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Resumo: 
A pequena cidade de Abonoteico, na Bitinia-Ponto foi o cenário para a fundação de 
um oráculo dedicado a Glicon, uma divindade em forma de serpente que seria o 
novo Asclépio. Esse significativo fato inspirou Luciano de Samósata no opúsculo 
Alexandre e o falso profeta, em que ele denuncia esse sacerdote como um charlatão. 
Entretanto, devemos analisar as várias camadas de significados presentes nesse texto 
e, tendo em vista as características do gênero poético, aproximar de importantes 
registros arqueológicos que expressam a vitalidade desse culto e sua difusão. 
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Abstract: 
The small town of Abonoteico in Bithynia-Ponto was the setting for the foundation 
of an oracle dedicated to Glicon, a serpent-like deity that would be the new 
Asclepius. This significant fact inspired Lucian de Samosat in the pamphlet 
Alexander and the false prophet, in which he denounces this priest as a charlatan. 
However, we must analyze the various layers of meanings present in this text and, in 
view of the characteristics of the poetic genre, approach important archaeological 
records that express the vitality of this cult and its diffusion 
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Os escritos de Luciano de Samósata já foram indagados em muitos de seus 

aspectos: sua relação com a tradição homérica e hesiódica; as diversas doutrinas 
filosóficas, sua atualidade. Seus textos foram investigados no sentido de encontrar 
elementos para a compreensão do seu contexto de escrita, a postura política e a 
poética proposta. Amplo trabalho intertextual foi desenvolvido.  

 
Outro aspecto que tem ganhado destaque é a análise dos registros 

arqueológicos que aparecem, sobretudo moedas e inscrições. Tais achados fazem 
com que frases antes vistas como mero floreio retórico ou tagarelice sátirica ganhe 
novo significado. O que nos permite compreender melhor o mundo em que viveu 
Luciano (Robert, 1980: 395). Nesse artigo, propomos esse caminho de investigação. 
Observar como as descobertas arqueológicas permitem compreender melhor as 
relações entre os textos luciânicos com as crenças religiosas de seu tempo, 
especialmente a atuação dos oráculos no segundo século.  

 
Nesse artigo, partimos do pressuposto que o registro arqueológico contém 

imagens que:  
 
 

Não podem ser consideradas somente como reflexos de um processo de 
criação e transmissão de sentidos, uma vez que elas são dotadas dos 
atributos da ação e são partes de um sistema que, funcionando em redes 
de conexões, gera efeitos concretos sobre os agentes implicados. As 
imagens são vocacionadas para atuar na sociedade e, pelos próprios 
atributos plásticos, intervir concretamente no curso dos acontecimentos, 
nos comportamentos humanos (Rede, 2012: 146).  

 
 
Nesse caminho, a imagem de uma divindade que aparece em uma moeda pode 

ter múltiplos significados. Em primeiro lugar, trata-se de um signo identitário que 
demarca pertencimento, nessa região determinada deidade é cultuada, a população 
dessa localidade é protegida por determinada entidade divina. Entretanto, o 
indivíduo que possui essa moeda pode tê-la como um amuleto. A documentação 
numismática permite ao pesquisador analisar a difusão e a permanência do culto em 
uma região. 

 
No mediterrâneo greco-romano o estabelecimento de um templo dedicado ao 

culto de uma divindade estava vinculado à ação individual e a aceitação coletiva 
desse, “os deuses pagãos faziam parte do mundo, que existira desde sempre” 
(Veyne, 2008: 61). Assim, novas divindades podiam nascer a qualquer momento. 
Trata-se de uma ação individual que só encontra ressonância se houver uma 
comunidade de imaginação que seja receptiva ao novo culto.  
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Tal assertiva é documentada por Luciano de Samósata que narra a fundação de 

um oráculo na cidade de Abonoteico, na região da Paflagônia, província romana do 
Ponto. Essa cidade era um pequeno porto, numa encosta escarpada e altas 
montanhas, o que dificultava a comunicação com o interior do continente. As 
cidades mais próximas eram à oeste Amantris e Tio, mais distante a leste de Sinope. 
A datação desse texto geralmente é situada depois da morte de Marco Aurélio e do 
próprio Alexandre, cuja datação da morte é situada por Frantz Cumont (1887: p. 50) 
em aproximadamente 170, trata-se de um dos últimos textos de Luciano. 
Documento importante por dois motivos, por testemunhar esse momento singular 
da História Religiosa Oriental e por documentar fatos referentes as Guerras contra 
os Partos, Quados e Marcomanos. 

 
No segundo século, as instituições oraculares estão ativas em várias cidades do 

Império. O texto Alexandre ou o falso profeta narra a instituição do culto à serpente 
Glicon, o Novo Asclépio. Esse teve ressonância local por várias gerações, como 
evidencia as moedas de bronze cunhadas no período de Caracala, e até mesmo sob 
Cesar Máximo encontradas em Nicomédia, capital da província romana da Bitinia-
Ponto. Luis Robert apresenta duas inscrições latinas encontradas na Dácia dedicadas 
a Glicon em Apulum e em Alba Júlia, (CIL, III, 1021 e 1022 apud. Robert, 1980: 
396). O culto teria penetrado até a Gália. Pensou-se que essa expansão ao Danúbio 
teve lugar “graças, sem dúvidas, a influência de Rutiliano, sogro de Alexandre e que 
foi governador da Mésia Superior entre 155-158 ou mais tarde” (Caster, 1938: 96). 
As moedas apresentadas foram forjadas em Abonoteico, naquele momento 
chamada de Nikopolis (a pedido de Alexandre), na Mésia Inferior.  
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Imagem 1 

 
Disponível em: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glykon#/media/File:Statuetele_descoperite_la_Tomis.jpg  
 
 
Entretanto, a mais importante descoberta foi na costa romena, na cidade de 

Tomis, foi encontrada na primavera de 1962 (Imagem 1), empilhada em uma fossa 
um lote de 24 estátuas e baixos relevos, todos com caracteres religiosos. São objetos 
de 16 cultos diferentes, entre eles haviam estátuas de Isis, Fortuna, Nemesis, Cibele, 
Selene, Hermes, Mitra, cavaleiro da Trácia, que foram reunidos e muito 
significativamente empilhados uns contra os outros, ao fim do paganismo, para 
escapar ao ímpeto destruidor que nós testemunhamos em diversos períodos 
históricos (Robert, 1980: 396). Nessa fossa foi encontrada uma estátua de Glicon 
(Imagem 2) com em uma base circular, totalmente conservada, sem nenhuma 
rachadura, com 4m e 67 centímetros de comprimento, que hoje se encontra no 
Museu Arqueológico de Constança.  
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Imagem 2 

 
Disponível em: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glykon#/media/File:Glycon.JPG  

 
 
Jean Bayet considera que a intensificação do culto a deuses como Héracles, 

Asclépio e Dioniso, no século II da era cristã, está vinculada ao nascente 
Cristianismo. Os cultos pagãos estariam buscando em suas mitologias aspectos que 
corroboravam a ideia de salvação individual, que foi encontrada nos mitos de 
“deuses-homens” (Bayet, 1984: 282). Nesse sentido, a presença de homens-divinos 
também caracteriza esse movimento, o caso célebre é de Apolônio de Tiana. 
Alexandre de Abonoteico é um representante dessa conjuntura cultural. O diálogo 
cultural que produz a ideia de religião, como estudou Daniel Boyarin, uma categoria 
discreta da experiência humana, forjada com o cristianismo ao construir uma forma 
de pensamento e representação do mundo que agregasse as diferenças étnicas e 
culturais (Boyarin, 2007: 235-240).  

 
Existe no texto luciânico a referência ao cristianismo, expressa em uma forte 

animosidade. Já que seus seguidores desaprovariam o culto dessa divindade. Nesse 
sentido, o cristianismo catalisa o culto às divindades salvacionistas e paulatinamente 
e de maneira discreta constrói uma nova categoria para compreensão do mundo, a 
religião, tal qual conhecemos atualmente, um conjunto de significados que 
transcendem a etnicidade dos grupos. Alexandre é apresentado como um homem 
divino às avessas pelo escritor. 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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Luciano representou Alexandre da seguinte forma:  

 
ele era alto, belo de se ver e verdadeiramente digno de um deus, de pele 
branca, barba não muito espessa, tendo sobre a cabeça uma cabeleira 
natural e ainda outra, postiça, muito bem feita [...]; olhos que brilhavam 
com muito ardor e inspiração, uma voz agradabilíssima e muito clara; em 
suma sobre aspecto algum era repreensível quanto a tais coisas” 
(Luciano. Alex. 3). 

 
 
O escritor acrescenta a imagem física bela algumas características intelectuais 

que denotam sagacidade. Já que: 
 

 
Em inteligência, vivacidade e penetração de espírito distinguia-se muito 
dos outros, e a atenção para o detalhe, a facilidade para aprender, a 
memória e a predisposição para o conhecimento, tudo isso sempre havia 
nele em excesso. Porém, usava-as para os piores fins e, tendo esses 
instrumentos nobres submetidos ao seu desejo, bem logo acabou por 
tornar-se o maior dos que ficaram célebres pela maldade, [...]. Em suma, 
peço que você modele em sua mente certa mistura de alma variadíssima, 
formada de mentira, ardis, perjúrios e fingimentos, sem escrúpulos, 
ousada, descarada, empenhada em realizar seus planos e ainda 
persuasiva, confiável, fingindo o melhor e exibindo a aparência mais 
oposta à sua intenção (Luciano. Alex. 4). 

 
 
Sobre a conduta de Alexandre o escritor aproxima-o dos marginalizados. 

Quando jovem esse se prostituia. Nesse mundo que encontra-se com um amante 
que lhe ensina muitos truques. Luciano integra Alexandre em uma trajetória mística, 
quando coloca o mesmo vinculado a Apolônio de Tiana, que teria sido mestre desse 
charlatão, seu professor e amante. “Você vê de qual escola veio o homem de quem 
lhe falo?!” (Luciano. Alex. 5). Com a morte do amante Alexandre viu-se em 
péssimas condições.  

 
Nesse momento conhece Coconas com quem teria elaborado o projeto 

religioso implantado em Abonoteico. Nesse passo Luciano apresenta uma indagação 
a cerca das motivações dos homens em seguir religiosos como Alexandre. Sua 
conclusão é de eles controlados por dois enormes tiranos: o medo e a esperança. O 
sírio afirma que quem sabe manipular esses enriquecerá rapidamente, já que os 
homens são sedentos por conhecer o futuro. Por esse motivo Delfos, Delos, Claros 
e Braquidas são tão respeitadas e ricas (Luciano. Alex, 8). Para Luciano, a motivação 
de Alexandre para a instituição do novo oráculo é justamente o poder que esse pode 
trazer, seja por influência política, seja por acúmulo de recursos. 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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Segundo Luciano, Abonotico foi escolhida para instalar o novo oráculo por 

abrigar homens grosseiros, ignorantes e supersticiosos. O lugar geográfico da cidade 
ser distante e de difícil acesso ajuda a ampliar a áurea mística do mesmo. O que é 
um topos mítico-literário significativo. Por exemplo, a ilha de Delos, no Hino 
Homérico a Apolo, já traz esse argumento, a região é inóspita para agricultura e 
criação de animais, mas será rica com a instalação de um santuário (h. Hom. 3. 53-
60). 

 
O primeiro passo para a fundação do novo templo, foi informar a população, 

por meio de placas proféticas de bronze enterradas no templo de Apolo na cidade 
da Calcedonia, que Apolo e seu filho Asclépio se mudariam para a cidade de 
Abonoteico, na província do Ponto. A cidade mandou construir rapidamente um 
templo para receber a divindade. Coconas morre antes da ida de Alexandre para a 
cidade (Luciano. Alex. 10). 

 
Alexandre partiu para Abonoteico “de cabelos longos, deixando cair uns 

cachos, vestido de uma túnica meio branca, meio purpura e com um pano branco 
jogado sobre si e com um falcão” (Luciano. Alex, 11). Mesmo sendo daquela cidade, 
ele inventa uma descendência mítica que o liga ao herói Perseu, fato ironizado por 
Luciano, já que todos conheciam sua família a gerações. Para dar veracidade a 
manifestação religiosa, Alexandre “Fingia muitas vezes que estava em delírio e 

enchia a boca de espuma ˗ o que era fácil de fazer, mastigando a raiz da saboeira, 
uma erva de tingir” (Luciano. Alex, 12). 

 
Para que a encenação tivesse êxito a nova divindade precisava ser preparada. 

Segundo Luciano, um filhote de serpente, foi trazido da Macedônia, cidade de Pela, 
o que vincula a tradição das serpentes mansas que existiam nesse local, inclusive 
aquela que teria engravidado a mãe de Alexandre Magno (Luciano. Alex, 7). No 
texto luciânico esse vínculo remete a serpente de Abonoteico a outra mentira, a 
saber as narrativas que constroem uma origem divina à Alexandre Magno, fato que 
Luciano ironizou nos Diálogos dos Mortos (Luciano. D. mort. XIII e XIV).  

 
Para materializar a serpente foi confeccionada  

 
uma cabeça de serpente, de tecido fino, sugerindo alguma coisa 
antropomórfica. Era colorida, bem feita abria e fechava a boca por meio 
de fios de crina de cavalo. Ainda, uma língua dupla, como a da serpente 
lhe saia da boca, também puxada por fios (Luciano. Alex, 12). 

 
 
Observemos que a narrativa luciânica, a todo o momento, explicita que aquele 

evento é falso. O que pode induzir o leitor a um olhar equivocado, nesse sentido. As 
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cabeças das estátuas de Glicon, encontradas nas cidades de Tomis e de Athenas, 
apresentam as mesmas características descritas por Luciano. 

 
Com o intuito de convencer a plateia de que eles presenciariam o nascimento 

de uma divindade Alexandre esvazia um ovo de ganso coloca um filhote de réptil 
dentro do mesmo e, na calada da noite, o enterra nas fundações do templo, a ser 
construído. Ao amanhecer, Alexandre simula um transe profético. Dançou e 
discursou sobre o nascimento do novo deus (Luciano. Alex, 13). Foi em disparada 
ao futuro templo:  
 

...chegando ao buraco que cavará e à fonte do oráculo, previamente 
construída, entrou na água, cantando em voz alta hinos a Asclépio e a 
Apolo, chamando o deus para que fosse a cidade naquela boa ocasião. 
Então, pedindo uma taça, e dando-a alguém, afundou-a facilmente e, 
junto com agua e lama, puxou aquele ovo em que o deus tinha sido 
fechado por ele próprio, com o encaixe da tampa colado com cera 
branca e alvaiade. Tomando-o em suas mãos disse que já segurava 
Asclépio (Luciano. Alex, 14). 

 
 
Esse fato, o nascimento da serpente Glicon, mesmo desacreditado por 

Luciano, apresenta um indício muito importante sobre essa divindade, o que 
explicaria a permanência de seu culto após a morte de Alexandre. Louis Robert 
apresenta o reverso de uma moeda de Abonoteico (Alexandre teria pedido ao 
Imperador que essa cidade passasse a se chamar Ionópolis e que lhe cunhassem 
moedas (Luciano. Alex, 58), na qual uma “mulher” nutre uma cobra, essa imagem 
seria a representação da cidade de Ianopolis como nutridora da serpente Glicon. 

 
 

As outras moedas da cidade trazem no reverso, como é normal, a etnia 

 este é o nome da cidade, a mulher é 
designada expressamente como a personificação da cidade. Ela nutriu a 
serpente. Essa representação tem um sentido de gravidez (Robert, 1980: 
400-401).  

 
 
Assim como outras divindades, Apolo e Artêmis por exemplo, a religiosidade 

popular grega ou helenística, apresenta um status importante para a cidade Mileto e 
Efeso, respectivamente, ao nutrir uma divindade. Ou seja, a deidade nasceu naquele 
lugar e foi nutrida, alimentada naquele lugar. Aquele lugar passa a ser nutridor da 
divindade, o que é um termo técnico para a religião grega. Isso explica, o uso cívico 
e a presença em uma longa duração do culto a essa divindade, bem como sua 
incorporação aos cultos oficiais. Por exemplo, nas moedas cunhadas 
posteriormente. 
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Luciano descreve um cenário propício para a crendice e a superstição, bem 

como para a prática do charlatanismo. Em um casebre mal iluminado ele exibia a 
cabeça de réptil descrita na citação anterior. A fama do oráculo crescia, muitos 
contavam como tinham visto um deus nascer e crescer. “Havia pinturas sobre isso, 
imagens e estátuas, umas modeladas em bronze, outras em prata, com o nome do 
deus escrito” (Luciano. Alex, 18). 

 
A crítica aos lugares em que se buscavam os oráculos e sua arquitetura que 

promove a superstição está presente nos Diálogos dos Mortos, travado entre Menipo e 
Trofónio: 

 
Menipo — Vós ambos, Trofónio e Anfíloco, não sei lá como é que, 
sendo mortos, fostes julgados dignos de terdes templos e de serdes 
considerados adivinhos... E os tolos dos homens acreditam que vós sois 
deuses [...]. 
 
Trofónio — Ó Menipo, aqui o Anfíloco saberá o que há- -de responder 
a seu respeito, mas eu sou um herói e exerço a adivinhação, se alguém 
vem procurar-me. Ora, parece que tu nunca por nunca estiveste em 
Lebadia, pois, caso contrário, não duvidarias deste facto. 
 
Menipo — É o quê? Se eu não for a Lebadia e, ridiculamente 
envergando uma veste de linho e tendo nas mãos um pãozinho, não 
penetrar de rastos pela entrada da gruta, que é muito baixa, não poderei 
saber que tu estás morto, como nós, apenas com a diferença da tua 
charlatanice? Mas... pelo teu dom de adivinho, diz-me cá o que é isso de 
ser herói, que eu não sei. [...]” (Luciano. D.mort. III, 1-2). 

 
 
Trata-se aqui, da elaboração de um cenário que desqualifique o ritual, ou que 

conceda mais mistério ao evento. Nesse sentido toda narrativa luciânica é permeada 
pelo desejo de desvendar o truque usado. Tanto que ele afirma que o engenho era 
tal que exigiria uma inteligência superior  

 
 

a fim de que duvidasse e imaginasse o que de fato seria, ou, se não fosse 
capaz de descobrir a maneira pela qual aquilo se dava, para que estivesse 
previamente convencido de que, mesmo permanecendo oculto o segredo 
do truque, tudo aquilo era falso e impossível de acontecer (Luciano. 
Alex, 17).  

 
 
O próximo tópico que analisaremos é a forma como os oráculos são 

proferidos. Os consulentes deviam entregar rolos com as perguntas lacrados com 
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cera e as respostas seriam entregues sem que o lacre fosse rompido, sempre em 
versos. Luciano explica como o charlatão viola os rolos com as perguntas (Luciano. 
Alex, 19). Havia também os oráculos autófonos, que eram reservados aos mais ricos 
e generosos (Luciano. Alex, 26).  

 
Para funcionar, o oráculo apresenta uma engenharia da charlatanice com 

cúmplices, subordinados, espiões, autores de oráculos, vigias do templo, escribas, 
seladores, e interpretes. Todos recebiam o devido salário (Luciano. Alex, 24). 
Segundo Luciano, havia também pessoas responsáveis por propagar a fama do 
oráculo em outras regiões, divulgando feitos grandiosos.  

 
A atividade de contato com outros oráculos, citada por Luciano, pode ser 

entendida como a tentativa de participar de uma economia do sagrado, bem como 
estabelecer boas relações com santuários consolidados. Inicialmente Alexandre 
buscou legitimação e autorização na Cilícia, junto ao oráculo de Anfiloco (Luciano. 
Alex, 19). Nesse sentido, era comum que o consulente fosse indicado a procurar 
outro templo (Luciano. Alex, 29). Supostamente, trata-se de uma estratégia para que 
esses oráculos não desmereçam as atividades em Abonoteico.  

 
Antes de encerrar esse artigo, gostaríamos de ressaltar um último tópico, 

referente à postura política de Luciano diante do poder exercido pelo Império 
Romano. Nesse sentido, esse texto que ora analisamos é um dos documentos 
luciânicos mais estudados. Observando dois aspectos, (1) os personagens romanos 
citados no texto Rutiliano e Severiano, (2) a relação de Luciano com o Imperador 
Marco Aurélio.  

 
O primeiro personagem o Senador P. Mummius Sisenna Rutilianus, principal 

adepto e divulgador do Oráculo (Luciano. Alex. 4, 30, 33,35, 39, 48, 54, 55, 57, 60). 
O samosatense afirma que ele se casou com a filha de Alexandre com Selene. 
Conhecemos sua carreira por duas Inscrições Tiburtinas que relatam sua carreira 
política e militar. Como militar ele foi tribuno laticlavio da V Macedonica e ocupou 
o mando máximo da VI Victrix, como legado imperial. Ocupou cargos políticos 
significativos como Propretor da Mesia e Procônsul da província da Asia. A 
inscrição ainda remete aos cargos políticos religiosos como Augure, alguns 
sacerdócios antigos e muito prestigiosos como a fratria dos Salios, curador e 
benfeitos do templo de Herculos Vitorioso em Tibur. Não há nenhuma referência 
ao culto a Glicon, o que é justificado por ser um culto estrangeiro e oriental, de 
crenças particulares (CIL, XIV, 3601. Apud. Perea Yébenes, 2012: 78-79). 

 
O texto luciânico, foi escrito quando Rutiliano já estaria morto, entretanto sua 

caracterização desse personagem é de um homem que se deixa convencer facilmente 
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por crendices, um tolo. Fato, costumeiramente observado quando se trata da 
representação das personagens romanas nos escritos do sírio.  

 
O segundo personagem que nos interessa foi um general de Marco Aurélio 

chamado Sedatius Severianus, novamente um personagem tolo, que busca um oráculo 
importante sobre a guerra que o governador da Capadócia iria empreender contra os 
Partos, na Armênia. Eis o oráculo: 

 
 

O que Severiano ouviu, a respeito da invasão da Armênia, era autófono 
também. Exortando-o ao ataque, ele dizia assim:  
 

E os partos arménios sob aguda lança domando,  
voltarás a Roma e às do Tibre límpidas águas, 

a coroa levando nas fontes, envolta em raios solares. 
 
Então, uma vez que aquele celta idiota2, acreditando nele, lançara-se a 
invasão e morrerá, arrasado pelo exercito comandado por Ósroo, retirou 
o oráculo dos registros e colocou outro em seu lugar: 
 

Não envies tu contra os arménios teu exercito, pois não é mais [valeroso 
a fim de que evites que um homem de vestes feminis, de um 

[arco cruel fado 
endereçando-te, interrompa-te a vida e arrebate à luz.”  
(Luciano. Alex. 27) 

 
 
Inicialmente, temos de destacar a função retórica de mostrar como Alexandre 

adulterava o conteúdo dos oráculos depois do ocorrido, como forma de garantir o 
acerto. O que serviria a estratégia de propagandear os feitos divinatórios do 
Oráculos, diante das elites imperiais, como no caso de Severiano. 

 
Severiano é um Homu novus que ascende tardiamente a ordem senatorial. 

Entretanto, com o apoio de Rutiliano ocupa vários cargos chegando, em 150, a 
governador da Capadocia, província limítrofe, envolta em conflitos, principalmente, 
com os Partos. Não tem tanta sorte e acaba morrendo defendendo a Arménia, um 
protetorado romano, dos Partos. Essa forma taxativa e ríspida com os personagens 
romanos levaram alguns autores a defenderem sua postura antiromana.  

 
O último ponto que pretendemos analisar é a segunda profecia militar feita 

por Alexandre. 
 

                                                           
2 G. W. Bowersock (1969: p. 86 s.) acha que ele é Galata e o identifica com Sedato de Nicea, amigo de 
Aristides. 
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Tendo considerável trânsito no Império e na corte, por causa do bom 
nome de Rutiliano, enviou um oráculo quando a guerra na Germânia 
estava no ápice, no momento em que o deus Marco lutava contra os 
marcomanos e quados. O oráculo mandava lançar dois leões vivos no 
Istro, junto com muitas plantas aromáticas e sacrifícios magníficos. È 
melhor que o próprio oráculo fale por si: 
 

Aos turbilhões do divo rio Íster 
atirar ordeno dois servidores de Cibele, 
feras montanhesas, e quantas flores produz 
o clima índico e plantas olorosas; logo haverá 
vitória e grande fama, junto com a paz desejada.” (Luciano. 
Alex. 48) 

 
 
O grande historiador das religiões orientais antigas Frantz Cumont, em seu 

trabalho seminal sobre o oráculo de Abonoteico afirma que a Coluna Aureliana em 
Roma, mostrava a cena do sacrifício dos leões (Cumont, 1887: 36). Não seria uma 
cena incoerente na Coluna, uma vez que o famoso prodígio da chuva este bem 
representado. Sendo ainda que o escritor da História Augusta já afirma que Marco 
Aurélio procura sacerdotes estrangeiros para solucionar problemas militares (Vita. 
M. Anton. 13). Assim, não seria de se estranhar se a coluna tivesse a cena do oráculo 
dos leões.  

 
Uma análise hoje, da coluna seria decepcionante, dada a pouca conservação de 

muitas cenas. Cumont cita a reprodução feita 1704, a pedido do Papa Clemente XI 
(Imagem 3). Não podemos esquecer que a parte inferior da coluna foi muito 
estragada durante as obras de restauração da coluna ordenada pelo papa Sixto V, em 
1589. O que coloca limitações as reproduções do setecentos, entretanto essas são 
documentos inestimáveis. O trabalho foi feito por Giocomo Pietro Bellori e Pietro 
Santi Bartoli, trata-se de uma série de 79 pranchas. Na prancha XIII vemos os leões 
atravessando a nado o rio Danúbio. 
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Imagem 3 

 
Disponível em: 

Desenho de G. P. Bellori publicado por P. S. Bartoli em 1704 (apud. Perea Yébenes, 2012: 113) 

 
 

Na cerimônia em que aparece o Imperador junto com outro personagem 
masculino, há uma Tripode, na qual é feita, possivelmente uma libação, ou o 
Imperador estaria lendo o oráculo. Possivelmente, o sacrifício de Leones, seria para 
poupar as legiones, num sacrifício substitutivo. Numa analogia fonética.  

 
Na metade direita da cena, acima há um Jinete nú, que possivelmente faz 

referência ao bárbaro do outro lado do rio. Ao lado Marco Aurélio com um consilium 
Principis ordenando um ataque e comandando a guerra. Soldados de infantaria e 
cavalaria estão em ação. 

 
Para concluir, por que Cômodo mandaria entalhar essa cena na coluna se o 

oráculo fosse falso como enseja Luciano? O texto luciânico não tem compromisso 
com a verdade dos fatos ou fatídica, ele quer demonstrar o quanto perverso e 
maligno era Alexandre, por isso construiu um texto para difamar esse. Luciano, não 
se importa com a História de Roma, com suas vitórias ou derrotas, muito menos 
com seus Senadores e Imperadores. Luciano ri dos filósofos, dos reis, dos 
sacerdotes com o desejo de fazer com que seu leitor ouvinte reflita/ pense.  
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