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Abstract
The purpose of this paper is to analyze the pagan roots of Western Culture. Sumerian 
and Babylonian myths about the creation of the world and mortality will be studied, as 
well as Celtic narratives about travel to other worlds and Norse tales about the death 
of God.
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I
 

Numa das obras mais significativas sobre a experiência religiosa, 
intitulada The Golden Bough, A Rama Dourada, o antropólogo britâni-
co Sir James Frazer sustenta uma tese cujos ecos ainda hoje se fazem 
sentir. 

Relembremos sumariamente a concepção de Frazer: a evolução do 
espírito humano encontra‑se marcada por três fases distintas na forma 
como entende o mundo e a vida. São elas a magia, a religião e a ciên-
cia. Na fase mágica do pensamento humano, a percepção animista da 
realidade é, no essencial, neutra e impessoal, pois encontra‑se fundada 
13, 303-328, Lisboa: CFUL.                   https://doi.org/10.51427/cfi.phl.2022.0008
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na suposição de forças que interagem na base da semelhança e da con-
tiguidade entre os diferentes níveis de realidade. Na fase religiosa, pelo 
contrário, a visão do mundo torna‑se personalizada, passando o mun-
do a ser habitado, transitória ou permanentemente, por figuras divinas 
que, com os seus caprichos e vontades, exigem o cuidado, a atenção 
e o sacrifício dos mortais. Finalmente, desde a era moderna, ter‑se‑ia 
progressivamente imposto um modelo científico de inteligibilidade do 
mundo, assente novamente em forças neutras e impessoais, mas agora 
desprovidas de quaisquer ressonâncias mágicas, visto que seriam ana-
lisadas em função da estrita racionalidade lógica e matemática.1 

Este modelo é esquematicamente linear – afinal, devedor das 
concepções evolutivas, então em moda, de Spencer, de Darwin e de 
Comte. Seria, no entanto, redutor transformar a obra de Frazer apenas 
num espelho da interpretação positivista do mundo, esquecendo que 
podemos surpreender nela um dos estudos mais sérios e cuidados sobre 
os quadros mentais da visão pagã do mundo. Mais do que qualquer au-
tor, Frazer preocupou‑se em decifrar as raízes mitológicas e religiosas 
da cultura ocidental, em particular ao fazer‑nos escutar o eco das anti-
gas tradições pagãs na forma de viver e de sentir do homem religioso 
ocidental.

A palavra «paganismo» tem, como se sabe, um sentido pejorati-
vo. Literalmente, “pagão” (paganus) é, na designação latina, o habi-
tante das aldeias (pagi), qualificação que traduz o facto histórico do 
Cristianismo primitivo ter triunfado nas grandes cidades do Império 
e não tanto nas aldeias e nos campos onde se preservaram as antigas 
tradições religiosas. Se a distinção entre “cristãos” e “pagãos” parece 
reflectir uma mais antiga, aquela que opunha os povos da Aliança a 
todos aqueles que dela estavam excluídos, isto é, os gentios (os goiim, 
na terminologia hebraica), rapidamente, no seio da civilização cristã 
nascente, o termo «pagão» assumiu um tom depreciativo, senão mes-
mo acusatório, ao indiciar crenças supersticiosas, mágicas e idólatras 
próprias da ignorância das gentes das aldeias.  Esta acusação, tantas 
vezes violenta e persecutória, manteve‑se durante séculos, só oficial-
mente desmentida no segundo Concílio do Vaticano quando, no céle-
bre documento Nostra aetata2, não só se promove uma reconciliação 
da Igreja cristã com as outras grandes religiões hodiernas, como se 
reconhece o valor profundo das antigas religiões pagãs (sejam elas pré-
‑cristãs ou coetâneas do Cristianismo) que souberam, nas palavras do 
Concílio, preservar um sentido religioso profundo do mundo, da vida 

1.  FRAZER 1994: 45‑47.
2.  “No nosso tempo” (1965) com o subtítulo: Sobre a Igreja e as religiões não‑cristãs:  https://www.vati-
can.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat‑ii_decl_19651028_nostra‑aetate_po.html 
[consultada a 23 de Novembro de 2022].
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e do divino.
A nossa atenção, neste artigo, ir‑se‑á centrar nessas religiões anti-

gas, pois estamos convictos que, apesar de já não terem tradução ritual 
expressiva, as crenças pagãs condicionaram profundamente a visão e 
o sentir dos povos europeus. Não nos move nenhuma motivação sau-
dosista à maneira dos movimentos neopagãos que assolaram tragica-
mente a Europa nos anos 30 e 40, imitando involuntariamente o gesto 
patético do imperador neoplatónico Juliano, o Apóstata que, no século 
IV, quis reimplantar o paganismo como a religião oficial do Império 
contra aqueles que designava pejorativamente como os “bárbaros ga-
lileus”. Por sua vez, mais do que consagrar a ideologia sincrética da 
“New Age”3 que recuperou muito do paganismo antigo, iremos, sim, 
analisar a influência do mundo pagão sobre a sensibilidade europeia, 

3. A natureza ecléctica do movimento cultural, habitualmente designado pela expressão inglesa de “New 
Age”, torna muito difícil precisar as suas características. Corresponde, a nosso ver, a um conjunto de cren-
ças espirituais que transcendem os valores e as práticas tradicionais das religiões instituídas. Este novo 
conjunto de crenças está muitas vezes associado a uma série de “mânticas” (processos de adivinhação) 
como, por exemplo, a astrologia. Daí a identificação da “New Age” com a chamada “Era de Aquário”, a 
“Nova Era”. É credível que a expressão “New Age” tenha sido cunhada por William Blake no prefácio 
do seu poema Milton. “Rouze up O Young Men of the New Age!”, “Erguei‑vos Ó Jovens da Nova Era!” 
(William Blake. Milton. Ed. bilingue (inglês/português) de Manuel Portela. São Paulo: Nova Alexandria 
2014: 30‑31). Mas dificilmente podemos relacionar a mitologia criada pelo poeta romântico inglês com 
o movimento actual que eclodiu nos anos 60 do século passado. Certamente, este último, resultou da 
confluência de movimentos de contra‑cultura da pop art com escolas teosóficas (cf. Alice Ann Bailey. 
Education in the New Age. New York: Lucis Publishing, 1954). Importa referir a enorme influência do 
pensamento de C.G.Jung no movimento “New Age”, em particular na importância que conferia à Era 
do Aquário, sucessora da de Peixes, que se iniciaria no presente século. Na sua obra Aion: Beiträge zur 
Symbolik des Selbst [Aion: Contribuições para uma simbólica do Si] afirma: “Se, como parece provável, 
o éon [Aion] dos Peixes é regido pelo motivo arquetípico dos irmãos hostis [simbolizados pelas figuras 
de Cristo e de Anti-Cristo], então a aproximação do próximo “mês platónico” [1/12 de 25.800 anos], ou 
seja, Aquário, constelará o problema da união dos opostos.” (C.G. JUNG. Aion. Beiträge zur Symbolik des 
Selbst. Olten / Freiburg i.Br.: Walter Verlag. 1976: 141). Refira‑se que o conceito de “ano platónico” é ac-
tualmente científico, mas tem  como sua origem uma passagem do Timeu 39d em que Platão caracteriza o 
que é um “ano perfeito”. O “Ano Platónico” ou “Grande Ano” é definido pela astronomia como o período 
de um ciclo completo dos equinócios em torno da eclíptica, ou cerca de 25.800 anos. A eclíptica traduz a 
projecção sobre a esfera celeste da trajectória aparente do Sol observada a partir da Terra. Jung confere‑
lhe uma clara dimensão psicológica neste seu estudo sobre o conceito filosófico tradicional de “Idades do 
Mundo” (Aion). Cada uma delas corresponde a um doze avos desse “ano platónico”. Para Jung, a “Idade 
dos Peixes” implica um conflito agudo entre o bem e o mal, representados na antiguidade por dois peixes, 
um deles invertido, este último, símbolo do mal. A “Idade do Aquário” que, em termos astronómicos, 
corresponde ao momento em que o ponto equinocial da Primavera aponta na direcção da constelação de 
Aquário, significa, para a Psicologia Analítica, a fase psicológica em que os dois valores, bem e mal, são 
integrados na totalidade do Si [Selbst], permitindo a que este último descubra que o mal não tem uma ex-
istência real, mas é apenas a projecção de tudo aquilo que a esfera psíquica não aceita em si mesma. Como 
é sabido, Jung designa esta projecção como a “sombra”. A New Age ou a Era do Aquário corresponderia à 
progressiva eliminação da “sombra” [Schatten] no âmbito do processo de individuação do Si [Selbst]. Por 
último, sublinhe‑se a intuição de Aldous Huxley de uma philosophia perennis, de uma ‘filosofia perene’ 
(Aldous Huxley. The Perennial Philosophy. New York: Harper & Brothers. 1945), presente em todos os 
movimentos culturais e religiosos, incluindo naturalmente os movimentos congéneres do paganismo.  
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percebendo talvez que o Ocidente tem outras raízes fundamentais que 
não apenas as das grandes religiões monoteístas, nas quais se inclui 
naturalmente a cristianização do Logos grego.

 

II

O nosso ponto de partida será a metáfora privilegiada por Frazer, 
a “rama dourada”, que dá título à sua obra fundamental atrás referida. 
Como reconhece o antropólogo escocês, a imagem foi‑lhe sugerida por 
uma pintura homónima de Turner, datada de 1834, na qual o grande 
pintor inglês quis representar uma das cenas tradicionais da mitologia 
pagã.

4 

Neste quadro podemos surpreender uma jovem que exibe, na sua 
mão esquerda, um ramo dourado, enquanto na mão direita se adivinha 
uma foice igualmente de ouro. Como se pode ver, tal exibição não pa-
rece suscitar qualquer reacção por parte das outras personagens, pois 
enquanto umas descansam junto a um lago, outras divertem‑se dançan-
do. 

Que cena mitológica é aqui representada e o que significa este 
misterioso “ramo de ouro”? Sem margem para dúvidas, neste quadro 
de Turner, estamos em face de uma reinterpretação pictórica de um dos 
episódios mais marcantes da Eneida de Virgílio. No texto poético con-
ta‑se a intenção do príncipe Eneias de visitar o reino dos mortos para 
se encontrar com Anquises, o seu falecido pai, para que este o ilumine 

4.  J.M.W. Turner. 1834. “The Golden Bough”. Tela sobre óleo. 104,1cm x 163.8 cm. Tate Gallery. London.
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no seu caminho. No entanto, para conseguir descer ao reino da morte 
são e intacto, Eneias necessita da ajuda de uma profetisa, a Sibila5, 
aquela que, como nos diz Petrónio, no Satyricon, conhece tragicamente 
o segredo da imortalidade, mas não o da juventude. Com efeito, conta 
a lenda que Sibila de Cumas, a profetiza, amante de Apolo, solicitou 
à divindade uma vida muito longa, de mil anos, esquecendo‑se de lhe 
pedir também a juventude. À medida que o seu corpo envelhecia, ia 
ficando cada vez mais ressequida e carcomida a tal ponto que foi en-
fiada numa gaiola. E Petrónio acrescenta tragicamente: “Porque eu vi 
com os meus olhos a Sibila de Cumas presa numa gaiola e as crianças 
perguntavam‑lhe: ‘O que é que tu queres, Sibila?’. E ela respondia: 
‘Quero morrer’.”6 

Não é esse, no entanto, o sentido da imagem dominante do quadro 
de Turner. Com efeito, quando conheceu o príncipe Eneias, Sibila era 
ainda uma jovem radiosa que lhe ofereceu como símbolo um ramo de 
ouro, sem o qual nunca se poderia vencer a prova da morte. O signifi-
cado do quadro de Turner torna‑se claro: vivemos como se a morte não 
existisse, indiferentes ao caminho da imortalidade que nos é oferecido 
por este misterioso ramo. Mas, para lá da amargura e melancolia ine-
rente à pintura, Frazer descobre uma vertente mais sinistra associada a 
este símbolo. Como nos diz, logo nas páginas iniciais da sua obra, este 
ramo de ouro ‑ que propicia a imortalidade – encontra‑se associado a 
um dos rituais mais enigmáticos da cultura pagã.7 O ramo de ouro de-
veria, em princípio, ser recolhido de uma árvore de um bosque sagrado 
dedicado à deusa Diana, a deusa virgem e selvagem das florestas. Ora, 
em volta dessa árvore, rondava um sacerdote cuja obrigação consistia 
em preservar com a sua vida aquele símbolo sagrado. Este sacerdote, 
habitualmente um escravo ou um gladiador, não tinha nem um instante 
de descanso ou tranquilidade, pois haveria de chegar o momento, em 
que por desatenção, alguém o assassinaria e tomaria o seu lugar. 

Como nos mostra Frazer, era esta a regra selvagem daquele san-
tuário: o posto sacerdotal e também, curiosamente, o título de Rei só 
se poderia obter, assassinando o sacerdote anterior. Se este ritual nos 
surge, numa primeira análise, como uma excepção bárbara no seio da 
civilização clássica, pode‑se, no entanto, surpreender nele uma convic-
ção universal religiosa. Para lá da preservação de um costume histórico 
lendário, assente na morte cíclica dos reis, estudado por Joseph Camp-
bell em Masks of the Gods, o rito da árvore da Rama Dourada simboli-
za uma visão religiosa baseada no paralelismo simbólico entre, por um 

5.  VIRGÍLIO 2020: 211 [VI 405 e sgs].
6.  PETRONIUS 1983: 48.
7.  FRAZER 1994: 9‑10.
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lado, a morte e a ressurreição dos deuses e, por outro, os ciclos e ritmos 
regenerativos da Natureza.8 A ideia central deste rito descobre‑se na 
necessidade de se proceder a um sacrifício contínuo como forma de 
proporcionar uma revitalização da existência e da vida, ideia que per-
passa explicitamente o filme de Francis Ford Coppola, Apocalipse Now 
(1979), como se depreende das lúgubres, mas indirectas meditações do 
Coronel Kurtz sobre a rama de ouro e da sua função regeneradora no 
seio do “coração de trevas” (heart of darkness) inerente à humanidade.

9

9

Será, assim, em torno deste símbolo enigmático ‑ o ramo sagrado 
de ouro ‑ que iremos perscrutar o modo como as antigas religiões pers-
pectivaram o mundo. Embora o caminho que iremos trilhar não seja 
exactamente aquele que é percorrido pelos passos de Frazer, a con-
clusão deste percurso, construído em torno de um mesmo enigma, o 
da rama dourada, será, no entanto, idêntica: a rama dourada como o 
símbolo pagão, por excelência, da cultura ocidental.

                                      

8.  CAMPBELL 1960: 164. 
9.  Apocalypse Now (1979) ‑ Francis Ford Coppola. Importa sublinhar que este filme de Coppola 
é uma adaptação da novela de Joseph Conrad, Heart of Darkness (1899), mas onde a narração é 
transferida do Congo oitocentista para a guerra do Vietname do século XX. A outra obra referida 
visualmente pelo filme de Coppola é o livro de Jessie L. Weston, From Ritual to Romance (1920).
Esta autora pertence à escola ritualista do mundo religioso e é uma discípula de Frazer.
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Observemos a primeira metamorfose deste ramo de ouro, aquela 
que nos é proporcionada por esta estranha divindade da primeira ci-
vilização que legou por escrito à humanidade a sua visão do mundo. 
Referimo‑nos naturalmente à Suméria, a primeira das grandes civiliza-
ções que a história regista e que se desenvolveu na região conhecida 
pelos gregos como a Mesopotâmia. 

Pouco se sabe sobre esta estátua de cariz religioso descoberta no 
cemitério real da cidade suméria de Ur, a cidade lendária de Abraão. 
Esta estátua, feita de ouro, de lápis‑lazúli e de pequenas conchas repre-
senta um bode em posição erecta em frente de um pequeno arbusto de 
folhas e ramos de ouro.10 O facto de ser um dos primeiros artefactos 
religiosos da génese da civilização humana, torna‑o particularmente 
significativo. Nele se conjugam dois dos elementos mais relevantes da 
experiência religiosa da humanidade. Em primeiro lugar, um bode, ani-
mal que desempenha um papel crucial, como mostrou René Girard em 
toda a vivência religiosa.11 No rito religioso do bode expiatório, descri-
to na Bíblia, este animal, após ter absorvido simbolicamente todos os 
males do mundo, é sacrificado, sendo morto ou lançado no deserto. O 
segundo elemento relevante é este arbusto de ramos de ouro, certamen-
te uma das primeiras figurações da árvore da vida, uma das imagens 
arquetípicas mais pregnantes do imaginário humano.

Qual a imagem do mundo, da vida e da criação que estava asso-
ciada a esta misteriosa estátua? Se os elementos que possuímos sobre a 
identidade desta figura são mínimos, o mesmo não se pode dizer sobre 
os conhecimentos que detemos actualmente sobre a visão do mundo 
da civilização suméria, que a literatura da Babilónia irá consagrar lite-
rariamente, em particular na obra conhecida como a “Grande Epopeia 
da Criação” ou “Sete Tábuas da Criação”. Estamos perante um dos 
momentos altos da literatura humana, onde melhor se pode surpreen-
der a concepção da vida e da criação dos povos que habitaram a zona 
do Crescente Fértil. A tese que defenderemos é que a visão da criação 
proposta, claramente pagã, ainda ressoa significativamente na nossa 
própria imagem do mundo.

Ouçamos, pois, este poema da criação, habitualmente designado 
pelas suas duas palavras em acádico Enuma elish, “Quando no Alto...”, 
cuja escrita remonta provavelmente ao segundo milénio A.C. Apesar 
de visar uma intenção ideológico‑política, ao traduzir a supremacia da 
10.  Foram descobertas duas estátuas muito semelhantes em Ur (Sul do Iraque) em 1928‑29 por Leonard 
Wooley. A imagem reproduz uma das estátuas, “Ram in the Thicket” ou “Ram Caught in the Ticket” (Ur. 
2650‑2550 B.C.). 45,7 cm x 30,5 cm. British Museum [room 56]. London. A segunda estátua encontra‑se 
no museu norte‑americano, Penn Museum (The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and 
Anthropology). Philadelphia, Pennsylvania. 
11.  GIRARD 1978: 76.
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Babilónia sobre as outras cidades‑estado da região, revelam‑se neste 
poema os traços fundamentais da concepção do mundo vigente desde 
os Sumérios.

Escutemos os primeiros versos deste poema que apresenta todas 
as características de um hino épico, cuja recitação, sabe‑se hoje, ocupa-
va um lugar privilegiado no culto ritual, em particular nas festividades 
do Ano Novo celebradas no começo do Outono. 

1. Quando no alto os céus ainda não tinham nome
2. nem a terra em baixo tinha sido nomeada, 
3. nada existia senão Apsû, o primordial, o progenitor, 
4. e a criadora [mummu] Tiamat, que gerou todos eles; 
5. Misturaram as suas águas.12 

Estamos, assim, em face de dois deuses primordiais, Apsû e Tia-
mat, ambos identificados com o elemento líquido, sendo o primeiro a 
expressão da divinização das águas doces e subterrâneas, enquanto a 
segunda divindade, a deusa Tiamat, expressa antes a imensidão dos 
mares e a salinidade das águas. Conta‑nos o mito que este pai e mãe 
primordial, casal divino por excelência, gerará quatro gerações de deu-
ses que se tornarão extremamente ruidosos, perturbando o seu sossego 
e calma. Se a deusa Tiamat se mostra indulgente com os seus filhos, o 
mesmo não acontece com o deus‑pai Apsû que manifesta abertamente 
a sua cólera: 

38. Não estou em paz durante o dia e à noite não consigo dormir.
39. Vou destruir e despedaçar o seu modo de vida
40. de modo que reine o silêncio e possamos dormir.13

A deusa indigna‑se, mas Apsû está decidido a preservar a calma 
e a tranquilidade das origens. Só que uma das divindades, de nome 
Ea, “aquele que tudo sabe”, também conhecido entre os Sumérios pelo 
nome de Enki, descobre as intenções de Apsû. Depois de proteger os 
deuses num círculo mágico, adormece e mata Apsû, o pai divino, apo-
derando‑se dos seus domínios.

O deus Ea, que personifica as águas doces dos lagos e dos rios, 
ocupa um lugar privilegiado no panteão mesopotâmico, graças ao seu 
saber, engenho e papel de protector da humanidade. Vivia com a sua 
esposa, Damkina, bem no centro das águas, na casa dos destinos. Da 

12. Enuma Elish T1: 1‑5.

13. Enuma Elish T1: 38‑40.
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sua deusa consorte, Ea terá um filho, de nome Marduk, perfeito em 
todos os sentidos, “o mais honrado dos grandes deuses”, o que tem a 
autoridade do Céu, com quatro olhos para tudo ver e quatro orelhas 
para tudo escutar. 

Entretanto, alguns deuses ressentidos com o poder crescente de Ea 
e de seu filho, apelaram à vingança de sua mãe Tiamat que se decide 
sair da letargia a que se tinha entregado, pois, apesar de enfraquecida, 
ela ainda detinha a tábua onde estavam escritos os destinos. Cria, en-
tão, como suas armas, enormes serpentes marinhas plenas de veneno 
nas suas presas gigantescas. Ea, ao ver aquele exército, fica paralisado, 
mas ainda tem forças para perguntar se o destino está fixado. A esta 
questão, o herói por excelência, Marduk, responde, oferecendo‑se para 
combater Tiamat, na condição de se tornar o maior de todos os deuses. 
Pleno de confiança, Marduk lança‑se ao encontro de Tiamat, conse-
guindo envolver a deusa na sua rede. Corta‑a, em seguida, em dois 
pedaços, de modo a transformar uma das partes na cobertura dos céus 
e a outra, na terra que manterá as águas subterrâneas para sempre ocul-
tas. O poema descreve, em seguida, a forma como Marduk organizou o 
mundo, estabelecendo calendários, fazendo surgir a Lua como a luz da 
noite que marca os dias. Edifica a cidade da Babilónia, literalmente “a 
porta dos deuses”, para que estes possam ter sempre um local de des-
canso na Terra. Do sangue dos seus inimigos, Marduk, em colaboração 
com o seu pai, cria os homens, permitindo aos deuses dias tranquilos, 
na medida em que os humanos trabalharão para eles. 

1.Quando Marduk ouviu as palavras dos deuses,
2.teve o desejo de fazer coisas maravilhosas
3.abriu a boca, dirigindo‑se a Ea.
4.Disse o que tinha concebido no seu coração:
5.‘Vou amassar o sangue e formar os ossos,
6.farei nascer um ser primitivo [Lullû], cujo nome será ‘homem’.
7.Criarei o homem‑primitivo [Lullû]
8.a quem o trabalho penoso dos deuses será dado para que estes possam repousar’.14

O poema termina com a glorificação de Marduk como rei dos deu-
ses, enunciando os seus cinquenta atributos divinos. Os primeiros pre-
dicados não deixam margens para dúvidas sobre a sua natureza. Mar-
duk é o jardineiro do mundo:

14. Enuma Elish T6: 1‑8. 
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1. [ele é] o doador de terras aráveis, que fixa (seus) limites, 
2. criador de grãos e sementes de linho, (ele) que está na origem da erva verde.15

Numa palavra, o grande criador do mundo revela‑se como mais 
uma metáfora do ramo de ouro.

A grande epopeia babilónica é um poema claramente mítico, na 
dupla acepção da palavra, visto que ele se apresenta simultaneamente 
como uma narrativa das origens e uma narrativa instauradora que 
legitima o triunfo da ordem sobre o caos. Com efeito, Tiamat, a mãe 
de todos os seres, simboliza o caos indiferenciado, matriz primordial 
donde tudo emerge, enquanto Marduk personifica o princípio mascu-
lino da ordem e do poder. As hipóteses interpretativas deste combate 
mitológico são múltiplas, sendo possível apreender seja uma leitura de 
sabor gnóstico, segundo a qual a criação está manchada por um crime 
primordial que marca, com o seu sangue, a geração do homem, seja a 
certeza de que todos os começos, mesmo os divinos, devem ser trans-
cendidos. Mais do que uma alegoria naturalista, o mito deve, a nosso 
ver, ser perspectivado, como uma metaforização da génese do mundo, 
na qual se pode surpreender a passagem da tranquilidade que antecede 
a criação, tranquilidade incarnada pelo casal divino das águas abis-
sais, a um combate violento entre a indiferenciação caótica, plena de 
energia e de força, simbolizada por Tiamat, e a organização do mundo, 
alcançada através da fragmentação do corpo da deusa mãe, pelo herói 
divino, Marduk.

Longe de ser uma visão ingénua da criação, esta cosmogonia pagã 
está presente no pensamento filosófico e teológico mais estrito do Oci-
dente. Assim, desde a ideia platónica de uma matéria indeterminada 
e primordial (a “chôra”) que resiste e dá corpo ao mundo16, passando 
pela concepção de Schelling, no escrito da liberdade de 1809, no qual 
se sustenta a ideia de um fundamento abissal, indeterminado e caótico 
em todo o existente,17 até à visão surpreendente do filósofo e teólo-
go francês Alain Houziaux de uma “matéria primordial”.18 A hipótese 
de Houziaux consiste em mostrar‑nos que a única forma coerente de 
explicar o acto de criação e a existência do mal no mundo implica a 
admissão de uma “matéria primordial” eterna e distinta de Deus, cuja 
existência é enunciada explicitamente nos versículos iniciais do Géne-
sis. Com efeito, a noção actualmente comum de uma criação ex nihi-
15.  Enuma Elish T7: 1‑2.
16.  Timeu 51a.
17.  SCHELLING 1976: 363.
18.  HOUZIAUX 1998: 36 e sgs.
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lo é, no fundo, uma noção tardia, estando completamente ausente dos 
versículos bíblicos da criação, sendo, no fundo, uma doutrina elabora-
da no século II pelos primeiros padres da Igreja, em particular Santo 
Irineu, provavelmente a partir do comentário do texto paulino, em que 
São Paulo nos diz que Deus “chama à existência as coisas que não 
existem.”19 Não vamos, neste momento, discutir a coerência, para mui-
tos suspeita, desta ideia fascinante de um Deus que se vê a braços com 
uma matéria primordial obscura, esse enigmático caos primordial das 
águas abissais do Génesis. Queremos apenas reter como primeira tese 
que a concepção pagã da criação, como ordenação de uma natureza 
informe, encontra‑se bem viva na cultura e no pensamento ocidental.

 

                                         IV

20

Observemos agora a segunda metamorfose da rama dourada, já 
não sob a forma de um bode ou de um deus jardineiro, mas antes a de 
uma planta mágica e oculta que confere vida a quem a possui. A ima-
19.  Rom 4:17.
20.  Representação plausível de Gilgamesh, datada de 713‑706 B.C., num baixo‑relevo de um palácio as-
sírio (Khorsabad, Iraque). Encontra‑se actualmente no Louvre (Paris).
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gem é novamente babilónica e é‑nos retratada num dos textos mais be-
los e profundos de toda a literatura universal, a Epopeia de Gilgameč.21 
Nela se narra a história de Gilgameč [Gilgamesh], um rei da cidade de 
Uruk na Mesopotâmia, que atormenta com a sua prepotência, desejos 
e arrogância os habitantes daquela cidade. Os deuses, ouvindo o apelo 
do povo, criaram um rival, um jovem de nome Enkidu que o desafias-
se. Lutaram furiosamente entre si, mas para grande surpresa de todos, 
tornaram‑se amigos inseparáveis. Gilgameč, que sonhava com feitos 
heróicos, desafiou o seu amigo, Enkidu, a irem ambos combater um 
ogre, um «grande mal» que assolava as florestas. Venceram‑no, tendo a 
deusa do amor, Ishtar, ficado apaixonada pela beleza e força de Gilga-
mesh. Este, no entanto, rejeita‑a, lembrando‑lhe os destinos miseráveis 
dos seus antigos amantes. A deusa furiosa amaldiçoa Enkidu, conde-
nando o maior amigo de Gilgameč à morte. 

Destroçado, Gilgamesh faz uma grande e penosa viagem, procu-
rando o único homem abençoado pelos deuses, de nome Ūta-napĭsti, 
que não só foi poupado ao Dilúvio como passou a viver eternamente no 
paraíso, no «jardim do Sol», nas Terras de Dilmun. Dilmun é o paraíso 
babilónico que, nas palavras de uma outra epopeia suméria (Epopeia 
de Emmerkar), é uma “terra pura”, “plena de brilho”, “onde o leão não 
mata e o lobo não faz mal ao cordeiro” e onde a deusa Ninhursag faz 
crescer as suas plantas proibidas.

Quando Ūta-napĭsti avistou Gilgameč, totalmente prostrado com 
a viagem, inquiriu‑o sobre as suas motivações. Mas Gilgameč pergun-
tou‑lhe: 

242. O que aconteceu  ao meu amigo Enkidu [não consigo suportar,]
243. eu deambulo pelo mundo selvagem, 
244. como poderia ficar em silêncio? Como poderia sossegar?
245. O meu amigo, que eu amo, transformou‑se em pó,
246. O meu amigo Enkidu...
247. Não serei também como ele e me deitarei,
248. para nunca mais me erguer, por toda a eternidade?
[...]
7. ‘Como assististe à assembleia dos deuses e encontraste a vida?’22

Ūta-napĭsti narrou‑lhe, em primeiro lugar, a história do seu des-
tino. Um dia, os deuses decidiram destruir com um dilúvio terrível a 
humanidade, pois ela tinha‑se tornado extremamente ruidosa. Mas o 
deus já nosso conhecido, Ea, o deus das águas doces dos lagos e dos 

21.  Babylonian Gilgamesh Epic [Gilgamesh 2003].
22. Gilgamesh 2003: X 242‑248; XI 7.
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rios, o deus que tinha feito os homens a partir de argila, decidiu poupar 
um deles, Ūta-napĭsti, avisando‑o nos seus sonhos. 

24. [...] constrói um barco!
25. Abandona as riquezas e procura a sobrevivência!
26. Despreza as propriedades e salva vidas!
27. Leva para o barco a semente de todas as criaturas vivas! [...]
109. Durante um dia, a tempestade [...]
110. Rapidamente soprou e o [Dilúvio…], o vento leste,
111. como um cataclismo caiu sobre o povo.
112. Ninguém se conseguia ver,
113. ninguém se reconhecia no meio da destruição.
114. Até os deuses se assustaram com o Dilúvio!
115 Fugiram, subiram ao céu de Anu.
116. Os deuses estavam encolhidos como cães, a descoberto ao ar livre [...]
128. Durante seis dias e sete noites,
129. soprava o vento, os aguaceiros, a tempestade, o dilúvio. 
130. Quando chegou o sétimo dia,
131. o vento forte cedeu, [...]
132. o mar, que tinha lutado como uma mulher em parto, ficou calmo,
133. a tempestade ainda cresceu, [mas] o Dilúvio terminou.
134. Olhei para o tempo atmosférico e tudo estava em sossego,
135. mas todas as pessoas se tinham transformado em barro.
136. A planície inundada era plana como o céu.
137. Abri uma passagem e a luz do sol incidiu sobre o meu rosto.
138. Inclinei‑me de joelhos e sentei‑me ali a chorar,
139. as lágrimas corriam‑me pelo rosto.
140. Examinei as margens do mar,
141. em catorze lugares surgiu uma massa terrestre. [...]
147. Quando chegou o sétimo dia, 
148. Soltei uma pomba, libertando‑a:
149. E a pomba voou
150. não encontrando lugar onde poisar, ela voltou, 
151. soltei uma andorinha, libertando‑a
152. e a andorinha voou...
153. não encontrando lugar onde poisar, ela voltou,
154. soltei um corvo, libertando‑o:
155. O corvo saiu e ele viu que as águas se tinham retirado. 
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156. Comeu, voou à volta, grasnou, mas não voltou.
157. Fiz uma oferenda e sacrifiquei aos quatro cantos da terra.

158. Deitei incenso no cimo da montanha.23

E os deuses decidiram, então, abençoar Ūta-napĭsti. Depois de 
narrar a sua história a Gilgameč, perguntou‑lhe: 

207. Mas agora quem reunirá os deuses para ti,
208. para que possas encontrar a vida que procuras?
209. Vem, durante seis dias e sete noites não dormirás!
210. Assim que se agachou,
211. o sono pairava sobre ele como uma névoa.
212. Ūta‑napišti falou com a sua mulher: 
213. “Vejam o companheiro que exigiu a vida!
214. O sono paira sobre ele como uma névoa”.24

A mulher de Ūta-napišti apiedou‑se de Gilgameč e pediu ao seu 
marido que lhe revelasse um segredo antes deste partir. E então o ho-
mem abençoado pelos deuses confidenciou a Gilgameč: “

283. Existe uma planta que cresce debaixo de água, que tem espinhos como uma 
silva 
284 o seu espinho é como o da rosa, ela te ferirá as mãos. 
285 Se conseguires apanhá‑la... [voltarás a ser jovem].25

Gilgameč não hesitou e mergulhou no fundo das águas onde 
encontrou aquela flor maravilhosa. Decidiu retornar depressa para a 
sua capital, Uruk, para que todos pudessem sentir a força revigoradora 
daquela planta mágica. No caminho de volta, decidiu banhar‑se num 
lago. No seu fundo encontrava‑se uma serpente e esta 

305. [...] sentiu o cheiro [suave da fragância] da planta,
306. [silenciosamente] saltou para fora de água e apoderou‑se dela; 
307 quando se afastava, logo mudou de pele.
308 Depois Gilgameš sentou‑se a chorar,
309 as lágrimas corriam pelo seu rosto.26

23. Gilgamesh 2003: XI 24‑158.
24. Gilgamesh 2003: XI 207‑214.
25. Gilgamesh 2003: XI 283‑285.
26. Gilgamesh 2003: XI 305‑309.
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Regressou à sua cidade e tornou‑se um homem sábio, pois como 
diz o final do texto fez uma viagem, conheceu o cansaço e, ao regres-
sar, gravou numa tábua de argila a sua história.

Naturalmente não iremos sublinhar os paralelismos profundos 
existentes entre esta narrativa mágica e as lendas e histórias do Géne-
sis. Também não insistiremos na diferença que Ricoeur, na Filosofia da 
Vontade, assinala em relação ao mito adâmico e que nos parece frágil. 
Com efeito, diz o filósofo francês que “o fracasso na busca da imor-
talidade, relatada na famosa Epopeia de Gilgamesh está ligada com a 
inveja dos deuses, que traçam os limites entre a esfera dos mortais e 
dos imortais”.27 Mas não só a perda de imortalidade parece ligada a 
um descuido humano, resultante de não se estar suficientemente “des-
perto” e “acordado”, como a pretensa inveja dos deuses babilónicos 
parece ressoar num dos versículos mais enigmáticos do texto bíblico: 

“Disse Deus: «Se o homem já é como um de nós, versado no bem e do mal, que 
agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para 
sempre!» E Deus o expulsou do Éden”.28 

Mais do que dilucidar as diferenças entre o jardim de Éden e de 
Dilmun, gostaríamos, sim, de salientar que, nesta história plena de co-
ragem e de amor ‑ certamente o primeiro mito romanceado que alguma 
vez nos foi legado pela escrita ‑, se encontra expressa a convicção pagã 
da relação entre a morte e a imortalidade. A morte é, por um lado, negli-
gência, desatenção que se revela, no mito, tanto no sono de Gilgameč 
como na perda do seu ramo de ouro; mas, por outro, a morte, como a 
pele caída da Serpente, é condição de nova vitalidade, algo que o mun-
do helénico pagão consagrará em Elêusis, na base da crença, segundo 
a qual o que é vivo só pode germinar se a sua semente for lançada nas 
profundezas da terra.

27.  RICŒUR 1987: 202.
28.  Gn 3, 22‑23.
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V

29

A terceira metamorfose da rama dourada revela‑nos uma histó-
ria celta de morte e de paixão. Trata‑se da história mítica de Bran, o 
irlandês, filho de Febal, que um dia, quando passeava sozinho pelos 
campos, ouve uma música estranha, mas tão suave como ele nunca 
tinha escutado.30 Voltou‑se para todos os lados, tentando encontrar o 
autor daqueles sons plenos de beleza e de lamentação, mas, para seu 
espanto e temor, não conseguiu avistar ninguém. Enquanto escutava 
aquela música foi ficando cada vez com mais sono até que adormeceu 
profundamente. Quando acordou, tudo parecia ter voltado à normalida-
de, mas, para sua surpresa, descobriu a seu lado um estranho ramo de 
macieira. Era um ramo de cor prateada com um brilho especial devido 
à sua estranha, mas bela floração branca. Bran regressou ao seu forte e 
todos contemplavam com encanto aquele ramo maravilhoso. 

Nessa noite surgiu subitamente à sua frente uma mulher de grande 
beleza, envergando roupas misteriosas e, para seu espanto, ela come-
çou a cantar. Bran apercebeu‑se então que estava diante de uma Bann-
shee, de uma mulher que habitava um outro mundo, esse mundo que 
a sua alma inconscientemente tanto ansiava. Ela cantou‑lhe a beleza 
de uma ilha encantada, a Ilha das Maçãs, onde os frutos estão sempre 
29.  Imagem do “Caldeirão de Gundestrup” (Painel A) – Nationalmuseet (København).
30.  The Voyage of Bran, son of Febal, to the land of the living; an old Irish saga. VII‑VIII D.C.
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maduros, onde as lágrimas não correm, onde não existe sofrimento e 
morte. E tão repentinamente como tinha surgido, ela desvaneceu‑se 
perante o olhar estupefacto de Bran, levando consigo aquele Ramo 
maravilhoso. Percebendo que aquela canção lhe era destinada, no dia 
seguinte, lançou‑se num barco, com alguns companheiros, procurando 
aquela ilha misteriosa. 

Na sua viagem encontrou o deus do mar dos celtas, Manannan, 
aquele que supostamente habita a ilha de Man. Mas o deus, em vez de 
lhe apresentar mil e um obstáculos, bem pelo contrário, transformou 
as ondas do mar numa planície verdejante cheia de flores e pomares. 
Chegaram finalmente às ilhas de encantar, onde uma mulher com um 
simples fio arrastou com firmeza o barco na sua direcção. Naquela ilha 
de Bannshees viveram tempos de felicidade, comendo e bebendo pelo 
caldeirão da abundância, pois, por mais que comessem, os seus pratos 
nunca ficavam vazios. E tudo esqueceram, a ilha da Irlanda, as suas 
famílias, os seus amigos. 

Ao fim de um ano, no entanto, um dos companheiros de Bran, de 
nome Nechtan, encheu‑se de saudades de casa e da sua antiga vida. 
Bran e aquelas mulheres‑fadas bem tentaram persuadir Nechtan a que 
ficasse, mas ele manteve‑se inabalável. Bran, relutantemente, decidiu 
trazer o seu companheiro a casa, mas no momento da partida uma das 
mulheres lançou‑lhe um Geis. O “Geis” é, segundo a cultura celta, um 
sortilégio mágico que implica da parte de quem o escuta uma interdi-
ção ou uma obrigação. Neste caso, a Bannshee interditou‑os que algu-
ma vez pusessem os seus pés em terra firme. Quando o barco de Bran 
se aproximou da costa irlandesa, as pessoas perguntavam‑lhe quem 
eles eram. E Bran respondia: “Sou Bran, filho de Febal, saí desta terra 
há um ano, mas agora regressei”. Mas ninguém os conhecia... Subita-
mente, Nechtan, o seu melancólico companheiro, não aguentou mais e 
saltou para terra. Para grande aflição de todos, logo que os seus pés to-
caram no solo, o seu corpo desfez‑se em pó. Então Bran percebeu que 
a sua antiga terra lhe estava para sempre interdita e depois de contar as 
suas aventuras, lançou‑se outra vez ao alto mar em busca da Ilha das 
Maçãs para nunca mais ser visto.

Nesta história mítica podemos escutar a alma céltica que, de uma 
forma indelével, marcou o espírito e a cultura europeia. Em primeiro 
lugar, descortinamos a crença celta na existência de um «Outro Mun-
do», de um mundo perfeito e paradisíaco, embora, em muitos aspec-
tos, semelhante ao nosso mundo quotidiano. De tal forma é assim, que 
este «Outro mundo» pode ser atingido da forma mais inopinada, seja 
atravessando uma simples ponte, seja passando para outra margem de 
um rio, seja mergulhando profundamente nalguma cisterna mágica do 
nosso lar. 
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Poder‑se‑á objectar, com alguma razão, que o fascínio humano 
por mundos perdidos imaginários não é exclusivo da cultura céltica. A 
visão de mundos paradisíacos e de sonho ocupa um lugar privilegiado 
no nosso imaginário colectivo. Embora as suas descrições não primem 
pela nitidez, mais não seja porque talvez faça parte do seu encanto 
essa mesma imprecisão, é, no entanto, universal a crença mitológica 
na existência de mundos de sonho, geralmente situados em zonas de 
tal modo recônditas e obscuras que apenas viajantes intrépidos têm a 
coragem e a força de os alcançar. A imagem de um mundo de plenitude 
encontra‑se viva nesse reino mítico e mágico da Ásia, Shambala, reino 
de perfeição, de paz e de sabedoria cujo caminho, diz‑se, parece ser de-
lineado escrupulosamente nesses círculos mágicos orientais, presentes 
tanto nas mandalas dos monges tibetanos, como nas danças sagradas 
da Índia. A força de atracção de Shambala sobre o nosso imaginário 
foi de tal modo grande que, ainda neste século, o pintor russo, Nikolai 
Roerich – o criador dos cenários da Sagração da Primavera de Stra-
vinsky ‑ se lançou à sua procura, gravando em belos quadros todo o seu 
caminho. Mas os mundos de sonho não terminam aqui. Quem é que 
nunca ficou fascinado com o mundo perdido descrito na famosa ópera 
de Rimsky‑Korsakov, intitulada A Lenda da Cidade Invisível de Kite-
zh, essa cidade mítica coberta pelas águas de um lago, cidade que só 
pode ser tenuamente avistada, mas que apenas espíritos puros podem 
efectivamente atingir? Quem nunca almejou perder‑se para sempre 
no reino da Atlântida, nas Ilhas Afortunadas ou nos Campos Elísios? 
Os exemplos são múltiplos, desde o reino lendário da rainha do Sabá, 
passando pelo El Dorado até ao reino cristão de Prestes João, situado 
algures entre a Etiópia e a Ásia, cuja hipotética existência fez parte do 
imaginário de Henrique, o Navegador.31 

Contudo, a nosso ver, o fascínio que sentimos por essas histórias, 
pelo menos no Ocidente, nunca moldaria o nosso imaginário colectivo 
sem a marca histórica, cultural e mitológica dos celtas. Em primeiro lu-
gar, porque, para a cultura céltica, esses mundos não eram longínquos, 
mas envolviam a nossa vida e podiam ser descobertos acidentalmente 
em qualquer momento. Longe de serem mundos recônditos que exi-
gem um caminho quase iniciático de esforço e atenção, à maneira de 
Gilgameč, o «Outro mundo» dos celtas parece encontrar‑se já ao virar 
da próxima esquina, de tal modo que Bran em vez de encontrar um mar 
revolto, o vê transformado num campo de flores e de frutos.

Este mundo mágico dos celtas pode ser habitado por várias enti-
dades. Em primeiro lugar pelos deuses e, em particular, aqueles que 

31. “A multiplicidade cultural forjou o caráter e pensamentos da nação portuguesa no fim da chamada 
Idade Média, ou seja, o Portugal celta, pagão, romano, templário, árabe. As convicções mítico‑religiosas 
dos celtas marcaram profundamente a evolução e o destino da cultura ocidental.” (RÊGO 2020: 200).
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povoam o imaginário dos povos gaélicos, a saber, os filhos da grande 
deusa Dana, os Tuatha dé Danann, literalmente os «membros da tribo 
da deusa Dana». A deusa Dana – também conhecida por Ana, Anu, 
Danu ou Dôn ‑ foi de tal modo marcante para a cultura europeia que 
ainda hoje a celebramos indirectamente no nome do rio Danúbio. Tudo 
indicia que o culto da deusa Dana expressasse reverência religiosa em 
face da Natureza como um todo, pensada enquanto entrelaçamento in-
finito e contínuo entre todas as formas de vida, bem visível tanto na 
arte céltica de La Tène, como no famoso Book of Kells irlandês. 

Da mesma forma que a deusa, a Devi indiana, a divindade dos 
celtas pode assumir diferentes formas, algumas delas terríveis, como 
é o caso de Morrigan, habitualmente representada por um Corvo que 
pousa sobre os ombros dos heróis no momento da sua morte, outras 
bem benignas e protectoras como se pode surpreender na deusa Brigit 
(literalmente “a suprema”, habitualmente representada como uma Tri-
pla Mãe). 

32

Nos Tuatha dé Danann, sobressaem outros deuses mais ou menos 
pitorescos como é o caso do “bom Pai” (o Dis Pater), o “deus‑pai” 
32.  Relevo de três deusas ou “Matres”‑ arte romana‑céltica. Corinium Museum. Cirencester. Gloucester-
shire (UK).
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com o seu caldeirão da abundância, Lugh, o deus de todas as artes, 
sempre acompanhado com a sua lança, o Rei Nuada com a sua espada 
mágica e a sua mão feita de prata. Conta a lenda que, apesar de serem 
os principais deuses, tiveram, no entanto, que se refugiar no “Outro 
mundo” quando os “mortais” invadiram as suas terras sagradas. No 
“Outro mundo”, seja ele designado como “Terra da Juventude” (Tir na 
nÓg), como “Terra das Mulheres” (Tir na Nban) ou “Ilha das Maçãs” 
(a Avalon das lendas do Graal, para onde o rei Artur foi levado quando 
ferido mortalmente) habitam ainda o “povo pequeno” seja sob a forma 
de Bannshee, as mulheres fadas, ou de Leprecaun, anões traquinas que 
assolam os mortais com as suas travessuras.

Em torno deste entrelaçamento constante entre o mundo dos deu-
ses e o mundo dos mortais, floresceu um culto religioso dominado pe-
las imagens vivas das plantas, das árvores e dos seus ramos dourados, 
de tal modo que muitos afirmam que os sacerdotes celtas adquiriram o 
seu nome de uma árvore, o carvalho (drui), sendo os druidas os deten-
tores da sabedoria inerente àquela árvore. 

Pouco sabemos sobre o modo como os celtas pensavam esse sa-
ber, pois se existe tónica na cultura céltica é a insistência no valor da 
oralidade e da memória e a desconfiança visceral em relação à escrita. 
Contudo, a partir da hipótese de Robert Graves, na sua obra A deu-
sa branca33, podemos aventar uma hipótese que reúne cada vez mais 
consenso. Associada a cada árvore sagrada deste culto pagão, desde 
os carvalhos, as macieiras, os teixos ‑ os “eburos” donde derivou os 
nomes das cidades de Évora e de Évreux ‑, encontrava‑se um conjun-
to de sinais gráficos, conhecidos como os Oghams, o correspondente 
celta às runas dos povos germânicos. Qual a sua função? Tudo indica 
estarmos em face do que poderíamos designar como a Botânica das 
Memórias do Mundo. Da mesma forma que, na tradição pagã clás-
sica, se desenvolveu uma “arte da memória” em torno das diferentes 
construções arquitectónicas (podendo, assim, falar‑se de “palácios” ou 
“teatros das memórias”), e nas quais se associava a cada divisão um 
feixe de recordações de tudo o que se preze e se ama, permitindo, as-
sim, em cada instante crítico da vida, reconstituir mentalmente este 
“museu imaginário”,34 também os celtas ampliaram a casa imaginária 
à escala do próprio mundo, permitindo o percurso da mente através dos 
caminhos das florestas e adquirindo a sabedoria das árvores. Ora, des-
tas últimas, sobressai a sageza dos carvalhos porque neles floresce em 
plena “terra desolada” (waste land), nos Invernos mais frios e gelados 
da Europa, uma outra planta, a planta do visco que se mantém sempre 

33.  GRAVES 2013: 113 e sgs.
34. Cf. YATES 1966.
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verde e brilhante, símbolo vivo da vitória da luz sobre as trevas, da vida 
sobre a morte, só podendo, deste modo, ser extraída pelos druidas com 
as suas foices de ouro, pois eles sabiam estar perante a rama dourada. 

Mais do que a celebração de uma extravagância botânica, o ramo 
de ouro é símbolo dessa luz que ilumina a noite. Luz de vida que ilumi-
na a morte. O outro mundo que Bran anseia, cujo caminho é indicado 
pelo ramo de luz oferecido pela jovem é, sem margens para dúvidas, o 
da morte. Mas essa morte que a alma anseia, a cultura ocidental conhe-
ce‑a por uma palavra cara à literatura de raiz celta: a paixão. Não será 
certamente um acaso que, na mais bela história de paixão da cultura 
céltica, o mito de Tristão e Isolda, o desenlace final da história se dê 
no entrelaçamento permanente dos ramos que brotam dos túmulos dos 
amantes, a lembrar‑nos o elo indissociável que se oferece, na paixão, 
entre o amor e a morte, entre a luz e as trevas.

VI
 

35 
Em todas as metamorfoses do símbolo pagão da rama dourada, 

35.  Imagem da morte de Baldr, desenhada por W.G. Collingwood. Poetic Edda 1908: 239. 
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este último revelou‑se fonte de criação, de vida e de luz. Neste mo-
mento conclusivo deste artigo, gostaríamos de revelar uma faceta mais 
inquietante deste símbolo que, não deixa por isso, de ser fecunda e rica 
em ensinamentos. Escutemos, então, o último mito que seleccionámos, 
pertencente agora a uma das grandes raízes pagãs da cultura ocidental, 
a cultura germânica antiga, cultura que se manteve viva e actuante na 
Europa em plena era medieval cristã. 

Trata‑se de um mito que nos é narrado nas célebres sagas islande-
sas em particular nas famosas “Edda [Eddur]” que foram preservadas, 
na Idade Média, em prosa por Snorri Sturluson36. Esta narrativa desem-
penha um papel crucial na forma como os germânicos viam o mundo. 
Para eles, na verdade, não existia apenas um único mundo, mas, sim, 
nove, todos eles entrelaçados entre si numa teia estruturada em torno de 
uma árvore incomensurável que os sustenta e lhes dá vida. As três raí-
zes desta árvore cósmica, designada por Yggdrasill («monte sagrado») 
eram, por sua vez, alimentadas por três seres, conhecidos como as Nor-
nas, possuindo cada uma delas um dos poços. Como as parcas gregas, 
estas moiras ou fadas germânicas têm uma relação directa com o tem-
po. Assim, a primeira e a mais significativa, de nome Urðr (“norna; 
destino”) simboliza o passado, enquanto as outras se chamam Verðandi 
(“a que gira”; presente) e Skuld (“a dívida impagável”, futuro). Todos 
os nove mundos ‑ e não apenas o dos humanos ‑ estão submetidos a 
este tempo, de tal modo que até os deuses sabem que vão morrer. 

Entre eles, o mais importante é Odin [Óðinn – “furor poético e 
guerreiro” ‑ também conhecido entre os povos germânicos como Wo-
tan], o primeiro dos Æsir, deuses jovens e guerreiros que viviam no 
Asgard. A imagem poética mais nítida de Odin, entre os Vikings, era 
a de um velho de grandes barbas, com um chapéu enterrado na cabe-
ça, cobrindo parte do rosto de forma a ocultar a falta de um dos seus 
olhos. Segundo contam as Edda poéticas, em particular, a Völuspá - a 
Profecia da Vidente,  Odin teve de passar por duas grandes provas para 
alcançar a Sabedoria. Por um lado, para beber do poço de Mímir, o 
poço da Sabedoria, sacrificou um dos seus olhos37 e, por outro, para 
obter o saber das runas, enforcou‑se a si mesmo na árvore de Yggdrasi-
ll, durante nove dias, sendo trespassado por um lança, morrendo e res-
suscitando em seguida.  Andava sempre acompanhado por dois corvos, 
Huggin [“pensamento”] e Munnin [memória] que voavam por todo o 
lado e diziam a Odin tudo o que acontecia nos nove mundos. 

Mas este mundo dos deuses estava condenado a desaparecer e o 
acontecimento que o desencadeia é um dos seus mitos mais fascinantes 
que passamos a relatar.
36.  STURLUSON 1987: 51 e sgs.
37. Poetic Edda, Völuspá, estrofe 29.
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Odin tinha um filho, de nome Baldr [“o deus branco” ‑ Balderus]. 
Este jovem deus era o mais belo e puro dos deuses. Em volta dele havia 
sempre bondade e felicidade e, embora os outros deuses, estivessem 
bem longe deste ideal puro, ficavam extremamente felizes por sabe-
rem que, pelo menos, um deles era assim. Figura apolínea, ele era o 
mais amado tanto dos deuses como dos homens, sendo naturalmente o 
preferido de Frigg, a mulher de Odin. Sucede, no entanto, que Baldr 
começa a ter pesadelos recorrentes nos quais sonha que vai morrer. 
Ficou de tal modo assustado que pediu ajuda à sua mãe, Frigg. Esta, 
apercebendo‑se do perigo, resolve percorrer todos os mundos para que 
cada elemento natural jurasse nunca fazer mal a Baldr. Falou com as 
aves, com os insectos, com as plantas, com as pedras, com a água, com 
as doenças, com as folhas das árvores e todos prometeram solenemente 
nunca fazer mal ao jovem deus. Frigg regressou feliz ao Asgard, ten-
do no final do caminho deparado com uma planta muito pequenina, 
a saber, o visco. Mas, como estava fatigada pensou que este ser tão 
ínfimo certamente nunca faria mal a Baldr e não se preocupou com o 
seu juramento. 

Correu então a notícia no Asgard, no mundo dos deuses, que Baldr 
se tinha tornado indestrutível e todos os seres divinos se regozijaram 
com isso. Tornou‑se mesmo um passatempo dos deuses reunirem‑se 
em volta de Baldr, atirando‑lhe com tudo em cima. Pedras, machados, 
flechas, tudo o que se lançava resvalava no corpo dele sem o aleijar. 
Baldr ria‑se feliz como uma criança com o prazer que os deuses ti-
nham naquele jogo e deixou de ter pesadelos. Apenas havia um deus, 
de nome Loki, que não se regozijava, pois, tinha uma enorme inveja e 
ressentimento de Baldr. Loki era um deus titânico, espírito do fogo, que 
tinha um dia sido subjugado por Odin para servir os deuses. Ressentido 
com a inocência de Baldr, Loki disfarçou‑se de uma pobre velha inde-
fesa e foi visitar a deusa Frigg. Obteve a sua confiança e rapidamente 
se apercebeu das razões da imunidade de Baldr. Frigg acabou por lhe 
confidenciar que apenas um arbusto de visco ‑ que crescia perto do Va-
lhalla ‑ nada prometera. Loki procurou aquele raminho que, entretan-
to, crescera; arrancou‑lhe as folhas e afiou a extremidade. Dirigiu‑se, 
então, para o círculo dos deuses em torno de Baldr. Apercebeu‑ se que 
um deles, apesar de comungar da alegria dos outros, não participava 
naqueles jogos. Esse deus era o irmão gémeo de Baldr, de nome Höðr, 
que era cego. E então Loki aproximou‑se dele e disse‑lhe “também tu 
podes participar. Apoia‑te no meu braço e atira.” E deu‑lhe aquela seta. 
A ponta atravessou o coração de Baldr e matou‑o.38 Abateu‑se sobre 
38. “Thus the view that Balder’s life was in the mistletoe is entirely in harmony with primitive modes of 
thought. It may indeed sound like a contradiction that, if his life was in the mistletoe, he should neverthe-
less have been killed by a blow from the plant. But when a person’s life is conceived as embodied in a 
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os deuses um silêncio terrível enquanto Loki fugia apressadamente. O 
corpo do deus inocente foi posto num grande barco, tendo Odin lan-
çado nele o seu anel. Apesar das Valquírias, as dísir [“mulheres divi-
nas”], participarem ao lado de Odin no funeral, não podiam levar o 
corpo de Baldr para o Valhalla, visto que ele tinha morrido por causa 
de um truque e não heroicamente. O que significa que aquele deus que 
eles tanto amavam estava condenado a viver para sempre com a temí-
vel Hel [“a oculta”], a filha tenebrosa de Loki que dominava o reino 
gelado dos mortos. 

Frigg, entre todos, estava desolada, pois o seu filho mais amado 
morrera. Mas pensou que, se alguém tivesse coragem de falar com Hel, 
talvez conseguisse fazê‑lo regressar do reino dos mortos.  Hermóðr - o 
‘Hermes’ nórdico ‑, outro irmão de Baldr, aceitou a missão. Quando 
atingiu os reinos infernais, Hermóðr suplicou a Hel que deixasse Baldr 
partir, mas ela pôs uma condição: se Baldr é assim tão amado que to-
dos o chorem. A incansável Frigg solicitou, então, a todos os seres que 
chorassem Baldr. Mas apesar da relva se cobrir de orvalho e as árvo-
res de seiva, Loki não o chorou e Baldr foi assim condenado. Destino 
trágico teve igualmente Loki que, tal como Prometeu, foi amarrado 
solidamente a um rochedo, sendo a causa do seu suplício uma serpente 
colocada mesmo por cima da sua cabeça que lhe deixava cair de tem-
pos a tempos gotas de veneno. Loki irá assim permanecer nesta tortura 
até ao “crepúsculo dos deuses” (Ragnarök - “o destino dos poderes”), 
momento em que os deuses e os gigantes titânicos se envolverão numa 
batalha que os levará à destruição mútua. Das cinzas deste apocalip-
se germânico sobreviverá Baldr que, num mundo de novo verdejante, 
anunciará aos homens ‑ simbolizados por Líf e Lífthrasir ‑ uma era de 
paz e de felicidade.

Sem dúvida que, nesta última metamorfose pagã da rama doura-
da, esta surge‑nos, no mito de Baldr, como símbolo de destruição do 
que é belo, inocente e perfeito, símbolo do “deus que morre”. Mas não 
será esta a última lição pagã ao Ocidente que ecoa ainda na questão 
com que termina o romance de Thomas Mann, A Montanha Mágica? 

“Será que também desta festa universal da morte, também 
do maléfico ardor de febre que inflama ao nosso redor o céu 
chuvoso da noite, surgirá um dia o amor?”39

particular object, with the existence of which his own existence is inseparably bound up, and the destruc-
tion of which involves his own, the object in question may be regarded and spoken of indifferently as his 
life or his death, as happens in the fairy tales.” (FRAZER 1994: 794).  
39.  “Wird auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den 
regnerischen Abendhimmel, einmal die Liebe steigen?” (MANN  1924: 938).
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