem versões novas com a intervenção de Tempo. Crê 
Brisson que a de Jerônimo e Helânico seja posterior às 
Rapsódias.31 O problema fundamental dessa interpreta-
ção é que, como veremos, não há nada no que nos chegou 
da Teogonia de Derveni nem na Eudêmia que indique que 
nela se falará de Eros-Primogênito.

Deixando para adiante os detalhes de cada versão, o 
que parece claro a partir do exame dos fragmentos con-
servados é que há duas tradições antigas nitidamente se-
paradas, dentro das quais se registram variantes:

a) A primeira é uma tradição cosmogônica que 
apresenta na origem a Noite, e na qual a origem das 
coisas se situa numa espécie de dissociação do uno ori-
ginário, seguida de uma segunda fase de reprodução 
sexual de pares divinos primordiais. Não se recorre ao 
modelo do ovo como origem do cosmos nem intervém 
nelas Tempo. Podemos denominá-las “cosmogonias da 
Noite”. Aí encontramos duas versões, uma mais breve, 
notavelmente alusiva – citada no Papiro de Derveni –, 
e outra provavelmente mais completa, a que comenta 
Eudemo, que devia ser citada por Platão, Aristóteles e, 
em geral, a mais popular nos sécs. V-IV a.C. em Ate-
nas. A de Eudemo introduz, no esquema, Oceano e Té-
tis provavelmente por influxo homérico. Aparentadas 
(se não identificadas) com elas estariam as alusões de 
Eurípedes e Apolônio de Rodes32 a uma cosmogonia 

31	Cf.	uma	crítica	dessas	posições	em	Bernabé	(1994).	Outra	distri-
buição	parcialmente	diferente	dos	fragmentos	pode	ser	encontrada	em	
Martínez	Nieto	(2000).

32 Cf. fr. 67.



|	27	|

| introduÇÃo |

em cuja origem existiu uma forma única seguida da 
separação de Terra e Céu. Se Noite, como forma in-
distinta da matéria cosmogônica, pode “traduzir-se” em 
termos mais modernos e abstratos como “forma única”, 
teríamos a mesma tradição. Algumas fontes tardias po-
deriam chamar essa forma indiferenciada de “caos” e 
contribuir para a confusão. 

b) A segunda é uma tradição cosmogônica caracte-
rizada porque um de seus episódios mais importantes é 
a configuração de um ovo do qual surge um ser que dá 
origem aos demais. Poderia ser denominada “cosmogonia 
do ovo cósmico”. Dentro deste segundo tipo enquadra-se 
aquela aludida por Aristófanes e Eurípedes, transmitida 
por Jerônimo e Helânico. Na minha opinião, em sua for-
ma mais primitiva, Eros-Primogênito surge do ovo, mas 
não é, entretanto, o ser monstruoso que será depois de 
Fanes.33 A identificação deste ser com um personagem 
de clara origem oriental, Fanes, do qual não encontramos 
traços ou textos ou iconografias antes da época helenísti-
ca, produziu-se depois, e está consumada na Teogonia de 
Jerônimo e Helânico. Tempo aparece também como ser 
primordial por influência de Ferécides, bem como em 
cosmogonias iranianas. 

As Rapsódias, no extremo dessa tradição, represen-
tam um esforço para estruturar, num só relato, ambas as 
tradições. O seguinte quadro sinótico permite visualizar 
os personagens implicados em cada uma das versões. A 
interrogação indica que a notícia não nos consta pela via 
das fontes defectivas, apesar de assim supormos. 

33	Cf.	a	representação	de	um	jovem	alado	saindo	de	um	ovo	em	uma	
cronologia	descrita	por	Bottini	(1992)	82.
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O esquema:

a) Cosmogonias da Noite b) Cosmogonias do Ovo

Derveni Eudemo34 Aristófanes35 Jerônimo e Helânico Rapsódias

Noite	 Noite	 Caos-Noite	 Água	 (Noite	primordial)
   Tempo Tempo
   Éter/Caos Éter/Caos
  Ovo Ovo36 Ovo 

  Eros Fanes Fanes
Céu Céu/Terra  Céu/Terra Céu/Terra
 Oceano/Tétis  Céu/Terra Céu/Terra
Cronos Cronos  Cronos Cronos/Réa
Zeus	 Zeus	 	 Zeus	 Zeus
Dioniso?	 Dioniso?	 	 Dioniso	 Dioniso

           
Quanto à ordem de apresentação dos fragmentos, 

procederei do seguinte modo: primeiro, veremos um ver-
so introdutório que serviu para várias teogonias (entre 
elas as mais antigas), e que se utilizou de modo varia-
do (cap. I). Seguiremos pela Teogonia do Papiro de Der-
veni (cap. II), que claramente é uma versão distinta e 
está isolada em nossos textos, por isso pode ser estudada 
em separado. Continuaremos com a Teogonia de Eudemo 
(cap. III) e com outros fragmentos procedentes dessa te-
ogonia ou de outra similar (cap. IV), e veremos outros 
fragmentos antigos nos quais se apontam traços de uma 
ou várias teogonias antigas (cap. V); depois, os fragmen-
tos da Teogonia de Jerônimo e Helânico (cap. VI) e os da 
obra que reúnem grande parte do material das teogonias 

34 Na Melanipa de Eurípedes, em vez de Noite, menciona-se “uma for-
ma única” originária entre o céu e a terra (cf. fr. 66). Em Apol. de Rodes 
1, 494ss (cf. fr. 67), fala-se de “uma forma única” e, ademais, intercalam-
-se na genealogia Ofião e Eurínome, personagens mitológicos que apare-
cem em Refécides (fr. 73, 78ss. Schibli).

35 Similar a essa versão parece-se a aludida por Eurípedes na Hipsípila 
1103ss (111, 20 Cockle, cf. nosso fr. 65) e na que aparecem Primogênito 
e Noite.

36 Céu e Terra são as máscaras do ovo.
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antigas mais ou menos adaptado às Rapsódias (cap. VII). 
Outros fragmentos teogônicos de origem incerta seguir-
-se-ão (cap. VIII). Os últimos capítulos abordarão textos 
pertinentes ao tema, ainda que não teogônicos ou não 
necessariamente teogônicos: um Hieros Logos apócrifo, 
de origem judaica, no qual se pode ver uma adaptação 
tardia desses temas (cap. IX), uma série de passagens re-
feridas à origem e destino da alma, que poderiam ou não 
pertencer às teogonias, mas que, em todo caso, ilustram 
adequadamente sobre teorias órficas acerca da origem e 
destino da alma (cap. X), e textos sobre a alma de autores 
antigos não órficos, mas que podem ter uma influência 
órfica (cap. XI); ademais, as chamadas “Lâminas órficas de 
ouro”, em que podemos recolher fragmentos de um ou 
vários hieroi logoi órficos antigos (cap. XII), e as Katábasis, 
ou descenso aos infernos (cap. XIII). 

Atribuirei somente a uma Teogonia determinada 
(das anteriores às Rapsódias) os fragmentos que estejam 
ou expressamente atribuídos a uma delas ou que, por ra-
zões diversas, podemos assinalar de modo muito seguro; 
deixarei os fragmentos de atribuição mais imprecisas en-
tre os das Rapsódias. 

A presente tradução

Nesta tradução, recolhem-se todos os fragmentos 
significativos das teogonias órficas.37 Chamo significativos 
aos literais e aos que contêm informação pertinente para 

37 Contamos com as traduções parciais em espanhol de A. Gonzá-
lez	Ruiz	(1969)	e	Martínez	Nieto	(2000).	Fora	da	Espanha,	tampouco,	
abundam as traduções dos fragmentos de poemas órficos. Contamos 
com	parciais	em	italiano	de	Arrighetti	(1959)	e	Colli	(1977),	esta	última	
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reconstrução do conteúdo das obras. Qualquer obra que 
nos chegou fragmentariamente apresenta sempre proble-
mas, dado o fato de que nossa informação é parcial e, com 
frequência, aleatória. Parcial porque só temos pequenos 
fragmentos do que foi uma realidade muito mais exten-
sa, e às vezes não é fácil ter uma ideia das partes que 
não nos foram transmitidas. Aleatória porque os autores 
que transmitem fragmentos o fizeram com propósitos di-
versos (desde a exemplificação de uma particularidade 
gramatical até a demonstração de uma ideia filosófica), e 
puderam torcer o conteúdo de uma passagem, cortando-
-a de determinado modo. É tarefa do filólogo recorrer a 
outras fontes, a princípio de implicação ou, simplesmen-
te, ao sentido comum para tratar de reconstruir, ao me-
nos de uma forma global, as obras transmitidas fragmen-
tariamente. Neste livro, cada uma das obras que pode-
mos identificar levará sua própria introdução. Evita-se a 
erudição desnecessária ou a discussão bibliográfica; uma 
ampla bibliografia citada em forma abreviada no come-
ço de cada capítulo (e recolhida em citações completas 
ao final desta introdução) bem como a edição crítica dos 
fragmentos,38 permitem ao leitor que deseje ampliar sua 
informação. 

Os fragmentos dos poemas aparecem cortados e 
precedidos de um número, aquele que os fragmentos têm 
na edição que serve de base a esta tradução,39 publica-
da pelo autor na Bibliotheca Teubneriana. Nela podem 

também	 traduzida,	 por	 sua	 vez,	 para	 o	 espanhol.	 Em	 francês,	 com	o	
livro Orphée. Poèmes magiques et cosmologiques, Postface de L. Brisson, Paris, 
1993,	em	que	se	incluem	fragmentos	de	diversos	tradutores.

38	Cf.	n.	38.
39	Bernabé	(2004-2007).
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encontrar-se comentários mais amplos, bem como os 
fragmentos que não foram traduzidos aqui. Não obstante, 
dado que durante muitos anos a edição de O. Kern foi 
referência, Orphicorum Fragmenta, Berlim, 1922 (1963, 
reimp. Dublin – Zurich, 1972), acrescento entre parênte-
ses o número dessa edição. Uma concordância ao final da 
obra permitirá encontrar neste livro determinado texto a 
quem não tenha em mãos a edição do autor, ou tenha so-
mente a citação de um fragmento de Kern. Mesmo assim, 
cita-se em rodapé os autores e obras que transmitem os 
fragmentos. Não se deve estranhar que faltem números, 
dado que se trata de passagens ou muito fragmentárias ou 
que têm interesse secundário para tradução. 

Os fragmentos que são literais aparecem no corpo 
maior, e os indiretos (quer dizer, aqueles nos quais não se 
cita palavra por palavra ou o texto original, mas só uma 
informação abreviada do seu conteúdo), em corpo me-
nor. Quando há várias passagens que se referem ao mes-
mo fragmento e reiteram a informação, escolhi o mais 
significativo, evitando repetições desnecessárias. Também 
eliminei comentários de autores posteriores, que não 
cumprem o propósito de nos dar uma ideia, ainda que 
aproximada, do conteúdo das obras órficas originais. 

Os fragmentos se apresentam em texto seguido, no 
qual se indica o lugar que ocupariam e o que se pode-
ria narrar em passagens perdidas, e nos quais se brindam 
explicações complementares para que possam ser enten-
didas o melhor possível e, no melhor dos casos, que se 
chegue a entrever como seria a obra completa de onde 
procedem.
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