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Raptos de Europa:
para uma percepcao imagetica da passagem
do mito ao logos
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RESUMO: Levantamos a hipotese de que a historiografia e outras formas de narrativa logografica
desenvolvem-se a partir de investigacoes e interpretacoes das imagens veiculadas oralmente
pelos mitos. Desenvolvemos e exemplificamos esta hipotese a partir da comparacao entre a
versao historiogrAfica de Herodoto e a verslo de um poema lirico de estilo anacreontico, que
contam um mesmo acontecimento: o rapto da princesa Europa. A comparacao e conduzida pela
anAlise da forma como uma mesma imagem pode provocar diferentes interpretacoesigualmente
coerentes, segundo o contexto de significacao. Para extrair a imagem essencial a partir da qual
sao construidas as versoes, e usado o metodo ideogrAmico de construcao poetica. Concluimos
que as imagens miticas precedem as versoes historicas e que elas si40 mais proximas da
percepcao dos fatos, ate quando sao fabulosas demais.
PALAVRAS-CHAVE: Mito; imagem; histbria; logos; Herodoto.

Ja no seu mito de origem, Erev (Ocidente) e o nome de uma princesa fenicia, que os
gregos chamaram Europes. A donzela foi raptada quando se banhava nua nas praias de Tiro,
na margem oriental do Mediterraneo, e levada ate Creta por Zeus, metamorfoseado em
touro branco, ou por um guerreiro heleno, como prefere narrar o historiador Herodoto. Seu
irmao, Kedem (Oriente), chamado Cadmo pelos gregos, foi ao seu encalco. Mas, porque o
sol nascente nunca encontra o poente, onde quer que aportasse, de la sua irma ja fugira,
sempre mais a oeste. Onde aportava, Cadmo fundava uma cidade, como Cnossos, governada pelos filhos da uniao de Europa e Zeus - Minos e o Minotauro (as duas faces do simbolo
mitico: o rei, filho de um deus, o monstro, filho de sua transfiguracao em touro). Deste
modo toternico, pela justificacao mitica de uma ancestralidade divina e sua expressao em
uma figura simbolica animal que aproxima num mesmo plano de realidade deuses, homens
e natureza, fundam-se as principais dinastias de reis gregos (cretenses, lacedemonios etc.)
e, consequentemente, os cultos ao deus a quem a cidade C consagrada.
Ante um mito, seja este ou qualquer outro, se ja nao formos criancas, buscamos a
realidade efetiva, os acontecimentos, os fatos da Historia que o originaram. Ou, se temos
ainda outras compreensoes da origem dos mitos, talvez neles busquemos a estrutura
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arquetipica de alguma realidade permanente ou, pelo menos, recorrente, de uma tradicao, ou
civilizacao, ou cultura, ou mesmo do homem em sentido universal. Qualquer que seja nossa
compreensao da origem dos mitos, e bem provavel que esta origem nao seja unica, nem sistematica, envolvendo multiplos acontecimentos e compreensoes que dao luz a palavra e que podem
variar segundo os povos, as epocas, os assuntos, os contadores, os poetas, o acaso... Qualquer
que seja a compreensao dos meios e procedimentos causadores dos mitos, sempre concordamos
que estes traduzem uma verdade, uma realidade, a qual poderiamos aceder por meio da interpretacao. Tambem concordamos muito facilmente que os mitos sao alegorias, ou seja, formas de
dizer o real e verdadeiro alteradas por procedimentos poeticos de adorno - em especial, pela
metafora. Somente as criancas, que ainda nao distinguem a fantasia da realidade, e pessoas
ingenuas, como as que confundem atores com personagens, compreendem o mito
tautegoricamente, ao pe da letra, ignorando ou desprezando por completo qualquer relacao de
representacao. Mas, o que raramente percebemos (porque o mais dificil C perceber-se a si mesmo) e que, seja a compreensao tautegorica do ingenuo, seja a compreensao alegorica, e sobretudo esta, arnbas fazem parte do nosso modo ocidental de compreender e lidar com a palavra.
Quando apresentamos de forma concentrada o mito de Europa, citamos, quase de raspao,
um comentario de Herodoto de Halicarnasso, historiador do sec. V a.C. Onde, no mito, figurava
Zeus metamorfoseado em touro branco, Herodoto simplesmente diz "alguns helenos" e, mais
adiante, "esses helenos deveriam ser cretenses" (Historias,I, 2).
Comparemos, primeiro, esta passagem com um poema que versa sobre o mesmo tema: a
ode anacreontica "Para Europa"'. Talvez, mas isto pouco importa, esta nao seja de autoria do
celebre poeta lirico da Jonia do seculo VI, mas de algum poeta do periodo alexandrino (tambem
chamado de periodo helenistico) inspirado no mestre, com o mesmo metro heptassilabo, e a
expressividade do tom voltado para situacoes pessoais, caracteristico de Anacreonte. Em todo
caso, possui o carater e a forma de linguagem que queremos investigar e comparar. Mesmo que
seja um poema posterior cronologicamente as Historias, serve de indicacao para o modo de
expressao imagetico da palavra mitica, o qual nao deixa de vigorar s6 porque o conhecimento
tenha privilegiado outras formas de "verdade".
As palavras '%oK&"~ '<'~oL" (que traduzi por "me pareces'),pr6prias da poesia f i c a pessoal,
sao, neste poema, pontuacoes orais de um adulto que apresenta o mito a um jovem. Esta situacao
nao e descrita, mas sutilrnenteinsinuada pelo vocativo "6m?',literaimente: "6.crianca" mas,por
fidelidade a situacao, traduzido para "meu jovem". Interessa-nos, especialmente,esta forma, por
assim dizer, "intima", quase sem distancia, com que esta ode serefere ao mito, a qualja secontrapunha
a forma interpretativa que se apresenta em Herodoto. Tomemos este poema como um "vestigio",
uma "pista" do mito, ou melhor, dos mitos (porque a tradicao oral e, por sua natureza, sempre
multipla e variante), como se, depois de seculos, passada de boca a ouvidos, parte da palavra
pronunciada se cansasse e deitasse para repousar na pagina confortavel de um poeta.
Prestemos atencao ao poema, em suas palavras e nas imagens que estas proporcionam2:
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PARA EUROPA
Este touro ai, meu jovem,
o qual me parece ser Zeus.
Pois leva em tomo ao dorso
uma donzela sidonia3;
Para alem da vasta arrebentacao, porem,
tambem corta as ondas com os cascos.
Nenhum outro touro
de manada inferior
tem enfrentado o mar alto,
senao somente aquele.
Temos, nesta ode, dois planos distintos de representacao fundidos numa unica narrativa descritiva, duas imagens dinamicas, por assim dizer, uma dentro de outra. A mais evidente e a imagem do conteudo da narrativa mitica: o touro cortando a arrebentacao em
direcao ao alto mar, com a donzela nas costas. A outra, como que emoldurando a primeira,
e a imagem do adulto narrando a um jovem o mito. E uma cena menos evidente porque
depende menos do significado das palavras que da diferenca entre os fatores4da comunicacao ali evidenciados. Ao usar o vocativo "meu jovem", mostra-se o destinatario da mensagem (o jovem), e o uso do verbo declarativo na primeira pessoa, "me parece", mostra o seu
remetente (o narrador - "eu"). Essa C uma ode lirica justamente por esta segunda imagem
que toma intima e pessoal a apresentacao do mito. Essa intimidade pessoal aparece, tarnbem, na insercao de comentarios h simples imagem descrita (ao mito): "Este touro me parece ser Zeus" e "Nenhum outro de manada inferior senao somente aquele". Mas, o mito
mesmo nao deixa de ser narrado em sua integridade rnitica, quer dizer, na concretude simples de sua imagem. Esta e clara e sem discussao, ainda que possa parecer absurdo que um
touro singre as ondas em direcao ao alto mar. Mas, certamente, nao e absurdo que um adulto
conte essa historia a um jovem; ao contrario, absurdo seria se usasse uma linguagem historiografica em vez de mitica, privilegiando a articulacao de causas em vez da simples imagem. Esta e a delicada sobriedade da d e . Mas, se C sobria na parcimonia com que diz a
cena, por outro lado, e luxuriosa nas insinuacoes pelas quais convida o leitor a tomar-se um
cumplice voyeur de uma seducao erotica.
Se espiarmos com malicia o vocabulario, lembrarmo-nos da tematica erotica das
odes anacreonticas, repararmos que o rapto de Europa e uma excelente imagem de seducao
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e conhecermos um pouco da pedagogia grega, tao bem encenada nos dialogos platonicos,
podemos concluir que o jovem e mais do que uma simples crianca, o adulto certamente nao
e um pai e a imagem mitica nao esta numa historinha de acalanto.
Podemos perceber um pedagogo apresentando o mito do rapto de Europa para seduzir e
ilustrar um jovem efebo dentro de umapaideia erotica. Pela forca irnagetica e pelo uso de uma
expressao indicativa ('O z a c p g o k o ~"este
, touro ai") e de se supor que o pedagogo aponta
para uma imagem, um quadro ou afresco que esta diante deles. Possivelmente o afresco estaria
na parede de uma casa de termas e a donzela pintada, quem sabe, nao seria uma concubina
prendada. Estes detalhes sao conjecturas menores; importa-nos perceber que o adulto resgata
os termos principais do mito a partir de uma imagem visual. Mesmo que o interesse interpretativo
deste adulto seja outro, e claro esta que ele interpreta sensualmente a imagem a favor de sua
seducao, em todo caso fica evidente a relacao quase imediata entre a sensacao visual da figura
apontada e os termos imageticos do mito. E de se refletir sobre os suportes primeiros para a
transmissao de culturas que sao os mitos orais e tambem as representacoes (mitos?) visuais. A
graca maior da ode que vimos e ouvimos e que ela nos da acesso ao mito justamente por meio
do que nele e primeiro e fundamental: a experiencia sensorial da imagem.

Para uma versao historiografica
O extraordinario, porem, da versao historiografica do mesmo rapto de Europa, que
encontramos em Herodoto, e que ela nao despreza o relato mitico como se a fabula fosse uma
mera invencao dos poetas, mas trata-a como fonte, quer dizer, indicio verdadeiro de um fato
realmente acontecido. O extraordinario e que, de algum modo, para ele, o mito insinua uma
verdade, pelo menos como versao que alguns transmitem de fatos ocorridos. Digamos que, para
Herodoto, o mito guarda uma verdade, mas esta precisa ser interpretada: e preciso fazer uma
investigacao (historia) acerca dela. A palavra mitica e verdadeira, mas nao o suficiente. A
linguagem ocidental, neste momento de decisao, nao despreza o mito, mas desloca-lhe o valor
de verdade. A verdade nao mais esta na pura expressao da imagem, mas na sua crise, no olhar
reflexivo que, vendo o mito como imagem, pergunta: imagem de que? Donde provCm, de que
realidade nasce a imagem do mito? A insuficiencia da imagem e sua queda desde uma crise.
Crise ( K ~ ~ C T
quer
L Cdizer
) discemimento, no caso, a separacao entre a imagem e sua verdade. A
imagem e desdobrada ou refletida, por isso ja nao aparece como pura imagem-coisa, mas como
imagem da coisa. A coisa da imagem (a sua verdade) e o que dela (imagem) se interpreta. A
historia (investigacao)e a interpretacaoda imagem, e a sua verdade refletida, desdobrada,criticada,
decidida ou decaida. E neste movimento que se orienta o sentido Historico de nossa Tradicao
Ocidental. Nossa Historia nasce da crise do mito, nossa compreensao de realidade, enfim,
nossa palavra e mundo vigem em meio e desde a crise.
Segundo Herodoto, para "que os acontecimentos dos homens nao venham a ser
apagados pelo tempo, nem [...I passem sem gloria", e preciso proceder uma "demonstracao
C
realiza-se como logografia, e a
da investigacao", tal demonstracao ( & I c ~ ~ E-&apodexis)
investigacao (iozopia - historia) investiga e almeja encontrar a causa (dizia - aitia). Temos
aqui uma nova forma de salvaguardar os acontecimentos do veu escuro do esquecimento.
Primeiro, por transformar a oralidade do mito em palavra escrita que, gravada na pagina,
pretende ser um vestigio (um documento?) mais firme. Segundo, porque a demonstracao da
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causa da uma certa autonomia a palavra como provedora de sentido, ela depende menos da
autoridade ou venerabilidade de quem a proferiu. A escrita sozinha, porem, ainda nao C
garantia de sanar os efeitos destruidores do tempo e do esquecimento.
Por isso, uma demonstracao nao e apenas a reproducao dos relatos, mas a investigacao
d i i o n a d a as causas.Aqui reside a originalidadede Herodoto, diferenciando-o dos rnitologos
e genealogistas que o antecederam, e uma das marcas doravante do discurso fundamentado e
com pretensoes de verdade, proprio do Ocidente. A atitude de Herodoto e, na explicitacao de
seu movimento interpretativo, um convite efetivo a nossa propria interpretacao - ao
pensamento que desperta o sentido da palavra. Nisto consiste o essencial de uma investigacao
direcionada as causas.

Em busca das causas - os raptos de mulheres
O que entende Herodoto por "causa", isto para que se dirige a investigacao? "Causa",

dizia,provem do verbo dizE~,
"requisitar". A investigacao do que requisita o surgimento
de um fato e que instaura o modo cientifico da historiografia ocidental. Nao basta narrar ou
relatar os acontecimentos; e preciso compreende-los: ver o que os requisita, o que os chama
a ser. Mesmo que a causa seja desdobrada de forma narrativa e cronologica, quase aos moldes
de um relato genealogico familiar, a orientacao do fio condutor da investigacao e sempre a
determinacao e elucidacao dos acontecimentos. A investigacao das causas e uma busca do
sentido. Onde estara o sentido dos acontecimentos? Onde mais, se nao no lugar mesmo em
que vige o sentido? Na compreensao que os homens cultivam, nas relacoes, diferencas, nos
valores e razoes em que civilizacoes se produzem, e se encontram, e se confrontam! Por isso,
Herodoto, para investigar as causas da guerra entre helenos e barbaros, nao narra apenas os
acontecimentos que precedem e conduzem a guerra e os feitos na guerra mesma. Herodoto
cuida, antes disso, de percorrer e trazer ao texto a cultura, o modo de ser e compreender dos
povos envolvidos. E fundamental para ele, por exemplo, distinguir a condicao de homens
livres dos gregos frente a servidao dos exercitos persas. Porem, ainda antes de sua pesquisa
de campo, antes de empreender o relato de suas viagens, do que "ele mesmo sabe" porque
viu5 nas diversas regioes em que esteve e, sobretudo, nos diversos santuarios, oraculos e
templos que consultou6. Antes dessa investigacao, desse "trabalho de campo" do historiador,
Herodoto nos apresenta os primeiros indicios (aqpqvac),os primeiros vestigios que o
conduziram a investigacao. Estes vestigios sao a producao, por excelencia, da compreensao
dos povos: as suas palavras, os seus mitos. Herodoto os apresenta, simplesmente, como "o
que dizem os persas e os fenicios", na forma de testemunhos interessados (posto que partem
de partes envolvidas no conflito). Sao as historias dos raptos de mulheres, que povoam diversos
mitos, ou de origem de linhagens nobres, ou de conflitos entre povos.
Herodoto narra dois raptos de mulheres gregas (10 e Helena) pelos barbaros, e dois
raptos de mulheres barbaras (Medeia e Europa) pelos gregos - com direito a uma segunda
versao do rapto de 10. Estes mitos servem de estofo a diversas apropriacoes literarias da
poesia epica, lirica e tragica, dentre as quais muitas chegaram ate nos e povoam nosso
imaginario classico. Mas, e aqui reside o mais extraordinario da apresentacao destes mitos
por Herodoto, ele nao os cita na forma imagetica tradicional do mito, e, sim, na forma de
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fatos ocorridos, i.e., na forma propria de um relato historico. Ja nos apresenta os mitos
traduzidos e interpretados, sem sequer aludir a esta sua operacao interpretativa. Vejamos a
sua enxuta versao do rapto de Europa (Historias, I, 2):

[...I Depois disso, disseram que alguns helenos (eles7 nao tinham
o nome quando contaram), ao desembarcar em Tiro, na Fenicia, raptaram
a filha do rei, chamada Europa. Seriam estes de Greta.[...I
Podemos pensar em pelo menos tres hipoteses para as razoes que levaram Herodoto
a esta atitude de transformacao da palavra. Primeira: de fato ele escutou uma versao paralela ou anterior aos mitos que falava diretamente dos acontecimentos. Esta hipotese e a mais
improvavel, porque a versao foi contada, e nao escrita, como atesta a imprecisao do relato
reportado ("eles nao tinham o nome quando contaram"); e sabemos todos, por experiencia,
desde as brincadeiras de infancia, que versoes orais se alteram a cada passo e somente se
consolidam (o quanto e possivel para um mito consolidar-se), quando atingem uma forma
imagetica mais expressiva e, portanto, melhor memorizavel (como, por exemplo, um Touro
branco...). Segunda hipotese: os que contaram a Herdoto fizeram a interpretacao do mito,
o que nao resulta muito diferente da terceira hipotese: Herdoto mesmo fez tao naturalmente a interpretacao que nem deu conta de referir-se a ela. Por que a naturalidade da interpretacao? E por que a interpretacao? A naturalidade atesta a proximidade dos mitos e o habito
de compreende-los como linguagem de conhecimento e verdade. A interpretacao 6 requerida
pela estrutura formal da investigacao de Herodoto - que ja ve a palavra como vestigio
(oqp&ov) dos acontecimentos. A palavra mitica ainda e suficientemente forte para servir
de fonte a investigacao, mas a imagem mitica se mostra distanciada e insuficiente para dar
conta dos fatos e acontecimentos dos homens. O Historiador ouve atentamente o mito, mas
reage inquisitivamente - perguntando pelas causas dos eventos e, mesmo que de modo
implicito, pelas causas do relato miiico dos eventos.
Para n6s, que estamos mais interessados nas transformacoes que se operam nas palavras, e importante tomar explicita tanto a causa do relato mitico, quanto a causa do relato da
investigacao historiografica. E, sobretudo, entender, o mais concretamente possivel, como
um evento pode dar voz a formas de linguagem diferentes, com valores de verdade que se
modificam e, deste modo, constroem a Historia do Ocidente. Por que e como a mesma
princesa Europa pode ser raptada por um touro branco e este touro ser interpretado como
"alguns helenos [...] de Creta"?
Devemos, porem, ao responder, esquivar-nos a tentacao de um vicio interpretativo.
Nao podemos pensar que o touro branco seja originalmente uma alegoria dos guerreiros
cretenses. Seria supor que o relato historico precede o mitico - o que ja vimos nitidamente
ser uma inversao do processo de transformacao da palavra. As interpretacoes alegoricas
surgem no chamado periodo helenista, especialmente a partir da chamada "Escola de

Classica, Sao Paulo, v. 13/14, n. 13/14, p.109-121, 2000/2001

Pergamo", no seculo I1 a.C., quando os discursos historico, cientifico e filosofico ja estao
mais do que consolidados como linguagens privilegiadas da Verdade e orientam tambem a
interpretacao das poesias.

A metamorfose de Europa
O melhor indicio para interpretar o "touro branco" como "helenos cretenses" surge
primeiro dentro do proprio relato mitico. O touro branco que nada sobre as ondas - este
elemento imagetico extremamente forte e extraordinario- e o resultado de uma metamolfose
divina. Zeus, em suas investidas adulteras ante as donzelas mortais, nao pode presentar-se sob
seu aspecto essencial: como fulminante raio. A unica vez que assim se presentou, forcado por
um juramento a amante, sugerido insidiosamente por Hera, a esposa enciumada, a unica vez
que assim fez, incinerou aquela amante - Semele, mae de Dioniso - em seu ardor divino. Zeus
so pode presentar-se metamorfoseado: em touro, em cisne, em chuva dourada ... Zeus nao
pode mostrar-se a si mesmo como ele mesmo, so pode presentar-se por sinais, por signos.
Meditemos com seriedade o que o mito, sutilmente, insinua sobre si mesmo, sobre a palavra
que, ela tambem e sobretudo, e signo. A palavra e signo que mostra o que, sem ela, nao
aparece. A funcao significante da palavra e, ela mesma, uma operacao metamofica8 - operacao em que o acontecimento vem a forma. Operacao que conforma o signo como aquilo que
assinala e aponta ( b ~ i ~ v u ppara
i ) aquilo donde ele provem: o seu significado, o seu sentido.
Podemos chamar tecnicamente a estrutura concreta que guarda esta operacao metamorfica de
"apodigma". Conceito cujo sentido etimologico e bem definido por Tania Jatoba:
A palavra apodigma e formada pela preposicao grega apo e o verbo
deiknymi. Apo significa origem, proveniencia, dependencia; o verbo
deiknymi indica o processo de mostrar, fazer ver [...I Apo-deiknymi quer
dizer "imitar", "copiar", mostrar a origem, exibir a proveniencia. Assim
sendo, em apodigma concentra-se o vigor do movimento que faz aflorar o
que e originario. E o originario da figura, o que unifica as diferencas que a
compoem e a forma logica, a qual possibilita a configuracao identica do
fato e da figura.
O apodigma e a figura enquanto um processo, enquanto uma estruturacao capaz de repetir-se infinitamente em sistemas compostos por
elementos os mais diversos Desse modo, a compreensao do apodigma
assenta, basicamente, no seu carater isomorfico, naquela estrutura originaria
capaz de subordinar as varias figuras do mesmo fato (Jatoba, 1976, p. 48).

O apodigma e o elo entre diversos signos de mesma proveniencia. E em sua direcao que
podemos perceber o sentido das metamorfoses da palavra e sublinhar seus momentos decisivos.
Na busca & uma maior aproximacao do apodigma, ou do processo concreto de significacao de
uma palavra, usaremos alguns principios basicos, extraidos do chamado "metodo ideogramico
de consirucao poetica9". A razao e simples: trata-se de extrair as vantagens extraordinariasda
experiencia funcional semantica da escrita ideogramica chinesa, cuja caracteristica propria esta
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em remeter o traco significante do grafema diretamente ao perfil de uma coisa ou ideia em sua
maior concretude. Vejamos rapidamente esses principios:

1. Maximo de concisao: condensacao do maior grau de significacao com um minimo de elementos significantes. Este principio nos aponta para a origem de um signo.
2. Maximo de concretude - o apodigma e o mais proximo da experiencia dos acontecimentos. Todo conceito abstrato deriva de elementos e relacoes concretas. O vetor
historico das linguas tem origem em relacoes as mais concretas e caminha para conceitos mais abstratos e universaislO.
3. Maximo de sentido (sensacao) - o mais proximo do apodigma deve ser o mais
imediatamente percebido. Deve gritar a sensibilidade. A percepcao estetica e o ponto
de partida para o conhecimento e a palavra. (a forma logica, de que fala Jatoba, nao
deve ser uma relacao vazia, mas a forma originaria de uma relacao estetica).
Munidos desses principios. analisemos as versoes do rapto de Europa, a miiica e a historiografica. Vemos que divergem primeiro quanto a natureza do raptor: ou bem Zeus transformado em Touro branco, ou bem helenos, provavelmente de Creta. Vejamo-los, cada um. Zeus
mesmo nao aparece, somente seu signo resultante da metamorfose (no mito), ou o povo que o
cultua (na historiografia).Se nao se mostra, fere o terceiro principio e devemos deixa-lo de lado,
em nossa busca do apodigma. Por outro lado, "Alguns helenos de Creta", alem de ser expressao
indeterminada pelo pronome indefinido, supoe as ideias mais abstratas de povo e regiao, portanto fere os dois primeiros principios. Evidentemente, a expressao 'Touro branco" e concisa, extremamente concreta e grita aos sentidos. E esta expressao que vai orientar-nos para uma
aproximacao do apodigma e dos modos processuais das metamorfoses da Palavra.
Ideogramicamente podemos concentrar a palavra-signo "Touro" num unico traco,
mimetizando seus chifres:

Ja a palavra-signo "branco" pode ser, mais que rnimetizada, efetivada por
uma superficie branca qualquer, como a que observamos abaixo:

Se colocarmos os chifres sobre a superficie, teremos algo bem parecido com uma
"pintura rupestre" de um touro branco. Se, por outro lado, colocarmos os "chifres" sob a
superficie, teremos entao a figura esquematica de uma nau a vela. Podemos dizer que a nau
e o touro sao signos de mesma ordem de distancia a partir de um dado percebido pela vista:
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Podemos, a partir disso, montar alguns "silogismos poeticos" cujas premissas sao
semelhancas e as deducoes, analogias:
As semelhancas:
chifre = casco;
couro = vela.
Esta semelhanca entre os cascos das naus antigas e os chifres de bois, evidente nas
representacoes pictoricas dos vasos, tambem e atestada em Homero quando este usa para as
naus aqueias um mesmo epiteto usado para caracterizar os touros "de chifres aprumados"
(bp0o~polipov);na Iliada (18,3) ele diz veov b p 0 o ~ p a para
~ v caracterizar suas proa e
popa levantadas (Cf.. Liddell & Scott, 1968, p.1249).
As analogias:
chifre sobre as ondas => touro que nada (fato sobrenatural);
ou: casco sobre ondas => nau (fato normal);
couro branco => touro extraordinario (sobrenatural);
ou: vela branca => nau de homens (normal).

E, como das semelhancas, desdobradas em analogias, podemos inferir entao uma
nova semelhanca (menos evidente, mas aqui deduzida):
Touro branco enfrentando o mar alto (fato sobrenatural de um ente extraordinario)=
nau de vela branca cortando as ondas com o casco (fato normal de um artefato humano).
Temos duas interpretacoes,quase que imediatas, a partir dos mesmos tracos imageticos

- ou, mais precisamente, duas construcoes significantes a partir de um suposto identico
apodigma. Ou bem, "um touro branco enfrentando o mar alto" - uma imagem extraordinaria, a partir da qual o mito ja esta estruturalmente formado. Um tal touro, belo e com pode-
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res extranaturais ja aponta para a metamorfose divina para ter sentido; como diz Anacreonte:
"Este touro ai [...I me parece Zeus. Nenhum outro touro [...I tem enfrentado o mar alto,
senao somente aquele". Ou bem, temos simplesmente: "uma nau de vela branca cortando as
ondas com o casco", um acontecimento de ordem humana, um fato historico.
O poema lirico de Anacreonte, tambem, a seu modo, da margem a uma reflexao, a
partir das duas imagens que suscita: a do mito e a da narracao do mito, como vimos. Alem
de opinar sobre a transformacao de Zeus em touro, o narrador ainda diz ser este touro diferente de qualquer "outro touro de manada inferior", a palavra "manada" quando no plural
(&yEhai) denominava, em Esparta e Creta, grupos de jovens adolescentes, especialmente
em idade de instrucao militar. Rapazes que integravam tambem as expedicoes de conquista
e colonizacao, em que o premio maior - o butim das praias conquistadas, costumava incluir
as raparigas estrangeiras, como bem atestam as varias versoes de raptos de mulheres, apresentados como causas de guerra por Herodoto. Tambem a imagem dos cascos do touro
lembra o casco do navio (mesmo que no grego nao haja a homonimia que torna isso ainda
mais evidente em portugues). O poema, portanto, ja deixa insinuar, pelo modo como narra
o mito, a encruzilhada de versoes com as quais nos deparamos.
A primeira versao, "um touro branco enfrentando o mar alto", porque lidamos originariamente com a linguagem oral, tem muito mais vigor de expressao, tem um sentido mais
completo (o rapto e plenamente justificado, se foi por desejo de um deus sobrepotente), e
tem mais forca mnemonica e comunicativa: um evento que seja extraordinario e sensualmente poetico e sempre melhor lembrado e propagado.
Ja a segunda versao nao apenas tem menos forca expressiva, como tem tambem
valor negativo: se o rapto foi feito por humanos e um crime. Deste modo, a expedicao de
Cadmo, ao encalco de sua irma, nao sera apenas um resgate, mas uma expedicao punitiva:
um empreendimento de guerra. E a esta versao que Herodoto vai chegar, interessado nos
feitos e acontecimentos dos povos - nos acontecimentos dos homens. Bruno Snell repara
bem a direcao deste interesse:
Herodoto e, em geral, mais discreto em fazer intervir os deuses
diretamente na Historia. Como historiador, procura elucidar o que aconteceu
a partir de motivos humanos; eis um passo essencial do pensamento mitico
para o pensamento racional (Op. cit. p. 208).
Enfatizo: Herodoto vai chegar a esta versao, nao vai partir dela. A ela chegara refletindo e interpretando os dados que o mito apresenta. A versao de que "o rapto foi obra de
alguns helenos, provavelmente de Creta" e uma reflexao interpretativa a partir da informacao mitica de que Zeus levou a princesa para Creta, la fundando a dinastia Minoica.
O que Herodoto faz, fundando o procedimento de investigacao historica, e levantar
versoes do que aconteceu para dizer o que ele mesmo sabe ( o l k ) , isto e: o que ele mesmo
viu. Alias, o substantivo ' l o ~ o p(histor), "o que sabe", "o que conhece", do qual surge a
palavra i o z 0 p ~ ' a(historia) provem do mesmo radical do verbo ver e saber (*Fi&op). Este
ver do historiador tem um duplo sentido: e ver de fato os povos e as regioes, numa pesquisa
etnogeografica, mas, principalmente, ver (nao apenas ouvir) e, portanto, interpretar o que
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ha nos relatos das suas diversas fontes: sejam mitos populares, sejam relatos dos sacerdotes
(que, alem da funcao religiosa, tem papel de guardioes das tradicoes e culturas), sejam
textos dos antigos escritores (Hecateu, Dioniso de Mileto, Xanto, Helanico etc.), entre outras.
Mas, o que Herodoto faz, sobretudo, e deixar instaurar-se, na linguagem, a palavra
de um tempo humano cronologico determinado desde uma reflexao na palavra de um tempo
heroico arcaico indeterminado.

A guisa de ilustracao totalmente superflua, vejamos como a princesa Europa continua sensualmente explorada na poesia concretista do seculo XX, inspirada em um excerto
do poema epico "Os Peas", de Gerardo de Mello Mourao (O pais dos mouroes, p.62 e 91):

O Nome "Europa" escrito em grego, todo em maiusculas, sobressaindo as letras: Y e R.
Reparemos as duas letras em destaque, as quais, graficamente, insinuam aos olhos
interessados a sensualidade do Rapto de Europa:

Com o requinte de usar o espirito sobre o ipsilon desenhando o umbigo da princesa,
e o acento sobre o omega, a ejaculacao do touro.

Notas
1 - Cf.Anacreonte, 1988,p. 230, frg. 54.
2 - Grifos meus.
3 - Isto 6,fenicia.
4 - Usa-se a terminologia, ja classica, de R. Jakobson. Cf. Jakobson, 1975,p. 122 e 123.
5 - o& - pode ser tanto o presente de "saber" quanto o perfeito de "ver" ( b p b ) .
6 - Especialmente o Oraculo Delfico, cuja conservacao das narrativas e tradicoes culturais e cuja
influencia politica exercida em toda a regiao do Mar Egeu, na Antiguidade, e notoria.
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7 - 0 s persas.
8 -Lembremos, tambem, que a versao classica mais completa do mito do Rapto de Europa encontra-se na obra Metamo$xes de Ovidio. "Metamorfose" e como Ovidio nomeia o procedimento que instaura o extraordinario na serie de mitos que ele reune. Este extraordinario resulta das
transformacoes operadas entre si pelos diversos niveis do real: o divino, o humano, o animal, o
inanimado etc. E, por outro lado e de forma implicita, uma reflexao sobre o seu ato "renascentista"
de trazer (e transformar) os mitos gregos arcaicos para a cultura latina em seu augusto apogeu
no sec. I. Mereceria um estudo aprofundado esta pluralidade de "renascencas", as quais constituem os momentos mais decisivos e revigorantes para a Tradicao da Cultura Ocidental.
9 - Cf. Pound, 1990 e Campos, 1994.
10-Cf. o capitulo "A concepcao do Homem em Homero" da obra de Snell, ja mencionada (Snell,
1992, p. 19 ss.)
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RESUME: Nous proposons I'hypothese selon laquelle I'historiographie et d'autres genres de
recit logographique se developpent sur une demarche interpretative des images vehiculees oralement par les mythes. Cette hypothbse est d6veloppee et exernplifiee par Ia comparaisonentre
Ia version historique d'Herodote et Ia version lyrique d'un poeme en style anacreontique, qui
racontent le meme evbnement: le rapt de Ia princesse Europe. Leur comparaison est menee
suivant I'analyse de differentes interpretations, tout aussi coherentes selon leur contexte semiotique, produites d'apres une meme image. Pour extraire I'image essencielle d'ou les versions
sont produites, on utilise Ia methode ideogrammique de construction poetique. Nous concluons
que les images mythiques precbdent les images historiques et qu'elles s'approchent d'avantage
de Ia perception des faits, meme quant elles sont trop fabuleuses.
MOTS-CLES: mythe; image; histoire; logos; Herodote.

Agradecimentos
A Fundacao Universitaria Jose Bonifacio (FUJB)

