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O mundo dos mortos em 
Das narrativas verdadeiras, 

de Luciano de Samósata
Lucia Sano

O período imperial, sobretudo o século II d.C., parece ter visto flores-
cer um grande entusiasmo com as possibilidades oferecidas pelo uso 
da prosa para veicular ficção, com a produção de textos que, embora 
partilhem características gerais (são ficção, são narrativas e são em 
prosa), têm características bastante diversas. Se de um lado temos os 
chamados romances de amor, por outro temos textos tão diferentes 
quanto, por exemplo, o relato biográfico fantasioso de O romance de 
Alexandre; A história de Apolônio, rei de Tiro, preservado apenas na 
sua tradução latina e de autoria incerta; e ainda As coisas incríveis 
além da Tule, de Antônio Diógenes, uma narrativa de orientação 
possivelmente satírica e repleta de parádoxa, conhecida apenas pelo 
resumo de Fócio (cod. 166). Luciano, por sua vez, elenca agora não só 
os títulos de satirista e retor, mas também de romancista, represen-
tante de uma vertente cômica do gênero, graças ao seu inventivo Das 
narrativas verdadeiras1 e da autoria duvidosa, mas tradicionalmente 
a ele atribuída, de Lúcio, ou O asno.

Produzida em um momento em que os limites entre ficção, 
verdade e mentira não estavam bem delimitados, Luciano realiza 
na obra Das narrativas verdadeiras uma sátira àqueles autores que 
julga terem tido intenção de fazer passar mentiras como verdades, 
fazendo ao mesmo tempo um relato em primeira pessoa sobre os 

1  Minha tradução faz parte da coletânea de textos de Luciano organizada por  
J. Brandão (2015).
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locais e povos que ele (autor, mas também narrador e personagem do 
texto) e seus companheiros encontram na viagem que empreendem 
para além do mundo conhecido, aventurando-se no Oceano. O autor 
utiliza, assim, uma forma literária que pode ser reconhecida em gê-
neros diversos. O paradigma por excelência da narrativa de viagem é 
o relato de Odisseu feito na corte dos feácios, o qual os historiadores 
antigos tomaram como parâmetro,2 mas ainda no período helenís-
tico desenvolveram-se tradições de relatos utópicos de viajantes e de 
descrição de maravilhas da Índia, que também podemos considerar 
alvos da sátira de Luciano (Sano, 2008, p. 66-73). 

Por se caracterizar como viagem de exploração (I.4) de matriz 
homérica, a visita ao mundo dos mortos seria um tema, digamos, 
quase obrigatório em Das narrativas verdadeiras. O fato de Luciano 
ter optado por situá-las não no Hades, como em outras obras suas, 
mas na Ilha dos Bem-Aventurados, pode ser explicado, primeira-
mente, pela localização tradicional da Ilha que, como se verá adiante, 
é sempre posta nos πείρατα γαίης, nos limites da Terra, para além 
da fronteira delimitada pelas Colunas de Héracles. Além disso, é 
possível que a visita à Ilha dos Bem-Aventurados permita ao autor 
aludir aos prosadores que, de alguma forma, mencionaram locais 
“utópicos” distantes do mundo conhecido, que guardam um habitat 
propício e um modus vivendi feliz. Luciano visita também, em Das 
narrativas verdadeiras, a Ilha dos Ímpios, uma invenção do autor. É 
minha intenção neste trabalho chamar a atenção para como Luciano 
faz uso da tradição literária na representação das duas ilhas dos mor-
tos, tendo em vista o seu objetivo de parodiar, não sem comicidade, 
“antigos poetas, historiadores e filósofos que muitas coisas prodigio-
sas e fabulosas escreveram” (I.2).

Assim como nos demais episódios da narrativa, também na cons-
trução da Ilha dos Bem-Aventurados é possível observar que Luciano 

2  Marincola (2007) trata da relação entre Odisseu e historiadores gregos.
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retoma elementos da mitologia e da épica, da historiografia e da 
filosofia, para criar seu jogo literário. Como bem observa Bompaire 
(1958, p. 365), o autor cria nos seus mundos dos mortos um “verda-
deiro mosaico [...], produto consciente do ecletismo escolar”. Mas não 
só: pela presença – e ausência notável – de filósofos e historiadores em 
uma ou outra das duas ilhas que compõem esse mundo dos mortos, 
pode-se também perceber algo do juízo que Luciano fazia a respeito 
deles. Além disso, a maneira como o narrador descreve sua recepção 
na ilha – é só nesse momento, por exemplo, que Luciano-autor se 
identifica como Luciano-narrador e personagem – parece querer in-
dicar ao leitor que a visita ao mundo dos mortos é o episódio central 
do texto.  

As ilhas

O mito da Ilha dos Bem-Aventurados tem origem egípcia, entran-
do na cultura grega por meio de Creta (Griffiths, 1947). De acordo 
com Vermeule (1984, p. 73), “maakheru” é uma das poucas palavras 
certamente egípcias emprestadas pelos gregos: “Maakheru descrevia 
o morto que havia passado pelo julgamento no mundo dos mortos 
e que pronunciara as fórmulas apropriadas para o juiz, sendo, por-
tanto, ‘justificado por uma voz diante de deus, feliz, abençoado’”. No 
entanto, μακάριος em grego teria sido a princípio um termo usado 
apenas em referência aos deuses; é só posteriormente que ele vem a 
englobar também aqueles que de alguma forma têm a possibilidade 
de compartilhar com os deuses seu modo de vida.3 O Hades, por sua 
vez, representaria a concepção do pós-morte típica dos gregos. 

3  West (1978) afirma que μάκαρες, provavelmente não mais em Hesíodo, originalmente 
se referia aos deuses e que essa era, portanto, a sua ilha, na qual alguns mortais 
excepcionais eram aceitos.
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Na poesia grega arcaica, a localização e descrição da ilha são 
semelhantes nas fontes que possuímos. Hesíodo menciona as ilhas 
(no plural) quando descreve a quarta das raças, a dos heróis, que, 
sendo mais justa e mais corajosa (δικαιότερον καὶ ἄρειον), pereceu 
em Tebas e em Troia, sendo então enviada por Zeus para lá:

[...] o pai, Zeus Cronida, os alocou nos limites da terra./ E eles habitam com 
ânimo sereno/na ilhas dos venturosos junto a Oceano funda-corrente,/ 
heróis afortunados, aos quais delicioso fruto/ que três vezes ao ano floresce, 
traz a gleba dá-trigo. (Os trabalhos e os dias, 169-173)4

Em Homero, por sua vez, encontra-se a afirmação de que 
Menelau será enviado para o Campo Elísio quando morrer, por - 
que é genro de Zeus. Segundo West (1978, p. 193), embora se mencio-
ne o Campo Elísio nessa passagem, ele não se distingue das Ilhas dos 
Bem-Aventurados:

E para ti não há dito divino, Menelau criado-por-Zeus,/ que em Argos 
nutre-potro vais morrer e achar o fado,/ mas a ti até o campo Elísio, os 
limites da terra,/ os imortais conduzirão, onde está o loiro Radamanto –/ 
lá a subsistência é a mais fácil para os homens:/ não há neve, nem forte 
tempestade nem chuva,/ mas sempre rajadas de Zéfiro, soprando soantes,/ 
Oceano envia para refrescar os homens –,/ porque tens Helena e para eles 
és genro de Zeus. (Odisseia, IV, 561-569)

Assim como Luciano, mas diferentemente de Hesíodo, Píndaro 
menciona a ilha no singular em sua Segunda olímpica (70-77):5

4  Doravante, as traduções de Os trabalhos e os dias (Hesíodo, 2013) e de Odisseia 
(Homero, 2014) são de Christian Werner.
5  A tradução é minha a partir do texto editado por Maehler (1984).
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[...] lá as brisas do Oceano sopram ao redor da Ilha dos Bem-Aventurados; 
flores de ouro incandescem, algumas, de esplêndidas árvores, no solo, e 
outras a água nutre. Com correntes feitas dessas flores, entrelaçam mãos e 
guirlandas, sob os justos decretos de Radamanto, ao lado de quem o grande 
pai tem pronto seu assento, marido de Reia, deusa que ocupa o trono mais 
elevado de todos. 

A partir dessas três descrições, é possível dar forma a uma ilha 
que guarda muitas semelhanças com aquela visitada por Luciano. 
Como visitante e, portanto, “testemunha ocular” dos eventos que se 
passam na Ilha, de Luciano espera-se que ela seja descrita com maior 
acuidade, em detalhes nos quais os poetas não se demoram, como ele 
faz também ao narrar sua visita à Ilha dos Sonhos (II.32-33); porém, já 
os poetas haviam falado dos heróis que são na ilha imortalizados, da 
sua localização especificamente nos confins da Terra, da delimitação 
da ilha pelo Oceano, da sua natureza generosa e do vento suave que 
sopra sobre ela. Além disso, tanto em Píndaro quanto em Homero, 
também se menciona o governo de Radamanto, o juiz que acaba por 
aceitar a presença de Luciano e seus companheiros na Ilha (II.10).

É certo que as benesses do lugar são exageradas pelo autor em Das 
narrativas verdadeiras por propósitos cômicos. Assim, se Hesíodo 
afirma que, nessa ilha, os frutos dão três vezes por ano, Luciano dirá 
que as vinhas produzem doze vezes por ano, as árvores frutíferas, 
treze, e que as espigas dão “pão pronto como se fossem cogumelos” 
(II.13). Quando diz que lá é sempre primavera e que o Zéfiro é o 
único vento que sopra sobre a ilha (II.12), Luciano evoca a descrição 
de Homero, mas essa temperança no clima da ilha é estendida ainda 
a um detalhe peculiar: “não há noite ou dia muito claro – como o 
crepúsculo pouco antes da aurora, não tendo ainda se levantado  
o sol: assim é a luz que se espalha pela terra”. As fontes existentes na 
ilha são multiplicadas com furor por Luciano: há trezentas e sessenta 
e cinco de água, mesmo número das de mel e quinhentas de perfume. 
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Além disso, lá existem sete rios de leite e oito de vinho – sem contar o 
rio de perfume de cinquenta quilômetros de largura (II.11-13).

Se a Ilha dos Bem-Aventurados possui uma tradição bem defini-
da na cultura grega, a Ilha dos Ímpios (II.29-31), sua contrapartida 
em Das narrativas verdadeiras, é em princípio uma invenção de 
Luciano. Sua natureza infernal é criada por oposição à da Ilha dos 
Bem-Aventurados, e as punições dadas aos homens que ali estão, 
semelhantes aos castigos eternos que sofrem figuras mitológicas 
como Prometeu, Sísifo e Tântalo, são atrações turísticas locais (II.31). 
É possível, porém, que Teopompo tenha sido uma influência na 
criação da Ilha dos Ímpios: Eliano (Varia historia, III.18) afirma que 
Teopompo escreveu sobre um continente no qual havia duas cidades 
opostas, Mákhimos (“bélica”) e Eusebḗs (“pia”). Segundo o relato  
de Eliano, o povo da segunda cidade, visitada até mesmo pelos deu-
ses, passava a vida em paz e prosperidade, colhendo frutos gerados 
de forma espontânea, sem nunca adoecer. Já os habitantes da cidade 
Mákhimos, em contraposição, eram extremamente bélicos e, sobe-
ranos sobre muitas nações, estavam “sempre em estado de guerra, 
sempre no processo de suprimir seus vizinhos”. É possível, portanto, 
que a ideia de duas ilhas de características contrastantes tenha sido 
tomada de Teopompo por meio de Eliano, que, ao fim do seu relato, 
não deixa de emitir sua opinião: para ele, Teopompo parece um for-
midável contador de fábulas (III.18). 

A bem-aventurança

Para discutir a forma como Luciano caracteriza a felicidade na 
Ilha dos Bem-Aventurados, vejamos algumas passagens em que são 
descritos povos felizes. No que constitui sua felicidade? Em princí-
pio, todas essas descrições parecem tornar mais próxima a vida dos 
homens da vida dos deuses. Homero aproxima o Campo Elísio do 
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Olimpo por meio do clima, pois ele “não é sacudido por ventos, nunca 
por chuva/ é molhado nem neve a ele se achega” (Odisseia, VI, 43-44). 
A ideia de que na Ilha os homens passam a ter uma vida semelhante à 
dos deuses encontra-se também em Hesíodo, como se pode observar 
nas fortes semelhanças entre a Raça dos Heróis e a chamada Raça de 
Ouro, de homens que viviam como deuses (Os trabalhos e os dias, 
112). A ambas as raças é dada a possibilidade de uma existência sem 
penas e dores (112 e 170), algo impossível aos homens e que, por 
isso mesmo, por eles é imaginada como algo distante, temporal ou 
espacialmente. Ainda que a Raça dos Heróis habite a ilha após ter 
perecido em Tebas e Troia, quando Hesíodo afirma que a ilha está 
localizada nos “confins da Terra”, ele a dispõe no “mundo dos vivos”, 
embora em uma região considerada inacessível.

Com efeito, Brown (1998) argumenta que o conceito de uma raça 
de ouro, como apresentada por Hesíodo em Os trabalhos e os dias 
(106-126), insere-se em um padrão de “outros mundos”, utópicos e 
escatológicos. A menção de Hesíodo à Ilha dos Bem-Aventurados, no 
poema, englobaria dois princípios: “que as condições da raça de ouro, 
apesar de completamente perdidas para o mundo em geral, ainda 
estão preservadas em algum lugar, e que indivíduos extraordinários, 
celebrados em mitos heroicos, não morreram simplesmente”. A ideia 
de que, “em algum lugar”, um povo vive em felicidade completa parece 
ser um tema comum em narrativas de viagem. Assim, Odisseu, o 
viajante-explorador por excelência, é ele o primeiro a conhecer povos 
cuja existência parece idílica. A imagem de uma natureza generosa, 
que provê aos homens abundância de alimentos, sem que eles precisem 
cultivá-los, é observada claramente na descrição do palácio dos feácios: 

Lá havia grandes árvores, verdejantes/ pereiras, romãzeiras e macieiras 
fruto-radiante,/ doces figueiras e oliveiras verdejantes./ Delas, nunca um 
fruto se perde ou falta,/ inverno ou verão, o ano inteiro; não, é perene/ o 
sopro de Zéfiro e faz uns crescer e outros madurar. (Odisseia, VII, 114-119)
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Uma natureza quase tão generosa Odisseu só observa quando 
visita os Ciclopes que, não por acaso, possuem estreita e estranha 
relação com os feácios. A natureza é propícia não só na região 
continental habitada por eles, mas especialmente em uma ilha 
próxima dali. Parece estranho que criaturas tão incivilizadas como 
os Ciclopes possam viver em meio a uma natureza tão generosa, 
sobretudo se a afirmação de que desprezam os deuses for levada 
em consideração. No entanto, Odisseu parece justamente utilizar o 
fato para enfatizar que os Ciclopes são incivilizados e “não só não 
cuidam de os campos lavrar, como não plantam nada” (Odisseia, 
IX, 109), sendo incapazes de desfrutar da ilha apenas porque eles 
não dominam a técnica de navegação. 

Além da natureza generosa, a Feácia certamente compartilha 
outras características que tornam a Ilha dos Bem-Aventurados de 
Luciano um local de perpétua felicidade. Na longa descrição do palá-
cio de Alcínoo (Odisseia, VII, 83-131), por exemplo, há abundância de 
metais preciosos. Sua soleira e seus muros são de bronze, sua porta é 
de ouro e suas traves, de prata; há também de cada um dos seus lados, 
dois cães, um de prata e outro de ouro. A descrição prossegue, mas a 
partir desses elementos já se pode observar que a passagem ecoa na 
descrição da cidade que Luciano observa na ilha, toda de ouro, com 
profusão de outros materiais nobres, como marfim e pedras precio-
sas: “O pavimento da cidade e a região no interior dos muros, por sua 
vez, são de marfim. Os templos de todos os deuses são construídos 
com berilo e seus altares são grandes monólitos de ametistas” (II.11). 
A riqueza da ilha é aqui representada da maneira como Homero a 
representa na Feácia: a cidade é em parte construída com metais e pe-
dras preciosas, daí a inferência imediata de sua abundância no local.6

Se o país dos feácios e o dos Ciclopes são terras longínquas visitadas 
por Odisseu, Homero também menciona aqui e ali povos distantes 

6  Brown (1998) acredita que o ouro identifica uma proximidade com os deuses. 
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que são bastante felizes, em especial os etíopes, que parecem viver em 
eterno banquete, recebendo deuses como convivas.7 Os etíopes são 
caracterizados por Homero como homens longínquos, “os últimos 
homens” da terra, que vivem no Oceano e, embora Menelau afirme 
tê-los visitado (Odisseia, IV, 84), em outros trechos o país dos etíopes 
parece distante a ponto de ser acessível apenas aos deuses.8

 Em Heródoto, os etíopes também são caracterizados como um 
povo feliz, dessa vez um pouco mais detalhadamente. O historiador 
relata um encontro dos etíopes com ictiófagos, enviados até eles pelos 
Persas. Nesse encontro, bem analisado por Romm (1994) como sátira, 
os etíopes desdenham de todos os presentes enviados por Cambises, 
que planejava invadir seu país – uma túnica púrpura, joias de  
ouro e mirra –, com exceção do vinho. Todos os presentes, bem como 
o alimento principal dos persas (o pão) são rejeitados pelos etíopes 
como produtos artificiais e desnecessários, uma vez que seu próprio 
alimento consistia em carne e leite; a fonte em que se banhavam dei-
xava seus corpos levemente ungidos; os seus prisioneiros eram acor-
rentados com correntes de ouro, e eles ainda possuíam A Mesa do 
Sol, sobre a qual todo tipo de carne era servido durante a noite, para 
que qualquer etíope pudesse recolhê-la pela manhã. Heródoto afirma 
que os relatos diziam que a produção era espontânea (III.17ss).9

A felicidade sobre-humana de outro povo mítico, os hiperbóreos, 
é descrita por Píndaro na Décima pítica: trata-se de um povo que 
vive em eterno banquete, com o qual o próprio deus Apolo se deleita, 
e que não conhece nem doença, nem velhice, mas que, longe das 

7  Bem como os feácios (Odisseia, VII, 200-203).
8  Ilíada, I, 424-425; XXIII, 205ss; Odisseia, I, 22ss; IV, 84.
9  Quando Cambises decide invadir a Etiópia, seu exército inicia uma marcha que parece 
infindável; ele fica sem provisões e a situação vai se degradando até que os soldados são 
obrigados a cometer canibalismo. Cambises então desiste do ataque. De fato, ainda que 
tenham recebido os ictiófagos, os etíopes de novo parecem ser “os últimos homens” da 
terra, inalcançáveis.
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penas e da guerra, vive seguro da Nêmesis. Os hiperbóreos também 
conhecem os dons das musas: “por toda a parte [...] os sons agudos 
das liras e das flautas”.10 Na Ilha dos Bem-Aventurados de Luciano, a 
música é constante e cantam-se sobretudo os versos de Homero.11 A 
própria agitação dos galhos das árvores produz “cantos agradáveis e 
constantes, parecidos com som de flauta” (I.5). 

Se Luciano toma essencialmente do mito a ideia da Ilha dos Bem- 
-Aventurados, nesse episódio ele parodia também o testemunho 
ocular daquele narrador que é levado pelas circunstâncias a visitar 
um país que podemos descrever como utópico. A ideia de um local 
naturalmente favorecido apresentada na Odisseia, como o país dos 
Ciclopes, ou ainda rico e civilizado, como no caso da Feácia, foi 
posteriormente explorada por prosadores, como se pode observar 
sobretudo no relato de Iâmbulo. Nesse caso, porém, a organização 
social dos países descritos, tanto quanto sua natureza, parece influen-
ciar a felicidade dos povos visitados. O próprio Luciano menciona 
Iâmbulo no proêmio de Das narrativas verdadeiras, cuja descrição 
da Ilha do Sol (Diodoro Sículo, II, 55-60) é um ótimo exemplo de 
uma utopia, exemplo esse que Luciano considera “interessante” 
(οὔκ ἀτερπῆ, I.3).12 A descrição da natureza da ilha, onde os homens 
vivem felizes (μακαρίως ζήσεσθαι, II.55) guarda alguma relação com 
a Ilha dos Bem-Aventurados: o clima é temperado, não sofrendo os 

10  Verso 30. Heródoto declara que “se há hiperbóreos, também existem hipernotos” 
(IV.36), isto é, se há um povo do extremo norte, há também um do extremo sul. Tal 
declaração é entendida por alguns como cética: não há hipernotos, portanto também 
não há hiperbóreos. Outros veem nela apenas uma suposição lógica. Sobre essa 
discussão, ver J. Romm (1989).
11  Odisseia, IX, 5-10; Diodoro Sículo, II, 47.3. Segundo Ferguson (1975, p. 21): “It is 
not to be expected that the idealization of primitive tribes will include much in the 
way of culture; the preoccupation of the Utopian philosophers with education is quite 
absent from these more popular writers. But there is some account of a natural talent 
for music.”
12  Outro exemplo conhecido por Diodoro Sículo é da narrativa de Evêmero sobre a 
Pancaia (V, 41-46).
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habitantes da Ilha do Sol “nem com frio nem com calor” (II.56), as 
frutas amadurecem lá o ano todo, a produção é espontânea e há nu-
merosas fontes de água quente e fria. Igualmente importante, porém, 
é a organização social do povo, sobretudo no que ela se distingue dos 
costumes gregos.  

Na descrição dos costumes dos Bem-Aventurados feita por 
Luciano, é interessante observar que seus habitantes compartilham 
com os da ilha do Sol de Iâmbulo o hábito de não se casarem e de 
suas crianças serem criadas em comum, sem que as mães reconhe-
çam quem são os seus filhos. Na Ilha dos Bem-Aventurados (II.19), 
“as mulheres são comuns a todos os homens e ninguém inveja o 
próximo, mas são a respeito disso platonicíssimos”. Luciano, aliás, 
vai além ao afirmar que “tanto com mulheres quanto com homens 
as relações são em público, às vistas de todos, e de modo algum isso 
lhes parece torpe”.

O primeiro costume, como o próprio Luciano indica, alude às 
ideias expostas na República de Platão e é um dos motivos pelo qual 
se supôs que a obra de Iâmbulo tenha sido um “romance utópico”, 
no qual o autor apresentaria um modelo de constituição política que 
considerava viável (Holzberg, 2003). Há, além disso, alguns relatos 
acerca do comunismo sexual dos bárbaros, a princípio imaginado 
pelos gregos como um costume cita (Dawson, 1992). Com relação ao 
segundo costume, associado a povos bárbaros, o fato de que os Bem-
-Aventurados tenham relações em público, para além da comicidade 
que a inversão da norma cria em tal contexto, parece também manter 
alguma relação com o cinismo. Corriam histórias de que Crates e 
Hipárquia, o casal cínico, mantinham relações em público.13 

13  “More interesting, and probably closer to truth, is the tradition that Hipparchia 
was a wholly liberated woman who shared Crates’ interests and did not differ in her 
public behavior from her husband. On the conventional view of a Greek woman’s 
proper place, that will have counted as a shocking example of sexual exhibitionism.” 
(Long, 1996, p. 42). Além disso, há uma anedota de que Diógenes, ao ser repreendido 
se masturbando na ágora, teria dito que gostaria de poder satisfazer também sua fome 
acariciando a barriga. Ver em Diógenes Laércio (VI.46).
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Por fim, observa-se que Radamanto é mencionando por Homero 
e Píndaro na ilha. É ele o principal encarregado da justiça na Ilha 
dos Bem-Aventurados, outro fator que compõe a felicidade do lo-
cal. Como mantenedor da justiça, Luciano coloca-o comicamente 
resolvendo conflitos criados por “incongruências mitológicas”, um 
dos seus temas cômicos favoritos. Assim, Radamanto decide em 
favor de Menelau, na disputa de sua esposa com Teseu. Mais do que 
isso, é Radamanto quem preside o conselho que decide quem é ou 
não é aceito na ilha. Tanto em Homero quanto em Hesíodo, a Ilha 
dos Bem-Aventurados é destino daqueles favorecidos pelos deuses: 
Menelau, na Odisseia, porque é genro de Zeus; a Raça dos Heróis, 
em Os trabalhos e os dias, porque Zeus assim quis. Em Luciano, a 
seleção é feita por outros critérios e também garante a manutenção 
da felicidade da ilha. É por isso que, tendo levado à ilha alguém que 
perturba a tranquilidade de seus habitantes – Ciniras, que rapta 
Helena –, Luciano e seus companheiros acabam expulsos de lá.

Os habitantes

A Segunda olímpica de Píndaro parece conter a primeira passagem 
literária em que há possibilidades diferentes para um indivíduo após 
sua morte, de acordo com sua observação da justiça quando vivo, 
estando aí presente a ideia de que alguns, os ἐσθλοί, têm um destino 
livre de dores, enquanto os injustos sofrem dores terríveis (vv. 66-69), 
sendo a Ilha dos Bem-Aventurados o lar daqueles que tiveram três 
vidas irrepreensíveis. Na República de Platão, a ilha já é vista como 
destino dos bons cidadãos (540c). Das narrativas verdadeiras parece 
abrir três possibilidades aos mortais: o Hades, a Ilha dos Bem- 
-Aventurados e a Ilha dos Ímpios.

O catálogo dos habitantes da ilha inclui gregos e bárbaros, per-
sonagens históricos e mitológicos, notáveis como Jacinto ou outros 
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nem tanto, como Hila. Com relação aos filósofos, a presença ou 
ausência (notada pelo narrador) de representantes de determinadas 
escolas filosóficas parece representar o próprio conceito que Luciano 
possuía a seu respeito – com exceção de Platão, que é posto pelo autor 
na cidade que ele próprio havia imaginado na República e nas Leis 
(II.17), provavelmente para não perder a piada.

Os filósofos povoam a obra de Luciano, a maior parte das vezes 
representados como objetos de censura, mas também de modo favo-
rável, de tal forma que às vezes a postura do autor com relação a eles 
parece incongruente. De fato, aos seus ataques à filosofia parecem 
se contrapor os textos Vida de Demônax e Nigrino, de modo que 
alguns levantaram a hipótese de que Luciano se converteu à filosofia 
em algum momento de sua vida, o que não parece muito provável.14 
Deve-se lembrar que Luciano não é filósofo e que sua representação 
dos filósofos serve muitas vezes aos propósitos cômicos de seu tex-
to: assim, se Pitágoras é ridicularizado em O galo ou chamado de 
charlatão em Leilão de filósofos, ainda assim ele é aceito na Ilha dos 
Bem-Aventurados.  

Para Hall (apud Alexiou, 1990), a única visão consistente de 
Luciano sobre a filosofia é a de que ela só é útil quando contribui 
em alguma coisa com relação à boa conduta da vida e que, de outra 
forma, ela de nada serve. É por isso que o ponto central dos ataques 
de Luciano aos filósofos é o contraste entre doutrina e prática, e seu 
alvo favorito são os estoicos, cuja almejada retidão moral é, para 
Luciano, quase sempre uma mentira. Assim, a Vida de Demônax 
relataria a vida de um filósofo ideal de Luciano, que seria coerente 
com sua doutrina – ou alguém “cuja doutrina vem a ser uma prática 
de vida” (Brandão, 2001, p. 59). 

14  Para um apanhado geral da história da crítica luciânica, ver Brandão (2001) e 
Macleod (1994).
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Quanto aos filósofos aceitos na Ilha, são eles: Sócrates, Pitágoras, 
Diógenes, Aristipo e Epicuro. Não por acaso, Demônax, o filósofo 
ideal de Luciano, afirma reverenciar Sócrates, admirar Diógenes e 
amar Aristipo (Leilão de filósofos, 12). Já o cínico Diógenes, presente 
em outras obras de Luciano, na ilha evidencia o favor que a escola 
tinha junto ao autor; é a sua peculiar função de denúncia que atrai 
Luciano, como bem demonstrado por Brandão (2001). Aristipo e 
Epicuro, por sua vez, são descritos como “agradáveis, corteses e os 
melhores convivas” (II.18). O epicurismo é a escola filosófica pela 
qual Luciano parece nutrir maior simpatia. Em Alexandre, o falso 
profeta (25), ele descreve Epicuro como um “homem que observa 
a natureza das coisas e único que conhece sua verdade”. Com esse 
“mestre da incredulidade”, como o chama Caster (1937), Luciano 
parece se associar contra a Providência estoica, contra o misticismo 
e a favor de uma filosofia de ordem prática: “para assegurar que  
a filosofia seja uma arte do viver, Epicuro voluntariamente limitou a 
atividade do espírito e recusou a virtuosidade lógica, assim como as 
solicitações da imaginação metafísica” (Caster, 1937, p. 98-99). 

Luciano também chama atenção para algumas ausências na ilha, 
como para declarar algumas escolas filosóficas não dignas da bem-
-aventurança eterna. Assim, podem-se considerar ausentes na ilha 
por motivo de não merecimento: os estoicos, os acadêmicos, Crisipo, 
Empédocles e Periandro. Em seu estudo sobre Luciano e o pensa-
mento religioso de seu tempo, Caster (1937) afirma que o estoicismo 
é a escola filosófica mais hostilizada pelo autor. Zomba-se, em sua 
obra, de diversos aspectos da escola: certamente, dos silogismos,15 da 
Providência,16 da fantasia,17 mas é sobretudo sua declarada busca da 

15  O pescador, 41; Leilão de filósofos, 22; Diálogo dos mortos, 1.
16  Principalmente em Zeus confundido.
17  Sobretudo em Hermótimo; Ver Leilão de vidas, 21.
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virtude que é ridicularizada por Luciano.18 É muitas vezes um filósofo 
estoico barbudo, careca e charlatão que prega uma coisa e faz outra 
na prática que Luciano desmascara em seus textos.19 Por isso, em 
Das narrativas verdadeiras, diz-se que eles “ainda subiam o íngreme 
cume da virtude” e não haviam conseguido chegar à Ilha dos Bem-
Aventurados. Sequer Crisipo é aceito na ilha antes de tomar quatro 
vezes o heléboro, aparentemente uma alusão ao fato de que Crisipo, 
quando vivo, teria usado a erva três vezes no tratamento contra lou-
cura – e aí Luciano insinua que de nada isso havia adiantado.20 

Com relação aos filósofos da Academia, Luciano (II.18) diz que 

Desejavam ir para lá, mas ainda se detinham e examinavam a questão, pois 
diziam que nem ainda isto tinham concluído: se uma ilha como aquela 
existe. Por outro lado, creio, temiam o julgamento de Radamanto, já que 
eles haviam abolido os critérios de julgamento. Disseram que muitos, tendo 
se posto em movimento, seguindo os que lá chegavam, por causa de sua 
morosidade eram deixados para trás, sem nada entender, e voltavam no 
meio do caminho. 

“Acadêmicos” nessa passagem parece referir-se aos céticos. 
Tackaberry (1930) demonstra como Luciano usa os argumentos dos cé-
ticos para desmerecer as escolas filosóficas, defendendo uma suspensão 

18  O resumo feito por Tackaberry (1930, p. 21) da representação dos estoicos na obra 
de Luciano é preciso: “In spite of their pretensions of tranquility and superiority to 
passion, they are quarrelsome and sordid. They proclaim the vanity of wealth, but 
immediately come begging, and grow abusive when they meet with a refusal. They 
talk of community of goods, but when a friend needs help, their philosophy has flown. 
[...] Professing to eschew pleasure, they secretly follow it. [...] They assert that bodily 
affections are a matter of indifference; yet they themselves cannot endure pain. [...] They 
practised fetishism, and believed in ghosts, and in the power of spells and charms.” 
19  Tímon; Diálogos dos mortos, XX; O pescador; Hermótimo; Simpósio; Leilão de 
filósofos etc.
20  Em Leilão de filósofos (23), um estoico diz que um homem não pode se tornar um 
sábio sem ter bebido heléboro três vezes.
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do juízo com relação ao conhecimento (como em Hermótimo, o que 
leva Licino/Luciano a aconselhar uma vida comum). Contudo, diz 
Tackaberry (1930, p. 54) que “enquanto Pirro levava sua indecisão e 
apatia para a vida prática, Luciano pregava a atividade enérgica na 
sociedade”. É por isso que, apesar de Luciano compartilhar alguns 
preceitos céticos, ele não permite que os filósofos da escola vivam na 
Ilha dos Bem-Aventurados: são apáticos demais para merecê-lo.

Periandro, um dos sete sábios, é provavelmente excluído da ilha 
dos Bem-Aventurados por ter sido tirano em Corinto. Empédocles 
também é retratado por Luciano como um charlatão e, ao chegar 
com o corpo todo queimado na ilha, é rejeitado, embora muito 
suplicasse por sua aceitação (II.21). Seu suicídio no Monte Etna é 
descrito nos Diálogos dos mortos (na voz de Menipo, VI.416) como 
um ato de “vanglória, vaidade e enorme tolice” (κενοδοξία καὶ τῦφος 
καὶ πολλὴ κόρυζα).

Ainda que a presença ou ausência de filósofos no catálogo dos 
habitantes notáveis da ilha de algum modo indique a avaliação que 
Luciano fazia das escolas, no geral pode-se concluir que a filosofia não 
tem lugar na Ilha dos Bem-Aventurados. Nela, Luciano concretiza o 
ideal da “vida comum”, que não é guiada por preceitos filosóficos, 
que ele proclama em Hermótimo e Menipo. Com efeito, Sócrates é 
constantemente ameaçado de expulsão por Radamanto, por cau-
sa de sua tagarelice e por não querer abrir mão da ironia, em vez 
de desfrutar da ilha (II.17). Quando Pitágoras chega até lá, fica-se em 
dúvida a respeito de como nomeá-lo, por ter ele tido, de acordo com 
suas próprias teorias, sete vidas. Além disso, por seguir o preceito  
de não se alimentar de favas, Pitágoras não pode participar da grande 
festa que os bem-aventurados realizam após derrotar os ímpios em 
combate (II.24).21 Diógenes de Sinope, o cínico, outrora um inimigo 

21  Tanto a transmigração quanto o fato de os pitagóricos não ingerirem favas são dois 
dos temas favoritos de Luciano, explorados especialmente em O galo.
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proclamado dos casamentos, torna-se tão diferente na ilha a ponto 
de casar-se com a cortesã Laís. Como se pode observar, caso queiram 
aproveitar por completo sua estada na Ilha dos Bem-Aventurados, os 
filósofos ou deixam ou são pressionados a deixar de lado sua filosofia, 
qualquer que ela tenha sido.

Com relação aos heróis, Luciano afirma que todos estão lá, com 
exceção de Ájax Lócrio, castigado na Ilha dos Ímpios. Até mesmo 
Tersites está na ilha e move um processo contra Homero por tê-lo 
ridicularizado no poema (II.20). Embora a tradição posterior pareça 
ter entendido a Ilha dos Bem-Aventurados como morada de todos os 
heróis, a questão não é muito bem resolvida na épica. Em Homero, 
menciona-se o Campo Elísio apenas como destino de Menelau.22 
Por sua vez, a autenticidade do verso 166 de Os trabalhos e os dias é 
controversa, e West (1978, p. 192) acredita que Hesíodo não afirmaria 
que toda a raça dos heróis foi transportada para a ilha, pois “a épica 
está constantemente nos dizendo que eles foram para o Hades; o 
Elísio é apenas para aqueles especialmente favorecidos”. 

A morte, a passagem pelo Hades e uma posterior imortalização 
na Ilha dos Βem-Aventurados não são conceitos contraditórios em 
Homero e Hesíodo, segundo Nagy (1979, p. 208),23 que afirma que 
“mitos sobre a imortalização de um herói implicam a regeneração de 
seu corpo, como se pode observar na aplicação da palavra autós, ‘ele 

22  Luciano parece entender a Ilha dos Bem-Aventurados como destino dos heróis em 
Zeus confundido (17). 
23  De fato, na Odisseia, não são todos os heróis que estão na Ilha dos Bem-Aventurados, 
como se sabe pelo episódio da catábase de Odisseu. Contudo, Nagy (1979) argumenta, 
contra West, em favor da ideia de que todos os heróis poderiam habitar a ilha. O autor 
demonstra que a épica é lida com dois conceitos de imortalização dos heróis que não 
estão em oposição. Aquele da Ilíada, em que Aquiles perece mas possui sobrevida eterna 
na “épica que o glorifica”, e aquele presente em Os trabalhos e os dias, no qual o herói 
também perece, mas posteriormente é imortalizado na Ilha dos Bem-Aventurados. 
Ao analisar aspectos do culto desses heróis, o autor chega à conclusão de que os dois 
conceitos não são contraditórios.
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próprio’, ao Héracles imortalizado que vive no Olimpo (Odisseia, XI, 
602)”. A Ilha dos Bem-Aventurados desses poetas, portanto, difere em 
alguns aspectos da ilha de Luciano porque representa essencialmente 
o local de imortalização dos heróis, no sentido estrito da expressão: 
eles são “ressuscitados”. Os habitantes da Ilha dos Bem-Aventurados 
de Luciano, por sua vez, não têm seus corpos regenerados:

Eles não têm corpos, e são impalpáveis e descarnados; mostram apenas 
sua forma e aparência e, embora sejam incorpóreos, são bem constituídos, 
movem-se, pensam, falam e de todo a alma nua parece revolver-se envolvida 
pela semelhança do corpo. De fato, se ninguém os tocasse, não se poderia 
provar que não tinham corpo visível. Pois são como sombras eretas, não 
negras. (Das narrativas verdadeiras, II.12)

Fica claro, pela descrição acima citada, que Luciano, compondo 
seu mosaico paródico, descreve a constituição física daqueles que 
estão na ilha de acordo com a descrição que se faz das almas no 
Hades, onde Odisseu tenta abraçar sua mãe, mas não consegue por 
seu estado ser ali incorpóreo (Odisseia, XI, 204-8), pois lá os mortos 
são todos “sombras” (Odisseia, X, 495). Essa diferença, no entanto, 
serve aos propósitos paródicos de Luciano, que talvez esteja, no 
trecho, aludindo não apenas ao Hades homérico, mas também a 
Platão.24 Com efeito, os heróis de Luciano só se encontram na Ilha dos 
Bem-Aventurados porque imortalizados pela tradição, pois é ela que 
verdadeiramente define quem se encontra nas duas ilhas que com-
põem o mundo dos mortos de Das narrativas verdadeiras, ainda que 
alguns se tornem imortais apenas para sofrer castigos eternos na Ilha 
dos Ímpios. Até mesmo o “simples” cidadão ateniense Telo está entre 
os bem-aventurados, aquele ateniense que Sólon menciona a Creso 

24  Crátilo, 403b: “a alma, despida do corpo, parte até ele [Hades]” (ἡ ψυχὴ γυμνὴ τοῦ 
σώματος παρ’ ἐκεῖνον ἀπέρχεται).
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como o homem mais feliz que conheceu, em uma das passagens mais 
célebres da obra de Heródoto (I.30-32).

Isso posto, há que se considerar o fato de que é na Ilha dos Bem-
Aventurados e graças a Homero que Luciano-autor finalmente se 
revela Luciano narrador de suas próprias aventuras fantásticas (II.29): 
“Luciano, querido dos deuses bem-aventurados,/ tudo isso viu e no-
vamente se foi para a querida terra pátria”.

O dístico, composto pelo “Homero de Luciano”, marca a filiação 
do autor ao poeta e talvez isso explique a ausência mais notável da 
ilha – a de Tucídides. Ainda que Luciano emule o estilo de Tucídides 
em diversas passagens e o louve em Como se deve escrever a História, 
deslocá-lo para a Ilha dos Bem-Aventurados implicaria inseri-lo 
em um mundo fictício, de completa liberdade poética, que Luciano 
associa a Homero, filiando-se a ele.25 Também não há lugar para 
Tucídides na Ilha dos Ímpios, onde Luciano coloca Ctésias e Heródoto 
sob acusação de mentir, não sem afirmar que se sentia tranquilo com 
relação ao porvir, pois “tinha consciência de que nenhuma mentira 
havia contado” (I.31), salvo que está pela declaração feita no proêmio 
de que contará somente mentiras e de que os leitores não devem 
acreditar nelas. 

A assinatura de Luciano em um texto é algo raro; seu nome 
encontra-se em apenas cinco textos dos mais de oitenta atribuídos a 
ele.26 Com efeito, o fato de Luciano se identificar, no texto, não apenas 
como seu autor, mas também como herói e narrador de suas aventu-
ras, está relacionado à paródia do discurso odisseico, bem como do 
discurso historiográfico; entretanto, ao assinar Das narrativas verda-
deiras, Luciano parece também querer indicar a importância capital 
desse texto em sua obra. Com a revelação de que Luciano-autor é 

25  Na obra de Luciano, Homero representa mais de 40% das alusões, citações e 
reminiscências a outros autores. Ver Householder (1941).
26  Carta a Nigrino; Peregrino;  Alexandre ou o falso profeta;  Das narrativas verdadeiras, 
Epigrama 1. 
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também o narrador-personagem que vive todas as aventuras do 
texto, a viagem literária empreendida por ele, em que cada uma das 
coisas – não narradas, mas antes vistas e sofridas – é uma alusão a 
antigos poetas, historiadores e filósofos, atinge seu ponto mais alto, 
eternizada que passa a ficar em versos homéricos.
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