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Resumo:  Este artigo parte de três aspectos indo-europeus presentes na religião da cidade de Tebas e da região da Beócia, a saber, os mitos de fundação da cidade relacionados a Cadmo e a Anfíon e Zeto e o culto de Plateia. Após uma análise de cada um desses três relatos, chega-se à conclusão de que a mitologia beócia guarda aspectos daquilo que se reconstitui da poesia indo-europeia. Esses resultados servem não apenas para comprovar a origem ancestral desses mitos, mas também reforçam a validade do método utilizado. 
Palavras-chave:  Mitologia grega; Filologia indo-europeia; Religião comparada.  
Abstract:  This paper examines the Indo-european origin of three Teban and Boeotian myths: the two myths concerning the founding of Thebes, related to Cadmus and the twins Amphion and Zethus, and the cult of Plataia. After a brief analysis of each of these stories, we conclude that Boeotian myths maintain traces of the reconstructed Indo-European mythology. These results are useful not only to show the antiquity of those myths, but also serve to ensure the validity of the methodology in this area. 
Keywords: Greek Mythology; Indo-european philology; Compared religion.   
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Introdução 
 
A descoberta da filologia indo-europeia por Jones, Rask, Bopp, dentre outros, que encontraram uma mesma origem para várias línguas de toda a eurásia, como o sânscrito, o grego, o latim, o alemão, o russo, o persa, dentre outras, abriu caminhos até então desconhecidos para o conhecimento da pré-história da humanidade. Mais de duzentos anos depois dessa descoberta, pode-se garantir que muito se estudou sobre essa língua ancestral, mas, ainda assim, várias questões, inclusive metodológicas, ainda são controversas. No entanto, é aceito por quase todos que essa protolíngua reconstituída tem alguma relação com uma língua (ou grupo de línguas) falada em uma determinada época (não há consenso sobre a época) e em um determinado lugar (sobre o qual não há, também, consenso), por um determinado povo. 

 É bastante razoável supor que os indo-europeus, como todos povos humanos, possuíram suas crenças e suas histórias tradicionais. Como um povo ágrafo, não possuímos nenhum relato de primeira mão que nos dê informações seguras sobre em que eles acreditavam e quais histórias eles contavam para explicar o mundo em que viviam. Contudo, por meio do método histórico-comparativo, somos capazes de obter algumas respostas para essas perguntas. 
 
Foi apenas na metade do século XX que se tomaram os primeiros passos para a pesquisa desse aspecto religioso-mitológico dessa cultura antiga. Até então o que havia eram apenas incursões pouco críveis de diversos pesquisadores. Porém, agora, no início do século XXI, temos alguns resultados conclusivos sobre esse estudo. Possuímos um panteão básico (Jackson, 2002) e também somos capazes de reconstituir pelo menos um mito com segurança (Watkins, 1995), e há muitas outras possibilidades que, ainda que em aberto, são bastante críveis. 

 Dentro desse quadro, a relação da mitologia grega com seus antepassados indo-europeus ainda é controversa e rende relativamente poucos frutos em comparação com outras literaturas, como a latina e, sobretudo, a sânscrita. Muitos consideram, como Puhvel (1987: 126), que a mitologia grega é um complexo intricado que congrega antepassados indo-europeus, influências de substrato e de adstrato e recriação interna. Resultado disso é que, em comparação com o renome, a Grécia figurou relativamente pouco nos estudos de religião e mitologia comparada indo-europeia. 
 Recentemente, no entanto, esse quadro vem se modificando e mais e mais os dados gregos vêm tomando relevo. O principal motivo é uma mudança metodológica: o comparativismo duméziliano, que se foca demasiadamente em caracteres sociais específicos, que ele chama de ideológicos, vem sendo abandonado e cada vez mais os estudos se focam em aspectos cujos étimos podemos reconstruir. 
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Com isso, a enorme vastidão e a grande antiguidade da literatura grega fornece muitos comparanda e, consequentemente, ela adquire um relevo muito maior. 
 

 

1. Cadmo e o dragão 
 

 Seguindo nessa nova metodologia, um dos mais importantes estudiosos do assunto, Calvert Watkins, já havia reparado no aspecto indo-europeu do segundo estásimo das Fenícias de Eurípides (Watkins, 1995: 362). A análise do autor centra-se especificamente sobre aspectos formais do relato da morte do dragão por Cadmo. Segundo o autor, o relato dos versos 657-65 apresenta a fórmula básica do grande mito indo-europeu do assassinato do dragão: HERÓI – MATA (*ghuen – SERPENTE (*h3eghwim) – com A ARMA. De fato, se observarmos o relato de Eurípides, vemos muitas das próprias raízes indo-europeias dessa fórmula aparecerem: 
 

ἔνθα φόνιος ἦν δράκων 
Ἄρεος, ὠµόφρων φύλαξ, 
νάµατ’ἔνυδρα καὶ ῥέεθρα 
χλοερὰ δεργµάτων κόραισι 
πολυπλάνοις ἐπισκοπῶν·  
ὃν ἐπὶχέρνιβας µολὼν 
Κάδµος ὄλεσε µαρµάρωι, 
κρᾶτα φόνιον ὀλεσίθηρος 
ὠλένας †δικὼν† βολαῖς· 
 
E lá estava um dragão assassino 
filho de Ares, guarda de espírito unívoco 
ele vigiava as fontes molhadas e fluxos 
verdejantes com as inquietas 
meninas dos olhos; 
avançado sobre ele e indo em direção à agua lustral 
Cadmo matou com uma pedra 
a cabeça assassina da fera destruidora 
com os golpes do seu braço. 

 
 Com efeito, o dragão é chamado de φόνιος, que advém da raiz indo-europeia *ghuen, que Watkins (1995: 301ff.) reconstitui na própria fórmula básica desse mito. Além disso, todos os elementos do mito indo-europeu recorrem nessa passagem: a arma é destacada – neste caso, é uma pedra – e há um primeiro momento em que o 
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dragão prevalece sobre o herói, quando alguns dos homens despachados por Cadmo são derrotados. 
 No entanto, creio que podemos ir além da interpretação de Watkins, que se interessa somente pelos aspectos formais da história, pois penso que os elementos indo-europeus vão além dessa mera semelhança formal. É possível que o material mítico por trás do relato das Fenícias também tenha evidentes origens indo-europeias. 
 Se observarmos os versos que Watkins não comenta, isto é, os versos 658-62, vemos um tema importante: o dragão guardava (ἐπισκοπῶν) as fontes da região onde Tebas seria fundada. Outras fontes permitem precisar melhor a história. Apolodoro (3.21) informa que, no momento da fundação de Tebas, Cadmo despachou alguns homens para buscar água na fonte Ária e lá calhou de encontrar um dragão guardando (φρουρῶν δὲ τὴν κρήνην δράκων) a fonte. A história segue como Eurípides conta, e Cadmo mata o dragão e, com seus dentes, semeia os spártoi: 

 
 

Βουλόµενος δὲ Ἀθηνᾷ τὴν βοῦν καταθῦσαι, [Κάδµος]  
πέµπει τινὰς τῶνµεθ' ἑαυτοῦ ληψοµένους χέρνιβα ἀπὸ τῆς Ἀρητιάδος 
κρήνης. Ὁ δὲ φρουρῶν τὴν κρήνην δράκων, ὃν Ἄρεος ἔλεγον εἶναι, 
τοὺς πλείονας τῶν πεµφθέντων διέφθειρεν. Ἀγανακτήσας δὲ Κάδµος, 
κτείνει τὸν δράκοντα·  καὶ, τῆς Ἀθηνᾶς αὐτῷ ὑποθεµένης, τοὺς τούτου 
ὀδόντας σπείρει. 

 
Desejando sacrificar a vaca a Atena, (Cadmo) envia alguns dos seus 
companheiros para buscar água-lustral da fonte Aretíada. O dragão que 
guardava a fonte, que dizem ser de Ares, matou a maior parte dos 
enviados. Irritando-se, Cadmo mata o dragão. E, por sugestão de Atena, 
semeia seus dentes. (tradução nossa) 

 
 Como diz Kürh (2005: 108), a morte do dragão significa não somente a vitória de Cadmo, mas também a possibilidade de estabelecimento de vida humana na região. Isto é, ao liberar a fonte de Ares, Cadmo permite que toda a região da Cadmeia seja habitável e sustente vida humana. Dessa maneira, o mito da vitória de Cadmo sobre o dragão significa, em última instância, o mito que permite o estabelecimento de populações em Tebas. 
 Sobretudo em relação a esta última questão, o que impressiona nessa passagem é sua proximidade com o mito indiano de Indra e Vr̥tra. O hino 1.32 do 
Rig Veda narra-o da maneira mais clara em seus primeiros versos: 
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índrasya nú vīryāṇi prá vocam 
yā́ni cakā́ra prathamā́ni vajrī́ | 
áhan áhim ánv apás tatarda 
prá vakṣáṇā abhinat párvatānām || 
áhan áhim párvate śiśriyāṇám 
tváṣṭāasmai vájram svaryamt atakṣa | 
vāśrā́ iva dhenávaḥ syándamānāḥ 
áñjaḥ samudrám áva jagmur ā́paḥ || 
 
Agora reconto as forças de Indra,  
as primeiras que com o raio fez. 
Matou a serpente e libertou as águas, 
abriu o lado das montanhas. 
Matou a serpente que jazia na montanha. 
Tvastr lhe forjou o raio troante. 
E as águas, tal como vacas mugintes, correntes 
rapidamente desceram para o mar. (tradução nossa) 

 
 Como o mito de Indra, Cadmo mata a serpente que dominava as águas. No caso indiano, trata-se do evento primordial, do mito que, nos Vedas antigos, estabelece o mundo como o conhecemos, liberando a aurora e criando as chuvas (Oldenberg, 1894:140). 
 Nesse caso, se compararmos com o mito de Cadmo, podemos ver uma enorme semelhança com o mito de Indra (Vian, 1963: 112 ff.). Ambos matam uma serpente que guarda a fonte das águas. Em ambos os casos, a morte da serpente resulta no estabelecimento da ordem civilizada, ou seja, a própria possibilidade de vida humana. Isso remete à função primordial desse mito – que não é exclusivamente indo-europeia –, que é o triunfo sobre as forças do caos (Watkins, 1995: 301). No entanto, apesar dessa amplitude mais universal do relato indiano, a dicção e os aspectos mais primordiais do mito são exclusivamente indo-europeus. 
 Contudo, a escala dos feitos é bastante diferente. No caso indiano, a vitória de Indra sobre Vr̥tra tem um caráter global; por sua vez, a vitória de Cadmo possibilita somente a vida em Tebas. Trata-se, no caso grego, somente de um mito sobre a fundação de uma cidade, e nem sequer o mito exclusivo, tendo em vista o relato da fundação de Tebas por Anfíon e Zeto, que veremos abaixo. 
 Porém, a proximidade entre as histórias é bastante grande. E, neste caso, não se trata somente da fórmula textual, tal como Watkins revelou: o conteúdo mítico também é extremamente parecido. E é parecido com um dos mitologemas básicos da poesia indo-europeia, que é o da derrota de um dragão e liberação das águas e da riqueza (Watkins, 1995: 300 ff.). 
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Há muitas histórias indo-europeias que remetem ao mesmo mitologema original: o ciclo nórdico dos Volsungos apresenta um mito sobre a morte de dragão. Neste mito, o herói, Sigurdr, parte em busca do elmo do dragão Fafnir, que antes havia sido de seu pai. O dragão também custodia uma grande quantidade de ouro, como este trecho do Fáfnismál deixa claro: 
 

Höfðiskemmra 
látihanninnháraþul 
fara til heljarheðan; 
öllugulli 
þáknáhanneinnráða, 
fjölðþvíerundFáfni lá. 
 
Less by a head | let the chatterer hoary 
Go from here to hell; 
Then all of the wealth | he alone can wield, 
The gold that Fafnir guarded. 

 
Também a mitologia irlandesa e a mitologia hitita apresentam versões muito próximas do mito. Na Irlanda medieval, textos legais aludem a uma saga de Fergus mac Léti, que derrotou um demônio marinho depois de ter sido rechaçado em primeiro lugar por ele –um evento semelhante a Cadmo. Entre os hititas, há o mito do deus da tempestade, Tarh̯unnas, que, debaixo d’água, derrota uma serpente (Watkins, 1995: 443 ff.). 

 Esses dois últimos mitos seguem alguns paralelos e alguns temas que se repetem: o herói sofre um primeiro revés, posteriormente há uma violação de hospitalidade, o herói é colocado em posição inferior, sofre uma mutilação, mas, por fim, derrota a serpente.  
 Pelo menos um desses temas recorre também no mito de Cadmo. Começando pelo que mais nos interessa neste presente estudo, o dragão que guardava a fonte em Tebas tem uma vitória temporária no momento em que derrota alguns dos companheiros de Cadmo. Quanto à relação com o mito de Indra, a 
semelhança fica manifesta na comparação entre o nome de Tarh̯unnas e o epíteto 
Vr ̥ta-túram, que compartilham a mesma raiz *tr ̥h2, no mesmo sentido de “superar”, 
“vencer” o adversário. Dessa forma, podemos ver que os cinco mitos mencionados apontam para um mesmo mito indo-europeu comum, em que o deus da tempestade derrota, em um ambiente aquático, uma serpente que era um grande obstáculo para a ordem humana. 
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Desse modo, a melhor explicação possível para essa proximidade entre o mito de Cadmo e esse grande mito indo-europeu é supor que se trata de uma sobrevivência da mitologia indo-europeia na mitologia grega. Não se trata da única aparição desse tema na mitologia grega, Watkins mesmo (1995 passim) relata vários outros mitos gregos que guardam relação com esse mitologema. 
 Uma objeção que pode ser levantada contra essa associação entre Cadmo e um mito indo-europeu tem a ver com o dado de que a própria mitologia grega associa sua chegada a Tebas como vindo do Leste. De fato, Cadmo, bem como sua irmã, Europa, é continuamente tratado como fenício, vindo da cidade de Tiro e vindo do oriente para o ocidente na busca de sua irmã, raptada por Zeus (Heródoto, 
História, 2, 49). 
 A favor dessa hipótese existem inclusive resquícios arqueológicos. Foram encontrados na Cadmeia, isto é, na acrópole de Tebas, resquícios cananeus, o que aponta para um influência semita na fundação da cidade. Nas palavras de Fontenrose (1966: 189), “como os gregos já diziam, a história de Cadmo reflete um assentamento fenício em Tebas”.  
 Com efeito, muitos helenistas pressupõem uma origem oriental para Cadmo. Dentre os comentários mais recentes está o de West (1997: 448 ff.), que segue uma tradição bastante antiga, remontando até o século XVII (idem, ibidem). Para essa tradição, o nome Cadmo deriva de uma raiz semítica qdm, que significa “leste”. Especificamente a teoria de West faz o nome dos tebanos, “Cadmeus”, ser derivado de algum povo fenício que se assentou na Beócia, de onde veio o nome de Cadmo. 
 Contra essas teorias levantou-se Beekes (2004 e 2010). Para o autor, o nome Cadmo deriva de uma língua pré-grega, que não era indo-europeia. Segundo ele, a forma da palavra apresenta um aspecto que mostra uma origem pré-grega. O problema com essa visão é que ela pressupõe os estudos do autor sobre uma língua pré-grega não indo-europeia que não foi aceita pela maioria dos pesquisadores. No entanto, é possível aproveitar a pesquisa do autor ao mostrar como a forma das palavras se associa com outras de origem não-grega.  
 Mas, quanto a este fato, na minha opinião, Beekes rejeita muito prontamente os paralelos indo-europeus fornecidos por Vian (1963), e o único motivo dado é o uso feito por este da metodologia dumeziliana. Como espero ter mostrado mais acima, outras metodologias também fornecem resultado semelhante. 
 Contudo, a questão da etimologia do nome do herói não encerra definitivamente a questão das origens do mito. Nomes mais recentes, ou adaptados, seja do substrato, seja de uma fonte estrangeira, podem encobrir mitos ancestrais, como espero ter demonstrado no caso de Afrodite e Hermes (Gripp, 2015, no 
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prelo). Dessa maneira, Cadmo pode tanto ser um nome oriental quanto um nome pré-grego e ainda assim estar representando um mito indo-europeu. 
 
 

2. Plateia 
 

 No entanto, temos outras informações que podem aprofundar a questão. 
 A Beócia possuía um festival comum, chamado de Daidala, realizado tanto pela cidade de Plateia quanto por toda a região da Beócia. Esse festival é referido primeiramente por Pausânias, que relatava um casamento falso de Zeus com Plateia, uma ninfa da região: 

 
ἐνταῦθα καὶ ἄλλο Ἥρας ἄγαλµα καθήµενον <Καλλίµαχος> ἐποίησε·  
Νυµφευοµένην δὲ τὴν θεὸν ἐπὶ λόγῳ τοιῷδε ὀνοµάζουσιν. Ἥραν ἐφ' 
ὅτῳ δὴ πρὸς τὸν ∆ία ὠργισµένην ἐς Εὔβοιάν φασιν ἀναχωρῆσαι, ∆ία 
δέ, ὡς οὐκ ἔπειθεν αὐτήν, παρὰ Κιθαιρῶνα λέγουσιν ἐλθεῖν 
δυναστεύοντα ἐν Πλαταιαῖς τότε· εἶναι γὰρ τὸν Κιθαιρῶνα οὐδενὸς 
σοφίαν ὕστερον. οὗτος οὖν κελεύει τὸν ∆ία ἄγαλµα ξύλου 
ποιησάµενον ἄγειν ἐπὶ βοῶν ζεύγους ἐγκεκαλυµµένον,  λέγειν δὲ ὡς 
ἄγοιτο γυναῖκα Πλάταιαν τὴν Ἀσωποῦ.  καὶ ὁ µὲν ἔπρασσε κατὰ τὴν 
παραίνεσιν τοῦ Κιθαιρῶνος·  Ἥρα δὲ ἐπέπυστό τε αὐτίκα καὶ αὐτίκα 
ἀφίκετο.  ὡς δὲ ἐπλησίαζε τῇ ἁµάξῃ καὶ τοῦ ἀγάλµατος τὴν ἐσθῆτα 
περιέρρηξεν,  ἥσθη τε τῇ ἀπάτῃ ξόανον εὑροῦσα ἀντὶ νύµφης 
γυναικὸς καὶ διαλλαγὰς ποιεῖται πρὸς τὸν ∆ία. (Pausânias, Descrição 
da Grécia, 9, 3.) 

 
E lá Calímaco esculpiu outra estátua sentada de Hera. Chamam a deusa 
de nubente por esta razão: dizem que ela estava irritada por algum 
motivo com Zeus e foi à Eubeia. Zeus, como não a aplacou, dizem ter 
ido para junto do Citerão reinando em Plateia naquele tempo. De 
fato,Citerão não era ultrapassado por ninguém em sabedoria. Ele, então, 
ordenou a Zeus para que, depois de ter feito uma estátua de madeira, 
levasse-a escondida sobre parelhas de bois e dizer que ele estava se 
casando com Plateia, a filha de Asopo. E ele fez segundo a sugestão de 
Citerão. Hera, então, ficou sabendo rapidamente e de uma vez chegou. 
Ao se aproximar do carro, rasgou as vestes e riu-se com o engano ao 
descobrir a estátua no lugar da esposa e fez as pazes com Zeus. (tradução 
nossa) 

 
O nome da falsa esposa de Zeus, Plateia, é o epônimo da região onde é celebrada a festa. No entanto, esse nome também guarda uma curiosa semelhança, primeiramente notada por Burkert (1979: 135), com o nome sânscrito para a “terra”: 

Pr ̥thví. Com efeito, a formação indo-europeia dessas duas palavras é rigorosamente 
a mesma: *pl̥th2u-ih2. Igualmente, outros topônimos indo-europeus são parecidos, 
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como o nome galês para a “Bretanha”, Llydau (Beekes, 2010: 1205). A expressão tem um significado claro: “ampla”, embora seja importante lembrar que a formação do adjetivo em grego é diferente do nome, sendo o adjetivo derivado do grau - e do 
sufixo *pl ̥th2eu ̯ih2, enquanto a formação do topônimo é com o grau zero, como em sânscrito. 
 Voltando para a relação Índia-Grécia, o nome Pr̥thví, que significa corriqueiramente “terra”, também designa a divindade da terra. Como divindade da terra, ela é bem pouco caracterizada nos vedas, contudo, o único aspecto particular que podemos notar da terra é que ela é mencionada frequentemente como a esposa de Dyaus, o deus do céu, como ocorre na seguinte passagem do Rig Veda: 

 
dyaur vaḥ pítā pŕ̥thivi mā́tā 
O Céu é vosso pai, e a Terra vossa mãe 

 
Em diversas outras passagens do Rig Veda, Céu e Terra são mencionados no 

mesmo fôlego, em um dvandva: dyāvāpr̥thivī ́. Embora as personagens da terra e do céu tenham pouquíssima ou quase nenhuma profundidade mitológica nos Vedas, uma conclusão a que se pode chegar é que Céu e Terra são vistos como consortes e pais dos deuses. 
 Com efeito, essa proximidade ocorre não apenas em indo-iraniano. O hitita, ainda que não preserve em nada as raízes do Veda, utiliza outras raízes, como na expressão que também significa pai “céu”: 
nepišašDU.aškattiššimaannašTaganzipaš. nepiš significa “céu” em hitita e anna significa “pai”. A forma Taganzipaš, que representa a terra, demonstra que essa forma exibe antiguidade indo-europeia. A expressão, portanto, é cognata da expressão do Rig Veda (Naafs-Wilstra, 1987: 280). 
 Uma solução para esse festival é imaginar que ele contenha resquícios de uma crença indo-europeia onde o deus do céu casa-se com a deusa terra. No entanto, essa crença é superada na versão “ortodoxa” do casamento de Zeus com Hera, portanto, o casamento torna-se falso. O festival dos Daidala, notou Larson (2001: 113), mostra-se muito próximo do festival a Hera em Samos. Uma possibilidade é que ambos relatem alguma mitologia arcaica de um “casamento sagrado”. Se isso for verdadeiro, seria um reforço a essa possibilidade de casamento entre céu e terra, porém, nem todos concordam com essa possibilidade, como, por exemplo Farnell (1896: 190-4). 

 
É importante notar, neste caso, a diferença entre o topônimo/teônimo e o adjetivo em grego. Ambos têm origem indo-europeia, mas, com uma diferença de 

grau da apofonia do sufixo, o adjetivo teria origem no *pl ̥th2u̯ih2 e o topônimo na forma com grau zero*plthuih2. É possível que ambas formas coexistissem em indo-
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europeu, mas uma delas especializou-se, no âmbito grego, para o nome da divindade, resultando no topônimo, que teria origem no teônimo. 
 Dessa maneira, esse festival de Plateia guarda um resquício bastante tênue da mitologia concernente à ligação do céu e da terra. Um aspecto importante da religião arcaica indo-europeia é a presença de divindades associadas a aspectos meteorológicos. Desta forma, podemos reconstruir uma divindade celeste: o *dieus ph2tēr, que é a origem de Zeus do panteão grego, bem como Tyr, do panteão germânico, Júpiter, do panteão romano e Dyaus, da religião védica (West, 2008: 186). No entanto, com relação ao papel mitológico, é forçoso notar que a figura de Zeus ultrapassa em muito, na mitologia grega, o papel secundário que possui seu cognato indiano. Recentemente, a tendência é imaginar que o papel ocioso, de mero genitor ancestral, do deus céu indiano é aquilo que se consegue reconstruir melhor do que o deus mais ativo e central dos panteões grego e romano (Jackson, 2002: 72). 

 
 

3. Anfíon e Zeto 
 

 Também em Tebas, um mito local atribui a fundação de Tebas a um par de irmãos, Anfíon e Zeto, filhos de Antíope. Essa referência já aparece na Odisseia: 
 

τὴν δὲ µέτ’Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα, 
ἣδὴ καὶ ∆ιὸς εὔχετ’ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι, 
καί ῥ’ἔτεκεν δύο παῖδ’, Ἀµφίονά τε Ζῆθόν τε, 
οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπτα πύλοιο 
πύργωσάντ’, ἐπεὶ οὐ µὲν ἀπύργωτόν γ’ἐδύναντο 
ναιέµεν εὐρύχορον Θήβην, κρατερώ περ ἐόντε. 

 
Depois dela vi Antíope, a filha de Asopo, 
que no abraço de Zeus proclama ter deitado, 
e gerou duas crianças, Anfíon e Zeto, 
os primeiros a fundar o sítio de Tebas sete-portões 
e murá-lo, pois, sem muros, não eram capazes 
de habitar a espaçosa Tebas, embora fortes os dois. (Tradução de 
Frederico Lourenço) 

 
 Anfíon e Zeto são filhos de Zeus com Antíope, uma das heroínas primordiais da Beócia. Todos os filhos gêmeos do deus-céu já evocam imediatamente o par divino, uma das reconstruções mitológicas indo-europeias mais seguras. Por tal motivo, autores como Kerenyi chamam Anfíon e Zeto de “Dióscuros Tebanos.” 
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Há, contudo, pouco mito relacionado ao par de deuses. Um deles é esse, relacionado à fundação de Tebas. Imediatamente é necessário contrastá-lo com o outro mito sobre a fundação da mesma cidade, o de Cadmo, que acabamos de ver acima. Há uma solução simples: Cadmo seria responsável pela fundação da acrópole, enquanto o resto da cidade fica sob responsabilidade dos gêmeos (Ganz, 1994). 
 Tal solução, contudo, parece uma harmonização. Talvez seja melhor imaginar que são dois mitos independentes e relacionados a assuntos distintos, apenas depois unificados na mesma linha histórica. Com efeito, os logógrafos fazem de Cadmo o avô dos gêmeos, inserindo-os na mesma família. 
 O outro mito relacionado ao par é relatado na Antíope de Eurípides, tragédia da qual resta uma quantidade suficientemente grande de fragmentos para podermos ter uma ideia do seu enredo. 
 Na tragédia, Antíope é filha de Nicteu (fr. 48 v. 42), que, irritado com a gravidez de sua filha antes do casamento, pede em seu leito de morte que se mate o marido, Épafo, com quem Antíope se casara depois de fugir aterrorizada de casa. Lico, que assume o trono, mata Épafo e traz Antíope de volta a Tebas. No caminho de volta à pátria, Antíope dá à luz, no Citerão, a um par de gêmeos, logo abandonado. Depois de anos sob o jugo de Dirce, mulher de Lico, Antíope escapa e se encontra, sem os reconhecer, com seus filhos em Eleuteras. Zeto ignora os apelos da mãe, mas Anfíon se mostra mais aplacável. Por fim, chega Dirce e prende Antíope novamente. No entanto, um mensageiro faz os gêmeos reconhecerem a mãe e,com isso,Dirce é punida pelos gêmeos – amarrada a um touro – e apenas a intervenção ex machina de Hermes salva a vida de Lico, e a tragédia termina com o estabelecimento da cidade de Tebas sob o comando dos gêmeos. 
 Alguns aspectos do mito revelam um caráter mais arcaico. O primeiro tem relação com os nomes de alguns personagens. Nicteu tem um caráter claramente 
noturno, visto que seu nome transparece a raiz para “noite”, em grego: νυκτ-. A filha, Antíope, tem um nome que também remete à noite, mas talvez signifique mais propriamente “lua”. Com efeito, αντι-οπη pode ser interpretado como “a visão contrária”, dentro de um contexto noturno – como o estabelecido pelo nome de seu pai –, e celeste – como estabelecido pelo seu “marido”, Zeus –, sendo seu significado mais provável o de “lua”. 
 O mito dos filhos do céu, *diuos nepoth1e, na reconstrução de Jackson (2002: 78), é um dos mais expandidos e facilmente reconhecíveis na mitologia indo-
europeia. Esse par divino aparece como os Aśvins ou Nāsatya na mitologia védica, como Dieva dēli (filhos do céu), na mitologia báltica, e em uma série de outras figuras mitológicas da tradição indo-europeia. Na Grécia, a figura mais constantemente associada a esse par mitológico são os Dióscuros (Jackson, 2002: 78), ainda que 
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existam outras figuras frequentemente associadas, como Nestor, em um importante estudo de Douglas Frame (Frame, 2013). 
 Em vista disso, a história representada na tragédia de Eurípides apresenta traços característicos desse mito. Com efeito, um dos principais papéis dos gêmeos celestes em todos os mitos indo-europeus consiste em salvar a filha do sol. Um mito báltico apresenta de forma bem clara esse tema geral (Puhvel, 1987: 283), e, da mesma forma, uma interpretação plausível do nome Nāsatya é o de “salvadores” (Frame, 1979: 134). Por fim, as próprias aparições dos Filhos do Céu na literatura grega constantemente são apresentadas como salvações, como Nestor (Frame, 1979: 100) e os Dióscuros também possuem um papel salvador, seja genérico, como no fr. 34 V de Alceu, seja específico, como no mito em que salvam Helena, depois de ser raptada por Teseu (Heródoto, 9, 73). 
 No caso específico, Anfíon e Zeto agem como salvadores de sua mãe na tragédia de Eurípides. O que esse mito tem de desviante do padrão indo-europeu é que os Filhos do Céu frequentemente salvam a filha do sol, neste caso, Antíope é, como vimos, a filha da noite e provavelmente uma personificação da lua. De qualquer forma, mesmo sendo uma versão levemente diferente daquilo que reconstruímos para todo o ambiente indo-europeu, o mito tebano aparenta ser mais próximo do reconstituído, ao guardar lembrança do ambiente celeste, do que os outros mitos gregos. 
 Há ainda uma última comparação que aproxima o mito dos gêmeos tebanos dos Filhos do Céu. No mito indo-europeu, os gêmeos estão frequentemente associados a cavalos. Por exemplo, no mito grego, os Dióscuros são chamados por Píndaro de εὔιπποι (Pítica 1, v. 66), em Alceu aparecem montados em cavalos velozes (Alceu fr. 34 V, v. 6) e frequentemente em toda literatura grega Castor é caracterizado como cavaleiro (Kerenyi, 1959: 110). Na Índia, o próprio nome Asvin, significa “cavaleiro”, “possuidor de cavalo”. Em letão, o nome da divindade também é uma forma análoga, Asvienai (Lehmann, 1988: 373), de mesmo significado. Por fim, a história mitológica de Hengist e Horsa é contada na História Eclesiástica do Venerável Beda (História Eclesiástica, A. 449), onde eles são os heróis que cruzaram o oceano e trouxeram os saxões para a ilha britânica. Além da associação com os irmãos que cruzam o mar, é relevante notar que os nomes dos personagens são traduzidos como “garanhão” e “cavalo”. 
 Assim, é um fato importante que, no final da tragédia Antíope de Eurípides, Hermes anuncie que Anfíon e Zeto serão chamados de “dois brancos potros de Zeus” (λευκὼ δὲ πώλω τὼ ∆ιὸς κεκληµένοι). Dessa maneira, essa ligação dos irmãos tebanos com cavalos também nos possibilita aproximar sua história do mito indo-europeu do par divino. 
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4. Conclusão 
 
A cidade de Tebas possui um caráter mítico bastante particular. Com efeito, ao lado do chamado “ciclo troiano”, o mais conhecido pelo público em geral, existia também um “ciclo tebano”, composto por poemas épicos que, infelizmente, não chegaram a nós. Esse ciclo tebano, é importante ressaltar, focava-se mais nas desventuras da família de Édipo do que nos mitos relatados nesse artigo. Porém, essas histórias ocorrem todas dentro de um contexto muito específico, fornecido por esses mitos fundadores da cidade de Tebas. 
 
Alguns fatores se destacam ao analisarmos esses mitos. Em primeiro lugar, é importante dizer que, embora apareçam referências ao ciclo tebano já na Ilíada (no catálogo das naus, por exemplo), e na Odisseia (o texto citado acima tem origem no canto 11 desse poema), há um certo distanciamento entre o mito tebano e o resto do mito grego.  

 Além disso, os personagens tebanos também têm pouca interferência no ciclo troiano comum. Por exemplo, o papel dos guerreiros tebanos, e dos beócios em geral, na guerra de Troia é próximo a nulo. Os guerreiros beócios mencionados no catálogo das naus (Ilíada 2, 494-524) têm um papel muito tênue em todo o poema e sequer têm ocorrências mitológicas relevantes externas à Ilíada (Kirk, 1985: 190). Dos cinco líderes mencionados no catálogo da Ilíada, apenas Peneleu e Leito aparecem com alguma relevância ao longo do poema, sendo os outros todos mortos. 
 Com efeito, as ligações entre as figuras míticas de ambas as tradições são mais superficiais. Por exemplo, a ligação entre Laio e Crisipo (filho de Pélops em Olímpia), a vinda de Tideu (pai de Diomedes) para lutar contra Etéocles não são essenciais para a existência desses mitos. Isso pode indicar que o mito tebano é suficientemente “independente” do mito grego comum ou, ao menos, do ciclo troiano. 
 Essa independência pode indicar que os mitos propriamente beócios cresceram razoavelmente independentes dos mitos do Sul da Grécia, sendo integrados no corpo comum apenas tardiamente. Dá mostra disso também o ritual de Plateia, que pode indicar uma antiga consorte de Zeus que perdeu sua relevância mítica para Hera. 

 
Há inclusive alguns motivos históricos para se imaginar isso. As tradições historiográficas, como, por exemplo, a de Tucídides (1, 24), nos informam que os Beócios não seriam nativos da região que ocupavam em tempos clássicos, mas sim imigrantes vindos de um lugar mais ao Norte da Grécia, depois de terem sido expulsos pelos tessálios. 
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Os dados dialetais confirmam essa noção: não há nenhuma proximidade linguística marcante entre o dialeto beócio clássico e o dialeto limítrofe, o ático (Coleman, 1963: 125). Embora o beócio faça parte de um grupo dialetal chamado Eólio, cuja existência têm sido posta em dúvida, ele diverge desses dialetos em uma maior proximidade dos falares ocidentais gregos. Essa proximidade com o dórico e o grego ocidental pode ser um indício de uma proximidade histórica maior. 

 Os outros dialetos do grupo eólico, como o lésbio e o tessálio, apresentam formas orientais mais características, sendo o lésbio inclusive aquele que mais se aproxima do ático e do jônio (Coleman, 1963). Isso leva pesquisadores como Finkelberg (2005: 112) a suporem que, em um momento anterior da história da antiguidade grega, eram os lésbios a fazerem fronteira com o grupo jônio, estando os beócios em outro lugar ao norte da região que ocupavam em tempos históricos. 
 Tendo em vista esses movimentos populacionais, Buck (1979: 76) analisa a cultura material da região que provavelmente era habitada pelos beócios na Idade do Bronze e conclui que “a terra dos beócios, ainda que na órbita da cultura micênica, era fronteiriça” pois “se situava na periferia da civilização micênica”. Dessa forma, é muito importante sempre ter em mente essa posição periférica, que é certamente refletida na mitologia. 
 Em contrapartida, é necessário ter em vista as considerações tecidas por Kühr (2005: 309) e Beck (2014: 21) sobre a complexidade da etnogênese grega, onde, apesar da existência de continuidades históricas, as noções de “povos” entre os gregos antigos são mais criações contemporâneas, eleições dentro de várias possibilidades, do que uma continuidade férrea. 
 No entanto, essas minúcias sobre identidade na Grécia antiga não afastam os dados básicos que coligimos aqui. Ao contrário da opinião de Kühr (2005: 128), não se deve ver os mitos de Cadmo e dos gêmeos somente como mitos concorrentes, reivindicados por diferentes grupos populacionais em busca de hegemonia interna. É necessário ter em vista também o quadro diacrônico, e, nele, Cadmo e os gêmeos pertencem não a partes rivais, mas sim fazem parte de um todo mitológico coerente. 
 Após examinar todos os textos aqui presentes, a melhor explicação para a coincidência entre a mitologia tebana e os mitos indo-europeus reconstituídos é a de que essa é um reflexo, ainda que pálido, da mitologia indo-europeia. Dessa maneira, aquilo que hoje entendemos como mitos de fundação de Tebas seriam reflexos de mitos indo-europeus proto-históricos. 

Não se trata do único exemplo de tal acontecimento. Muito mais famosa e discutida é a transformação de teologia nas lendas da fundação de Roma, descoberta e magistralmente descrita primeiramente por Georges Dumézil (2011: 590). Há 
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casos semelhantes com relação à chegada dos povos germânicos à ilha da Grã-Bretanha, no mito de Hengist e Horsa acima mencionado (Puhvel, 1987: 210). 
Se compararmos os achados neste artigo com aquilo que já se descobriu sobre a mitologia da família divina (Götterfamilie) indo-europeia, primeiramente estipulada por Euler (1987: 36-56) e mais completamente revista por Peter Jackson (2002), podemos ver que esses três mitos cobrem uma parte relevante da mitologia reconstituída. 
Em primeiro lugar, o casal divino, formado por *dieus e pl ̥th2u̯ih2, replicado, em Tebas, no par Zeus e Plateia: que Plateia não seja a consorte real de Zeus, na minha opinião, e como vimos, se dá pela adaptação do ritual arcaico com a mitologia panelênica, que conhece Hera como esposa de Zeus. Não obstante, como fica claro inclusive para alguns estudiosos dos cultos beócios, a própria Hera assumiu algumas características “terrenas” em seu mito, certamente refletindo um antigo par “terra-céu”. 
Em segundo lugar, temos um “herói cultural” na figura de Cadmo, que é o responsável por pacificar a terra tebana e possibilitar a habitação humana. Essa história reflete, em escala bem mais restrita, o grande mito indo-europeu do deus da 

tempestade, *perkuuh3nos, que derrotou a grande serpente *h3eghui. Esse mito, embora não seja um grande mito cosmogônico – os indo-europeus conheciam um mito da criação do mundo (Lincoln, 1975: 121-145) –, era um mito que representava o estabelecimento da ordem existente. 
Por fim, temos os filhos (ou netos) do céu, heróis salvadores, responsáveis pela distribuição de riquezas para os fiéis, na figura de Anfíon e Zeto. Eles são, como os heróis indo-europeus, deuses-cavaleiros, e têm o seu próprio mito de salvamento. 
Esses resultados nos permitem duas conclusões. Em primeiro lugar, servem para atestar a antiguidade da mitologia relacionada a Tebas e a persistência de mitologia indo-europeia dentro da mitologia grega. Mas, além disso, esse resultado fortalece a metodologia indo-europeia e os próprios achados ao confirmar achados de outros autores, por meio de textos que não serviram de base para nenhuma de suas análises. Trata-se de uma importante confirmação da validade e das possibilidades do método histórico-comparativo. 
Isso, evidentemente, não encerra toda a mitologia indo-europeia e tampouco toda a mitologia tebana. Não obstante, esse quadro aqui encontrado nos indica diversos pontos de vista a serem expandidos no futuro. Em primeiro lugar, ao contrário da visão negativa que alguns autores mais ligados à escola duméziliana possuem quanto à utilidade dos dados comparativos gregos, muito sobreviveu que nos pode dar vislumbres do que tenha sido a mitologia indo-europeia. Possivelmente não é somente Tebas que guarda esses resquícios, ainda que o caráter periférico dos povos beócios (Buck, 1979: 79) tenha sido um fator que tenha 



47 
Gripp, Bruno Salviano. 

Um Indra tebano? Aspectos indo-europeus na mitologia da cidade de Tebas 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2015, Volume 4, Número 1, pp. 32-49. ISSN: 2014-7430 

permitido a manutenção dessa mitologia. Dessa maneira, estudos que partem de realidades míticas e cúlticas em outras cidades gregas, tais como Esparta e Atenas, podem ter resultados interessantes. 
  
Referências 
 
Fontes  Pseudo-Apollodori (1894). Apollodori bibliotheca. Pediasimi libellus de duodecim Herculis 
laboribus, Ed. Wagner, R. Leipzig: Teubner  
Edda: Die Liederdes Codex Regius nebst verwandten Denkmälern I: Text. (Rev. Hans Kuhn, 5th edition). Heidelberg: Winter  Euripidis (1994). Fabulae vol. 3, edidit Diggle, J. Oxford: Clarendon Press.  Euripide (1972). L’Antiope d’Euripide ed. Kambitsis, J. Atenas: Hourzamanis. 
 Herodote (1930). Histoires vol. 2. Edité par Legrand, Ph-E. Paris: Les Belles Lettres.  Homerus (1998). Ilias Volumenpriusrhapsodias I-XII continens (ed. M. L. West). Stuttgart: Teubner.  Pausaniae (1903). Graeciae descriptio, 3 vols., Ed. Spiro, F. Leipzig: Teubner.  Sappho et Alcaeus (1971). Fragmenta. Amsterdam: Athenaeum – Polakund van Gennep. Edidit Eva-Maria Voigt.  
The Poetic Edda: translated from the icelandic with and introduction and notes by Henry Adams 
Bellows. (1936). Princeton: Princeton University Press.  Thucydidis (1942). “Thucydidis historiae, 2 vols.”, Ed. Jones, H.S., Powell, J.E. Oxford: Clarendon Press.  
 
Bibliografia  Beekes, R. S. P. (2004). Kadmos and Europa, and the Phoenicians. Kadmos, 43, 167-184.  Beekes, R. S. P; Beek, L. v. (2010). Etymological Dictionary of Greek. Leiden: Brill.  



48 
Gripp, Bruno Salviano. 

Um Indra tebano? Aspectos indo-europeus na mitologia da cidade de Tebas 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2015, Volume 4, Número 1, pp. 32-49. ISSN: 2014-7430 

Buck, R. J. (1979). A History of Boeotia. Edmonton: University of Alberta Press.  Burkert, W. (1979). Structure and History in Greek Mythology and Ritual. Berkeley: University of California Press.  Coleman, R. (1963). The Dialect Geography of Ancient Greece. Transactions of the 
Philological Society, 62/1, 58-126.  Dumézil, G. (2011) Mythes et dieux des Indo-Européens: Précédé de Loki et Heur et malheur 
du guerrier. Paris: Flammarion.  Farnell, L. R. (1896) The Cults of the Greek States vol. 1. Oxford: Clarendon Press.  Frame, D. (1979) The Myth of Return in Early Greek Epic. New Haven: Yale University Press.  Fontenrose, J. (1966). Resenha de Vian, F. Les origines de Thèbes: Cadmos et les Spartes. 
Classical Philology, 63, 189-192.  Ganz, T. (1994). Early Greek Myth: A Guide to Literary and Artistic Sources, 2 vol. Baltimore: Johns Hopkins Press.  Jackson, P. (2002). Light from distant asterisks. Numen, 49, 61-102.  Kerenyi, C. (1959) The Heroes of the Greeks. London: Thamesand Hudson.  Kirk, G. (1985). The Iliad: a commentary vol 1: books 1-4. Cambridge, Cambridge University Press.  Kühr, A. (2006). Als Kadmos nach Boioten kam: Polis und Etnosim Spiegel thebanischer 
Gründungsmythen. Stuttgart: Franz Steiner.  Larson, J. (2001). Greek Nymphs: Myth, Cult and Lore. Oxford: Oxford University Press.  Lehmann, W. P. (1988). “The Divine Twins” or “The Twins ... Divine?”, in: 
Languages and cultures (ed. Jazayery). Berlin: de Gruyter Mouton, 1988.  Naafs-Wilstra, M. (1987). Indo-European Dichtersprache in Sapphoand Alcaeus. 
Journalof Indo-EuropeanStudies, 15/3 e 4, 273-283.  Oldenberg, H. (1894). Die Religiondes Veda. Berlim: Wilhelm Hentz.  Puhvel, J. (1987). Comparative Mythology. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 



49 
Gripp, Bruno Salviano. 

Um Indra tebano? Aspectos indo-europeus na mitologia da cidade de Tebas 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2015, Volume 4, Número 1, pp. 32-49. ISSN: 2014-7430 

 Vian, F. (1962). Les origines de Thèbes: Cadmos et les Spartes. Paris: Klincksieck.  Watkins, C. (1995). How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics. New York: Oxford University Press.  West, M. L. (1997). The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and 
Myth. Oxford: Oxford University Press.  West, M. L. (2008). Indo-European Poetry and Myth. Oxford: Oxford University Press.     

Recebido: 24 de abril de 2015 
Aprovado: 22 de junho de 2015  


