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Dos celtes aos normandos, submetendo-se tambem ao domi
nio de levas germenicas diferentes, a Inglaterra passou por
virias influencias culturais. Um dos periodos mais conturbados de sua histOria foi o da hegemonia anglo-saxeinica.
Documentos originerios desta epoca se° escassos. Dentre
eles, Beowulf se destaca como o mais antigo relato epico,
possivelmente criado no seculo VIII, narrando fatos ocorridos no seculo VI. Presume-se que se manteve na tradicio oral
ate por volta do ano 1.000, quando passou a constar de uma
coleceo de manuscritos conhecida como Vittelius A XV, atual
mente no British Museum de Londres. A primeira referencia a
este manuscrito data de 1705, quando Humphrey Wanley o des
creveu e o citou num catelogo de manuscritos. Em 1731 foi
parcialmente destruido pelo fogo e dele hoje ha duas transcri
gees datadas de 1787. A primeira traduce° foi feita para o di
namarques por Gruntvig, em 1820, com o titulo Biowufs Drape .
Como o interesse pela literatura anglo-sathnica a relativamen
to recente, sua traduce° para o ingles moderno s6 se fez em
1895.
A cultura anglo-saxenica dominantena Inglaterra desde o
seculo VI mostra os primeiros indicios de seu enfraquecimento por volta do seculo VIII, quando missiondrios cristeos
(principalmente aqueles enviados por Roma) comeCam a se fa
zer ouvir. 0 texto de Beowulf deixa transparecer o conflito
entre a moral criste e a cultura teutenica. Em relaceo a con
cepcdo divina, por exemplo, o her6i anglo-saxeo tipico, Beg,
wulf, dizt
Aquele que for escolhido
Devere entregar-se ao julgamento do Senhor.
Mas, logo a seguir, declare ter a sua cota de malha sido for
jada por Wayland (1.458), na mitologia mirdica o ferreiro dos
deuses. Segundo Clifford2
*Professora Assistente -Universidade Federal do Rio de Janei
ro, Mestre em Literatura Inglesa.
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os simbolos sagrados funcionam para sinteti
zar o ethos de um povo o tom, o cariter, e a
qualidade da sua vida, seu estilo e disposicio
morais e esteticas
e sua visa° de mundo
o
quadro que fazem do que s5o as coisas na sua
simples atualidade, suas ideias mais abrangentes
sobre ordem.
A cristianizaceo, portanto, is mudando vagarosamente a
conceptäo teutânica do Universo. Alen: disso, os principios da
nova fe" cristi não se coadunavam com as lutes pela hegemonia
territorial empreendidas pelos virios povos nOrdicos.Maurois3
conta que
Os refs sax5es se fazem monges e partem em pere
grinagâo para Roma; Sebbi de Essex entra para o
convento em 674; Ethelred, Rei da Mércia,em 704.
0 sucessor deste Ultimo, Conrad da Mircia, termi
na os seus dias em Roma, assim como Of fa de
Es
sex. Ao mesmo tempo sio assassinados principes ,
devastados reinos, saqueadas cidades, exterminados os habitantes
Em 797 Aleulno a foruado a
escrever ao bispo de Lindisfarne: ... Que a que
Ingeld tem de comum com o Cristo? A casa a
pe
quena; n5o poderi conter a ambos.
A atmosfera em Beowulf e sombria e deprimente, as paisa
gems desoladoras. Mesmo durante o jdbilo, nos banquetes,paira
no ar uma ameata. 0 poeta lembra que o destino do homem e de
cretado por entidade superior ( o Wyrd teutemico ) e que
os
godos estäo fadados a desaparecer. Legouis 4 critica o ambiente do poema que nos leva
a um lugar escuro onde a luz do sol näo penetra
e onde a neblina e vapores insalubres nunca são
dissipados
Trata-se de um poema said°
de
uma cela fria de um claustro em Northumbria. Re
cende a tdmulo.
A ambigtidade da lenda permite que, numa concept5o cris
ta, os monstros que Beowulf enfrenta possam ser interpretados
como representantes do mal. A introdut5o destes elementos na
narrative de algo que teria ocorrido no sóculo VI denuncia o
monge ingles recOm-convertido que, alêm de fixar a lenda, do
cumentava esta transicäo cultural.
Registro histOrico dos mais importantes, ha em Beowulf
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um componente que atravessa o tempo e faz com que a narrati
va empolgue e mobilize algo mais profundo em cada individuoa concepgdo universal do herei.
0 ENREDO

Antes da apresentageo do herOi, o poeta discorre sobre
a fundacao e descendencia da dinastia dos Scyldings (dinamar
queses) e a construgeo pelo quarto de seas representantes,
Hrothgar, de uma magnifica manseo 5 , Heorot, onde a aristocra
cia costumava congregar-se para banquetes. Hrothgar apresentava as qualidade prOprias exigidas a um rei teutiinico. Era
destemido, leal, generoso nas recompensas e no wergild 6 . 0
povo vivia tranquilo ate que um monstro comega a fazer incur
sees noturnas ao hall, devorando dos guerreiros os mais bra
vos. 0 medo toma conta do povo, o hall fica deserto e
Gren
del, o monstro, mantem o reino sob o seu jugo ate que,
numa
terra distante, um guerreiro Geat 7 de none Beowulf resolve
partir em auxilio de Hrothgar. Para tanto, Beowulf navega
ate a Dinamarca com alguns companheiros. E recebido con um
grande banquete e nesta mesma noite de-se uma luta entre Beo
wulf e o monstro, em que o her& arranca o bravo do monstro,
ferindo-o mortalmente. Este volta a caverna. Beowulf recebe
a recompensa e e homenageado. No entanto, a mae de Grendel,
enfurecida com a morte do filho, ataca o hall, leva consigo
o brago de Grendel e, cano vinganga, devora um dos mais bra
vos guerreiros dinamarqueses. Beowulf vai ao seu encontro
nas profundezas de um lago escuro repleto de monstros e ser
pentes. Na luta, a espada feita especialmente pare a
oca
siio de nada the serve, e, por sorte, ele encontra outra es
pada, migica, que so uma pessoa extremamente forte poderia
empunhar. Com ela, mata o segundo monstro, y e Grendel mor
to junto ao bravo arrancado e volta com a cabega deste e um
tesouro. Os guerreiros que o esperavam em volta do lago, ao
verem sangue burbulhando, se entristecem mas neo abandonam o
local ate que o vencedor surja. Novamente 0 Beowulf recebido
com festas e presentes. Volta para sua terra e oferece parte
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dos tesouros a Hygelac, rei dos godos. Ap6s a morte deste e
de seu filho Heardred, Beowulf 6 levado ao trono por consenso
popular. CinqÜenta anos de um reinado tranqUilo se sucedem
ate que um escravo rouba um objeto pertencente ao tesouro um
dragio que vivia numa caverna. Como vinganga, o monstro ataca
os silditos de Beowulf e este se v6 forgado a defender o povo.
A luta 6 a mais dificil das tres e Beowulf 6 mortalmente feri
do. Os guerreiros que o tinham acompanhado desertam, a exce
gio de Wiglaf, que o ajuda a matar o inimigo. Desanimado e me
lanc6lico, Beowulf morre junto ao tesouro que conquistara pa
ra seu povo. Wiglaf, entio, crema o corpo e guarda as cinzas
8
e o tesouro num monumento a beira-mar , para que, segundo a
vontade de Beowulf, navegantes o pudessem ver a grande distin
cia. Wiglaf repreende os guerreiros que choram a morte de seu
her6i e prenuncia a desgraga que cairn sobre os godos.
COMPONENTES MXTICOS

De que forma Beowulf consegue sotreviver 12 siculos
manter-se como fonte de interesse e estudo ate nossos dial?
Otto Rank 9 , num trabaiho Acid° e ma g istral, recolheu di
versos mitos para dal buscar o que teriam em comum, isto Cum
mito padrio. Segundo eie 10 , o her6i tipico descende de pais
da mais alta nobreza. Geralmente 6 filho de um rei. Seu nasci
mento 6 precedido de dificuldades. E abandonado nas aquas em
um recipiente e recolhido por gente humilde (ou um animal)que
o alimenta e cria. Depots da infincia descobre sua origem no
bre, e logo vinga-se do pat. Obtêm reconhecimento por seus me
ritos, alcangando as honras . que merece.
Da mesma forma, Beowulf 6 apresentado como um guerreiro
nobre entre os godos. Ao saber da destruiQio causada por Gren
del nas terras de Hrothgar, toma uma embarcagio e parte para
enfrentar o monstro 11 . A difIcil travessia marltima 6 narrada
em detalhe 12 . Apds a chegada 6 recebido por uma sentinela que
pede sua identificagio antes de deix6-lo seguir a Heorot. Du
rante o banquete que the 6 oferecido, um sidito de Hrothgar
the demonstra oposigâo (episeidio de Breca) 13 . Duvida da capa
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cidade de Beowulf de enfrentar o monstro. Tal hostilidade di
oportunidade ao her6i de vangloriar-se de seus feitos, lutes
contra monstros marinhos, em que dal proves de sua forga,cora
gem e valentia.
Nos mitos, como regra, o pal aparece em sua verdadeira
identidade, como, por exemplo, no de Edipo. Pode tambem ser
um
representado por uma forge opressora qualquer, seja ela
tirano, um monstro, ou mesmo uma situagio social autoritiria.
Cabe ao her6i derroti-la para que uma nova ordem possa ser es
tabelecida. A lenda do amor impossivel de Romeu e Julieta sur
ge numa Italia dividida. Alguns estudos justificam o interes
se de Shakespeare pelo tema pelo fato de poder assim criticar
a Guerra das Rosas, luta civil que ocorreu na Inglaterra do
seculo XV. Shakespeare inclusive cria um novo personagem,
alegre e inconsequente Mercutio, e o destrOi no terceiro ato,
deixando claro sua critica a irracionalidade de uma luta fra
ticida. No caso de Beowulf, a opressio é externa, vem de fo
ra dos limites do cli. As invasies sio frequenter e interessa
ao povo anglo-saxio cultivar a figura do her6i protetor.
0 poema apresenta outras caracteristicas relevantes quan
BAr
to ao tema mitico. 0 nome do her(51 parece significar
14 , filhote de urso. Alexandre 15 menciona a forga ursina
welf
do personagem que e intrinseca ao prOprio nome ( Bee-wolf, is
to é, bear, urso ), e faz referencia a uma lenda folclirica
nos
" 0 Filho do Urso ". Conforme mencionado acima, é comum
mitos o her6i ser alimentado ou criado por animais . Assim ,
Beowulf assemelha-se a lenda de Siegfried, que é langado is
aquas em um recipiente de cristal e ao chegar em terra firme
e criado por uma cerva. Segundo a mitologia teut6nica, o pai
uma
de Siegfried, Sigmund de Tarlungaland, consegue retirar
espada migica encravada no tronco de uma irvore. Ao lutar
contra a mae de Grendel, obsticulo mais dificil que o primei
ro, Beowulf tambim encontra uma espada migica que so ele
consegue empunhar. Na Ultima luta, a arma a derretida pelo
dragio, enquanto que na lenda de Sigmund ela se quebra e os
fragmentos sao guardados

Um outro paralelo pode ser tragado com a saga do Cava
leiro do Cisne. Semelhante ao que acontece em Beowulf, Lohen
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grin ouve

o apelo distante de Elsa e se lanca ao mar num bar

co ( puxado por um cisne ) para bater-se em sua defesa.
Portanto, longe de ser um fen8meno isolado, Beowulf apre
senta diversos aspectos estruturais e semiciticos comuns a ou
tros mitos, teutOnicos ou nao. Nota-se um esforgo em preser
var a memeiria coletiva para dela se extrair principios soci
ais que sirvam de orientagao a uma tomada de posicao diante
de novos fatos. 0 carater universal do mito a explicado per
Malinowski 18 quando afirma que se trata de
“ma narrativa que tax reviver uma realidade
primeva, que satisfaz a profundas necessidades
religiosas, aspiraolies morais, a pressOes e inpe
rativos de ordem social, e mesmo a exigincias präticas. Nas civilizagOes primitivas o mito de
sempenha uma fung5o indispensavel: ele exprime,
enaltece e codifica a crenga; salvaguarda e tin
pcie os principios morais; garante a eficacia do
ritual e oferece regras praticas para orienta
gao do homem.
Dentro de uma interpretagao psicanalitica, nos mitos, o
abandon na aqua é tido com p expressão simbOlica do nascimen
to, o barco representando o ventre materno. Freud 19 , referin
do-se a um sonho em que o paciente se joga na aqua escura de
um lago, diz que
Os sonhos desse gamer° sao sonhos de nascimento
e chegamos 5 sua interpretagao invertendo o fa
to comunicado no conte5do manifesto, ou seja,em
lugar de langar-se na aqua, sair da aqua; isto
6, ser parido.
Mais adiante, acrescenta:
Tanta nos sonhos, como na mitologia, a saida da
crianga do liquido amnietico a representada por
um ato contririo, ou seja, por sua imersao na
aqua. Exemplos conhecidos dessa representagao
sao, entre muitos outros, os nascimentos de Ado
nis, Osiris, Moises e Baco.
vemos o terra do nascimento e sua repetigao nas duas pri
meiras lutas de Beowulf, quando o herei langa-se as aquas.
Nao hi em Beowulf descrigOes detalhadas do hered ou dos
monstros. 0 poeta procura fazer com que Beowulf encarne
ideal anglo-saxao. Os monstros, por sua vez, tornam-se mais
terriveis a medida em que lhes omitem os atributos fisicos.
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Fogem ao dominio picterico. Estas descrigOes indefinidas for
nam os episedios nebulosos, alimentando a imaginagao do lei
tor/ouvinte e favorecendo interpretagOes simbOlicas21.
Da mesma forma,a generalizagao ajuda a transferir
episOdios a um nivel mitolOgico. Rank conclui que

os

ao atribuir ao herei as suas preprias histerias
(fantasias) infantis, os construtores indivi
duais do mito se identificam com ele, chamando
para si o merito de haverem sido, tambem eles,
hereis semelhantes. 0 verdadeiro herei é, entao,
o eu que se encontra a si mesmo no herei, vol
tando ao tempo em que o eu era ele mesmo um he
rei, no seu primeiro ato herOico22.
PAPEL DO MITO NA SOCIEDADE ANGLO-SAXONICA
Na segunda parte do poema, encontramos Beowulf 50 anos
mais velho, como rei, vendo-se forgado a lutar contra mais
um dragao. Seus saditos o abandonam e o desastre a iminente.
Wiglaf nao demonstra capacidade nem vontade para dirigir um
povo ja enfraquecido. E o ocaso dos godos.
O pdblico anglo-saxao do seculo VIII estava a par do
que havia acontecido 200 anos antes. Qual a explicagao,entao,
do surgimento desse mito dentro da socidade anglo-saxenica?
A lenda de Moises e mantida pelos judeus, constantemente amea
gados de exterminio, como tentativa de unificagao e resisten
cia. Da mesma forma, na cultura norte-americana "superman"
surge no periodo em que a economia se encontrava em crise
o povo desmoralizado.
Os anglo-saxees do seculo VIII estavam sob frequente
ameaca de ataques por outras tribos germanicas, os Vikings,
que por essa alp aca invadiam parte das ilhas britanicas23.
Era importante manter o povo coeso para resistir a esses ata
ques. Cantada pelo scop com a fungao de entreter e instruir,
a poesia aliterativa oral ji por si s6 unia o grupo para uma
experiencia em comum - um simbolo de resistencia.
da
Retratando a queda dos godos, e transcrito quando
ameaga a soberania anglo-saxenica, Beowulf e considerado co
mo uma "especie de dinossauro a porta da Literatura Ingle
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sa"
nos

. Representa uma das anicas g ontribuicaes de valor que

foi legada

pelo mundo anglo-saxio.

REFERENCIAS E NOTAS BIBLIOGRAFICAS
EdiCAO usada: ALEXANDER, M. Beowulf. London, Penguin
Books Ltd., 1973. As tradugOes

sac)

de minha responsabili

dade.
GEERTZ, Clifford. A Interpretacao das Culturas. Rio,Zahar
Editores, 1978. Pp. 103-4.
MAUROIS, Andre. Histöria da Inglaterra. Rio, irmaos Pon
getti Ed., 1959. P. 39.
LEGOUIS, E. & CAZAMIAN, L. A History of English Literatu
re. London, J.M.Dent & Sons Ltd.,1964.
P. 25.
ou seja, hall.
CompensacAo paga pela morte de um parente para apaziguar
a familia.
Godos. Povo do sul da Sue-cis.
Em 1939, escavagOes arqueolOgicas a um tdmulo em Sutton
Hoo, na costa leste da Inglaterra, levaram a descoberta
de um tesouro, o que confirma a veracidade do texto.
RANK, Otto. El Mito del Nascimiento del Heroe. Buenos
Aires, Editorial Paidos, 1961.
Somente as caracteristicas pertinentes ao nosso caso fo
ram selecionadas.
11. Rank esclarece que o relato mitico da fundagAo da divas
tie dos Scyldings no comego do poema a concentrado na fi
gura do fundador Scyld Shefing ("Shefing" significando
"filho de Sceaf") que recebeu tal nome porque foi jogado

86

ao mar num barco enquanto dormia sobre um barril de graos
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Em 1017 sao dominados pelo rei viking Canute e, embora re
tomem o poder em 1042, sao totalmente subjugados pelos
normandos em 1066.
ALEXANDER, op. cit. p. 10.

