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PREÂMBULO 
 
 
 
Desde os primórdios civilizacionais que o Homem sentiu a sua dependên-

cia vital desse ciclo de trevas e de luz que ilumina o mundo e faz brotar a vida, 
na Natureza. O tempo de trevas — tempo de inacção e de repouso — foi perce-
bido como reino do sono e da proximidade da morte.  

O curso total do dia transportava para essa ausência da luz a expectativa 
de que o Sol, desaparecido no horizonte, a Ocidente, quiçá mergulhado no mar, 
garantisse uma nova aurora, reaparecendo, no seu carro, para dar início a outro 
dia, a Oriente. Esse Oriente significava esperança de um ciclo confirmado, de 
que a ordem do mundo e da vida fossem, diariamente, confirmados.  

Essa luz., dimanada do Sol, constituindo um meio universal de representa-
ção, abre ao homem a noção de espaço, ilumina mundo e cria laços relacionais 
entre  quem à luz vê e aquele que à luz é visto. 

Este era o fulcro vital da experiência de existir, de estar vivo, para o Grego 
antigo. Viver e ver a luz do Sol eram sinónimos. Ver a luz do Sol implicava a 
reciprocidade, ilimitada, por parte do astro-deus, fonte de vida, senhor e prin-
cípio de tudo, para algumas religiões da bacia oriental do Mediterrâneo, não 
esquecendo a reforma da religião egípcia de Aquenaton, fugaz, mas que deixa-
ria as marcas do seu monoteísmo. O culto de Mitra será apropriado por Roma e 
assimilado às suas práticas cultuais. 

Viver e ver a luz do Sol viabilizava, conscientemente, “ver à luz do Sol” o 
que se deixava ver e era marcado pelo brilho solar – a beleza e a harmonia 
refulgiam a essa luz, na sua dimensão estética mas também ética, pois o que é 
harmónico, para o Grego, é belo e bem constituído — logo, bom. 

Ao olho do Sol nada escapava; dele não podia o Homem esconder as suas 
acções. Omnividente, era invocado na fórmula dos juramentos gregos. É com-
preensível que esta omnividência e a força poderosa de gerar vida e manter 
vida o fizessem coincidir com outras divindades poderosas, o viessem, mais 
tarde, em Roma, por influência oriental, ou na Europa cristianizada, a converter 
em símbolo do próprio poder, estilizado na arte religiosa cristã. O poder régio 
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europeu, de cariz absolutista recupera, das matrizes culturais, o imaginário 
associado ao Sol para reforçar a iconografia do seu próprio poder. 

Paralelamente, a vivência de um mundo iluminado, visível pelo poder do 
astro-rei, em que a visibilidade do Bem e do Belo são preciosas, abriria caminho 
para a inspiração filosófica em Platão. 

Muitas são as marcas destas vivências primordiais que alicerçam a nossa 
própria forma de ver o mundo, conceber o poder, construir a dimensão ética, 
dar consistência à percepção estética. Muitas são as marcas materiais que do 
mundo greco-romano nos ficaram, assim como das ditas “Civilizações Pre-clás-
sicas”, na pedra, no metal, no papiro, no pergaminho, dentro de nós. 

Por esse motivo, entendendo ser este um tema fulcral na construção de 
uma identidade cultural, se procedeu à organização deste volume temático, 
numa concepção necessariamente interdisciplinar. 

Agradecemos o papel determinante desempenhado pela Reitoria da Uni-
versidade de Coimbra para possibilitar a reunião de especialistas, nacionais e 
estrangeiros, que debateram o tema, bem como o não menor mecenatismo da 
Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e da 
Fundação Eng. António de Almeida, sem o qual não teria sido possível a edição 
deste volume temático. 

 
Coimbra, 30 de Dezembro de 2008 
 
     Os Coordenadores do Volume 
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MEDEIA, A DEUSA SOLAR.  
RELEITURA DE UMA VELHA PROBLEMÁTICA  

 

NUNO SIMÕES RODRIGUES 
Universidade de Lisboa 

 
 

Ainda que o mito de Medeia fosse contado em diversos textos gregos, dos 
que nos chegaram, são essencialmente dois os que se centram na figura da feiti-
ceira da Cólquida: a tragédia Medeia, de Eurípides, e o poema Argonáutica, de 
Apolónio de Rodes. Tendo em conta a antiguidade do mito, estes são, eviden-
temente, textos recentes (séculos V e III a.C.) e, portanto, já razoavelmente 
depurados e elaborados. Vestígios de alusões ao antigo mitema, porém, podem 
ser encontrados em outros autores, como Hesíodo, Mimnermo, Píndaro, Íbico, 
Simónides, Heródoto, Apolodoro, Plutarco e Diodoro1. Por outro lado, os lati-
nos como Ovídio, Higino e Séneca são já sucedâneos que se baseiam no reapro-
veitamento do tema, em termos de enredo mitológico. Em todos estes docu-
mentos, Medeia apresenta um carácter já definido. Mas qual terá sido a sua 
origem? Sabemos que é praticamente impossível oferecer uma resposta satisfa-
tória a esta questão. Por conseguinte, propomos apenas algumas reflexões. 

No contexto da mitologia grega, Medeia é neta do Sol (Hélio) e do Mar 
(Oceano), tanto Helíade como Oceânide, portanto. Filha de Eetes, a princesa da 
Cólquida emerge como uma das figuras mitológicas gregas ligadas ao astro-rei. 
Da sua árvore genealógica fazem ainda parte outras personagens, como Circe, a 
feiticeira de Ea, e Hécate, a deusa da magia, tida por alguns como a própria mãe 
de Medeia2. Este parentesco levou a que alguns autores associassem a neta de 
________________ 

1 HES., Th. 956-962; MIMN., frg. 11a; PI., P. 4, 1-18; O. 13, 53-54; SIMON. frg. 545; HDT. 
1, 4; 7, 62; APOLLOD., Bib. 1, 9, 23-24; PLU., Thes. 12; D.S. 4, 45-46. Outros autores ainda 
podem ser citados, como STR. (1, 2, 39) e PAUS. (2, 3, 6-11; 12, 1). Terá havido uma peça 
dedicada a Medeia da autoria de Néofron, hoje perdida. Ver M.H. ROCHA PEREIRA, 
«Introdução» in Eurípides, Medeia, Lisboa, 20053, 13. 

2 Designadamente D.S. 4, 45-46; sobre Medeia e Circe, ver STR. 1, 2, 39. Ver ainda L. 
SÉCHAN, «La légende de Medée», REG 40, 1927, 234-235; F. GRAF, «Medea, the Enchant-
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Hélio, desde há algum tempo, a um culto solar, apesar de, na sequência do 
desenvolvimento do mito de Jasão, uma das variantes da mitologia antiga a 
preferir relacionar com o povo medo, transformando-a no seu epónimo3. 

Outro traço pertinente de Medeia é o seu carácter estrangeiro. Efectiva-
mente, tanto Eurípides como Apolónio de Rodes a mantêm como uma bárbara e 
é precisamente por esse atributo que se justificam alguns dos seus principais 
elementos definidores: o furor a feitiçaria e o domínio da magia, a ousadia 
feminina e o carácter sanguinário, que não recua perante a possibilidade e a 
iminência de assassinar os próprios irmão ou filhos4. 

Pois é também esse perfil estrangeiro que pretendemos reequacionar, na 
hipótese de Medeia ser o produto, ou um estágio, de uma antiga divindade 
solar, como alguns mitólogos defenderam5. A este propósito, recordamos que 
Píndaro parece entendê-la ainda como deusa6. Seja-nos, contudo, permitido, 
estabelecer diferentes associações e sugerir outras possibilidades de análise. 

Segundo o mito grego, Medeia é originária da Cólquida, terra que se locali-
zava na extremidade oriental do Mar Negro e, portanto, uma das fronteiras da 

________________ 
ress from Afar: Remarks on a well-Known Myth» in J.J. Clauss, S.I. Johnston, Medea. 
Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy, and Art, Princeton, 1997, 21-43. Genealo-
gias de Medeia podem ser consultadas em E. GRIFFITHS, Medea, London, 2006, 10; em     
A. MOREAU, Le Mythe de Jason et Médée. Le va-nu-pied et la sorcière, Paris, 1994, 20-21; e 
ainda em C. GARCIA GUAL, «El argonauta Jasón y Medea. Análisis de un mito y su 
tradición literaria» in A. López, A. Pociña, eds., Medeas. Versiones de un mito desde Grecia 
hasta hoy, vol. I, Granada, 2002, 29-48. 

3 A relação com uma mitologia solar foi das primeiras a ser proposta pelos mitólo-
gos, ainda no século XIX, mas centrando-se sobretudo nos fenómenos meteorológicos, 
tendo feito escola. Algumas correntes mitológicas, como o estruturalismo, tendem a 
contestar esta proposta. De qualquer modo, é ponto quase assente que Medeia evoca 
uma antiga divindade: deusa mãe e da terra, solar ou ligada a Hera são as propostas de 
análise mais difundidas. Ver A. MOREAU, op. cit., 30, 91-96, 108-113; F. GRAF, op. cit. 30; E. 
GRIFFITHS, op. cit. 30-36; P.J. WOLF, Medea: a Study in the Development of a Myth, Ann Ar-
bor, 1966, 133; J.N. BREMMER, «Why did Medea kill her Brother Apsyrtus?» in J.J. Clauss, 
S.I. Johnston, op. cit., 87. A ideia da identidade mítica desenvolvida a partir de uma pers-
pectiva que lhe confere um estatuto religioso de deusa é atraente, sobretudo pela relação 
com Hécate. Ver P.B.S. ANDREWS, «The Myth of Europa and Minos», G&R 16/1, 1969, 65. 
Sobre Medeia e o folclore, ver J.M. PRADA SAMPER, «El mito de Jasón y Medea y el Folk-
lore» in A. López, A. Pociña, eds., op. cit., 15-27. Sobre o estruturalismo, a psicanálise e o 
mito, ver A. MOREAU, op. cit., 271-292. 

4 Ver M.S. SILVA, «Representações de alteridade no teatro de Eurípides: o bárbaro e 
o seu mundo» in M.C. Fialho, M.F. Sousa e Silva, M.H. Rocha Pereira, coord., Génese e 
consolidação da ideia de Europa, vol. I, de Homero ao fim da época clássica, Coimbra, 2005, 220-225. 

5 E.g. K. KERÉNYI, Goddesses of Sun and Moon, Dallas, 1979, 20-40; A. MOREAU, op. cit., 
101-113. 

6 Pi., P. 4, 9-16; O. 13, 53-54. 
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Europa com a Ásia. Para Kerényi, esse é apenas um dos factores que apontam 
na direcção de a personagem expressar um momento da evolução religioso-
antropológica de uma divindade solar, que teria precedido a deusa Hera7. Para 
a mentalidade grega, a Cólquida funciona como uma das fronteiras da mundi-
vidência helénica, como um limite ao Levante. Tal concepção coaduna-se com a 
noção de deusa solar importada8. Por si só, este elemento sugere portanto um 
tema oriental, sendo ainda pertinente o facto de as divindades solares serem aí 
frequentemente femininas9. Não se trataria, porém, de uma deusa solar numa 
perspectiva astronómica, como será talvez a que melhor preenche o conteúdo 
do mito de Fáeton por exemplo, mas antes antropológica. Como nota Kerényi, 
em termos mitológicos, o deus-Sol constitui não tanto o centro astronómico 
como a fronteira do mundo estabelecida entre a existência e a não existência 
humanas10. É esta mesma noção de marginalidade e de território liminar que 
justifica a própria Cólquida como terra de feiticeiras, na medida em que estas 
estavam no limiar da ordem e, como tal, próximas da negatividade e da neces-
sária não-existência. 

Outro ponto a salientar é o facto de a Cólquida se localizar na região de 
fronteira com a Anatólia. Ora foi este o território em que se desenvolveu e pros-
________________ 

7 Para K. KERÉNYI, op. cit., porém, Medeia, como Circe, teriam sido estágios na 
formulação da deusas como Hera e Afrodite, respectivamente. Esta é por ele inclusiva-
mente tida como divindade de extracto solar.  

8 Sobre a relação entre a Cólquida e o Sol, ver A. MOREAU, op. cit., 92-93. 
9 E.g. a deusa solar de Arina, entre os Hititas; Shapshu, entre os Cananeus; ou as 

deusas egípcias que primordialmente eram representadas com o disco solar sobre a 
cabeça, confirmando a sua associação ao Sol: Uadjet, Sekhmet, Hathor, Nut, Bast, Bat e 
Menhit. De igual modo, não é raro serem deuses os associados à Lua, como Sin, na 
Mesopotâmia. Entre os Hebreus, a Lua (yareah) era igualmente do género masculino, 
enquanto o Sol (shemesh) podia ser do género feminino. Esta definição antiga não obsta 
porém que, posteriormente, tenha sido alvo de sincretismos e metamorfoses, derivadas 
das fusões étnicas, e consequentes variações na atribuição do género ao Sol. Daí que 
surjam também os deuses-sol na vez ou em simultâneo com as deusas-sol. Na cultura 
greco-romana, as Helíades e Lucina dão corpo à faceta feminina do Sol, personificado 
nos deuses Hélio e Sol, respectivamente. Sobre esta problemática, ver M.L. WEST, Indo-
European Poetry and Myth, Oxford, 2007, 194-197. 

10 K. KERÉNYI, op. cit., 20: «Considered mythologically, the Sun God constitutes not 
an astronomical center but rather the boundary of the world that is woven out of both 
his existence; at any rate, they exist only if the world-fabric and have nothing to do with 
the astronomical sun». P.B.S. ANDREWS, op. cit., 60-66, porém, crê que o mito de Europa e 
Minos traduz uma referência ao ciclo solar em termos astronómicos, sendo Cadmo a 
metáfora do nascer do Sol e Europa, tida como deusa solar, a do pôr do Sol. Por outro 
lado, também Pasífae é associada ao Sol, assim como Helena, M.L. WEST, Indo-European 
Poetry and Myth, Oxford, 2007, 229. Curiosamente, West não refere Medeia neste 
contexto. 
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perou uma das mais significativas culturas mediterrâneas do IIº milénio a.C.: a 
hitita11. A pertinência está no facto de o povo e a cultura hitita terem vindo a ser 
apontados como elementos de proximidade dos Gregos12. Este povo, com um 
importante extracto indo-europeu tal como sugere a sua língua, tem inclusive 
sido associado a Tróia e às questões histórico-literárias levantadas nesse con-
texto13. A título de exemplo, recordamos apenas a importância que o gado cava-
lar teve em contexto hitita e como os temas equinos são particularmente perti-
nentes entre os Troianos homéricos. Bastará trazer à colação o epíteto «Troianos 
domadores de cavalos» e o episódio do equídeo de madeira. Por outro lado, a 
ideia de que tal associação talvez se deva à proximidade da convivência dos dois 
povos e culturas poderá pôr em causa a tendência para uma identificação simplista. 

Mas é ainda na cultura anatólica, particularmente entre os Hititas, que 
deparamos com alguns outros elementos que nos permitem avançar com esta 
proposta. Um dos aspectos mais marcantes da religiosidade e mitologia hititas 
era o culto em torno da deusa solar de Arina. Efectivamente, esta surge nos 
documentos hititas como uma das mais importantes divindades do Hati, ao 
ponto de ser mencionada tanto em textos litúrgicos que reportam orações aos deuses, 
como em anais militares e textos mitológicos14. Em alguns destes documentos, 
esta deidade aparece associada à deusa Hebat, ou Hepat, de origem hurrita15. 
________________ 

11 C. 1740-1200 a.C.; ver M. ELIADE, Histoire des croyances et dês idées religieuses- I, De 
l’âge de la pierre aux mystères d’Eleusis, Paris, 1976, 153. 

12 Ver M.L. WEST, The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and 
Myth, Oxford, 1997; M.H. ROCHA PEREIRA, Estudos de História da Cultura Clássica, I- Cul-
tura Grega, Lisboa, 19988, 57, 159-160; R.D. BARNETT, «The Epic of Kumarbi and the 
Theogony of Hesiod», JHS 45, 1945, 100-114; D. THOMPSON, «The possible hittite sources 
for Hesiod’s Theogony», La Parola del Passato 22, 1967, 241-250; A. BERNABÉ, «Los Mitos 
Hititas sobre Kumarbi y la Teogonia de Hesíodo: semejanzas en la forma y diversidad de 
concepción religiosa», Cadmo 10, 2000, 147-166. 

13 M.H. ROCHA PEREIRA, Estudos..., 57; A. LESKY, História da Literatura Grega, Lisboa, 
1995, 118-119; D.L. PAGE, History and the Homeric Iliad, Berkeley, 1972; e mais recentemente         
J. LATACZ, Troia und Homer. Der Weg zur Lösung eines alten Rätsels, München, 2001, 80-172. 

14 Como por exemplo o hino e a oração do rei Mursilis II e a da rainha Puduhepa. 
Ver traduções em A. BERNABÉ, int. e trad., Textos literarios hetitas, Madrid, 19872, 267-271; 
299-303. No Hati, a deusa solar deveria ter alguma identificação com a deusa-mãe, sendo 
a figura central do panteão de raiz não indo-europeia, porém. Ver M.L. WEST, Indo-Euro-
pean Poetry and Myth, Oxford, 2007, 195-196, e C. CASANOVA, «Um novo olhar sobre o 
pingente hitita da colecção de Norbert Schimmel» in J.A. Ramos et al. org., Arte Pré-Clás-
sica, Lisboa, 2007, 85-95. 

15 Na Oração de Puduhepa à deusa solar de Arina, lemos: «Deusa solar de Arina, rainha 
de todas as terras! No país de Hati levas o nome de deusa solar de Arina, mas no país 
que transformaste em terra dos cedros, levas o nome de Hebat.», A. BERNABÉ, int. e trad., 
Textos..., 299. Outros documentos parecem associar a deusa solar de Arina com a deusa 
Wurusemu. No período greco-romano, Hebat veio a ser identificada com Ma, STR. 11, 12, 
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De acordo com o que enunciámos, no Hati, a ideia de Sol como divindade 
identificava-se com uma figura feminina, enquanto a Lua, pelo contrário, era 
associada a uma representação masculina16. Esta separação de territórios está, 
portanto, de acordo com várias das culturas do Próximo Oriente Antigo, apesar 
de os Hititas pertencerem também ao extracto indo-europeu17. Assim acontecia 
também em Ugarit, por exemplo. Em sentido oposto, as figuras divinas que 
entre os Gregos dão conteúdo explícito à imagem do Sol são sobretudo mascu-
linas: Apolo, Hélio e Fáeton18. As personagens femininas em quem se tenta des-
cortinar essa mesma relação emergem apenas por análise hermenêutica dedu-
tiva, mitológico-antropológica, e não porque os Gregos o fizessem de forma 
explícita ou consciente. Quanto muito, davam-lhes uma linhagem ou simples-
mente as envolviam no enredo dos mitos solares. É o que acontece com Circe, 
Leto, Clímene, Eos, Níobe, as Leucípides e Medeia19. 

Deste modo, ganha consistência a ideia de que a princesa da Cólquida 
possa ser uma derivação helenizada de uma antiga divindade solar levantina, 
talvez anatólica. A versão euripidiana do mito parece ter-nos legado um ele-
mento fulcral para a sustentação desta hipótese: no final da peça, quando, 
depois de ter matado os filhos, Medeia se prepara para abandonar o palácio de 
Corinto, a heroína trágica fá-lo sobre um carro descrito como «solar». Vale a 
pena recordar Eurípides: 

 
«MEDEIA- Para que abalas e tentas destrancar essas portas, procurando os 
cadáveres e a mim, autora dessa obra? Cessa esse trabalho. Se precisas de 

________________ 
2-3. Ver M. ELIADE, Histoire des croyances et dês idées religieuses. I- De l’âge de la pierre aux 
mystères d’Eleusis, Paris, 1976, 154-155. 

16 Ver o mito de A Lua que caiu do céu, em A. BERNABÉ, int. e trad., Textos..., 75-77. 
Curiosa e consentaneamente, na cultura grega quem cai é Fáeton e Ícaro, figuras mascu-
linas associadas ao Sol, e não à Lua. Havia também, porém, um aspecto masculino ligado 
ao Sol, como insinua o mito O desaparecimento do deus Sol e como se pode verificar em    
A. BERNABÉ, int. e trad., Textos..., 61-64. Cf. P.B.S. ANDREWS, op. cit., 60. Aqui se associam 
as culturas hitita e ugarítica com a minóica. 

17 Os Hititas, contudo, conviviam com um extracto populacional mais antigo, na 
Anatólia, que falava o hatili, uma língua não indo-europeia, nem aparentada com 
nenhum outro grupo linguístico conhecido. Ver A. BERNABÉ, int. e trad., Textos..., 11; M. 
ELIADE, op. cit., 153. 

18 P.B.S. ANDREWS, op. cit., 60-66, acrescenta a estes nomes os de Cadmo, Minos e 
Fénix, mas já no âmbito de uma hermenêutica mitológica, não da evidência dos próprios 
Gregos. Em contrapartida, a Lua tem neste contexto uma conotação essencialmente 
feminina, como mostra a sua personificação em Selene e a sua associação a Ártemis. 

19 Sobre estas figuras, ver Od. 10, 133-574; HES., The. 351ss.; 371ss.; 404ss.; Il. 24, 
599ss.; APPOLLOD., Bib. 3, 11, 2. 
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mim, fala, se quiseres, que com a mão nunca me tocarás. O Sol, pai de meu 
pai, me deu este carro como meio de defesa contra mãos inimigas.»20 

 
De igual modo, o tema do vestido inflamante oferecido a Glauce, «a tor-

rente mágica de fogo omnívoro», como traduz M.H. Rocha Pereira, fulcral na 
economia da peça como indicador da vingança da heroína, poderá sugerir tam-
bém um tema ligado ao Sol21. 

Por sua vez, as artes plásticas gregas imortalizaram iconograficamente a 
composição euripidiana. Na decoração de um vaso datado de cerca de 400 a.C., 
vêem-se seres ofídios que puxam o carro solar de Medeia. Estas criaturas são 
também referidas por Apolodoro, que lhes chama dragões22. Estes não passam 
de criaturas do imaginário, sem qualquer correspondência com a fauna reco-
nhecida na natureza. Trata-se, contudo, de duas criaturas com lugar no uni-
verso iconográfico das culturas do Próximo Oriente, que os Gregos absorveram 
sobretudo a partir dos séculos XII-XI a.C., em resultado do processo civilizacio-
nal que então se verificou no espaço mediterrâneo23. Não é de desconsiderar, 
porém, a hipótese de também este figurino, a que se juntam o enquadramento 
no aro solar, as vestes orientais e a tiara de dignificação que Medeia ali exibe, ter 

________________ 
20 Eur., Medeia 1317-1321, em trad. M.H. Rocha Pereira. Como nota M.C. FIALHO,  

«A Medeia de Eurípides e o espaço trágico de Corinto» in E. Suárez de la Torre, M.C. 
Fialho, coord., Bajo el signo de Medea/Sob o signo de Medeia, Valladolid/Coimbra, 2006, 27, 
trata-se do «regresso de Medeia à sua antiga natureza e o distanciamento dos seus traços 
de humanidade, consumado após o infanticídio, para assumir a dureza da sua face não 
humana de neta do Sol». O carro solar funciona assim como uma metáfora da transfor-
mação interior da personagem. Ver bibliografia aí citada. 

21 O mesmo tema surge no ciclo de Héracles, igualmente tido como uma divindade 
de características solares. Cf. EUR., Med. 780-790, 1167-1203; APOLLOD., Bib. 1, 9, 28; 2, 7, 7; 
SOPH. Tr. 756-806. Em Apolónio de Rodes, Medeia é tida como a outra face da deusa 
lunar, Titénis. E Apsirto, o irmão da princesa, é também designado por Fáeton, um filho 
do Sol. O próprio carácter de assassina tem sido entendido como divino. Vários outros 
temas solares, como o desmembramento sobre o qual se lê no poema de Apolónio, têm 
sido identificados no ciclo de Medeia. Neste texto, a plenitude de Medeia como deusa 
solar encontra-se no momento em que Circe a reconhece como descendente do Sol. Ver 
K. KERÉNYI, op. cit., 22-23, 31. Sobre Jasão como herói solar, ver PI., P. 4, 82-83, e A. 
MOREAU, op. cit., 92. 

22 APOLLOD., Bib. 1, 9, 28. Quanto ao vaso, trata-se de um krater de sino da Lucânia, 
hoje depositada no Museu de Cleveland. Ver O. TAPLIN, Comic Angels and Other Ap-
proaches to Greek Drama through Vase-paintings, Oxford, 1993, 116, nº 1.101; C. SOURVI-
NOU-INWOOD, «Medea at a Shifting Distance: Images and Euripidean Tragedy» in J.J. 
Clauss, S.I. Johnston, op. cit., 269-270; P.J. WOLF, op. cit., 52. 

23 Sobre esta problemática, ver o nosso estudo «Entre Europa e Io: elementos orien-
tais na arte grega arcaica e clássica» in J.A. Ramos et al. org., op. cit., 323-346. 
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a sua origem em terras levantinas, talvez na própria Anatólia24. Acresce ainda o 
pormenor, eventualmente de somenos mas quanto a nós pertinente, de o carro 
ter sido o grande legado da cultura hitita aos povos mediterrâneos ao mesmo 
tempo que é um dos mais importantes símbolos do Sol25. 

       

  
 
 
 
 
Por fim, note-se também que, no século II d.C., Pausânias dava conta de 

uma representação de Medeia, no templo de Hera, na Élide, na qual se via a 
personagem sentada sobre um trono e ladeada por Jasão e Afrodite. Aparente-
mente, estamos perante uma descrição da figura de Medeia entronizada, coa-
dunando-se também com a ideia de divindade26. 

Será então Medeia herdeira da antiga deusa solar de Arina? Na verdade, 
desconhecemos quase na totalidade o conteúdo mítico associado a esta divin-
dade, para que possamos ser peremptórios na afirmação. Os documentos que à 
deusa se referem comprovam a sua importância no panteão hitita, mas perde-
mos a essência litúrgica do seu rito, como o conteúdo religioso que teria desem-
bocado nos seus mitos. Apenas podemos evocar a pertinência desta associação 
temática, derivada da proximidade geográfico-cultural, o que é manifestamente 
pouco. 

________________ 
24 Recordamos que até a associação de Medeia aos Medos, registada por HDT. 7, 62, 

por exemplo, implica a orientalização da figura. 
25 S. VICH SÁEZ, «Los Hititas y la Guerra», Revista de Arqueología del Siglo XXI 273, 

2006, 20; M.L. WEST, Indo-European Poetry and Myth, Oxford, 2007, 202. 
26 No mesmo livro, todavia, Pausânias diz também que Medeia foi uma rainha, o 

que está de acordo com a representação do trono. 

Fig. 1: Medeia no carro do Sol.
Krater de sino, c. 400 a.C., Museu
de Arte de Cleveland, Art 91.1. 

Fig. 2: Medeia no carro do Sol (pormenor). 
Krater de sino, c. 400 a.C., Museu de Arte 
de Cleveland, Art 91.1.
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Ainda não desistimos, todavia. Pois, no processo heurístico que nos condu-
ziu aos textos literários hititas, descortinámos um antigo mito anatólico, conhe-
cido como O combate contra o dragão, numa versão datada do século XIV a.C., 
que nos permite reavaliar as reflexões expostas. Entre os Hititas, este mito era 
anualmente narrado pelo sacerdote de Nerik, o deus da tempestade, e consistia 
na etiologia do ritual anual que celebrava a terra, Purulli27. Apesar de nele se 
perceberem vários aspectos tópicos, há elementos que não podemos deixar de 
salientar28. 

Em síntese, o mito de O combate contra o dragão organiza-se do seguinte 
modo: 

 
1º  o deus da tempestade e o dragão defrontam-se pelo domínio das águas 

subterrâneas; o deus da tempestade solicita a ajuda de outros deuses para 
combater o dragão; a deusa Inara, de origem hitito-anatólica, decide auxiliar o 
deus da tempestade; 

2º  para levar a bom termo a sua missão, Inara associa-se a um mortal: Hupasíua; 
Inara prepara uma festa, em que predominam as bebidas fermentadas; Inara e 
Hupasíua unem-se sexualmente; Inara atrai a si o dragão, a quem embriaga; 
Hupasíua domina o dragão e o deus da tempestade mata-o; 

3º  Inara constrói um palácio no alto de um rochedo, onde instala Hupasíua; 
Inara adverte Hupasíua para que não se chegue à janela, pois poderá ver os 
filhos e a mulher, a quem deixou para se juntar à deusa; o desejo de regressar 
poderá assim despertar no coração de Hupasíua; os receios de Inara concreti-
zam-se e, segundo se supõe, a deusa matava Hupasíu; o palácio cai29; 

4º  Inara regressa à sua casa de origem30. 
 
Os pontos de comunhão entre este mito e alguns mitemas gregos são evi-

dentes e foram já assinalados por A. Bernabé, designadamente nas histórias de 
Tífon e Pã e nas narrativas míticas que envolvem Ulisses e Calipso e Anquises e 

________________ 
27 Tratava-se de um dos festivais anuais de maior importância no calendário hitita e 

tinha como objectivo revitalizar a terra, assegurar as colheitas e reordenar o mundo, na 
sequência da celebração da chegada dos conquistadores ariófonos. O Dragão que guarda 
as águas que hão-de fertilizar a terra passa assim para as mãos das divindades benfaze-
jas. Ver A. BERNABÉ, int. e trad., Textos..., 29-30; M. ELIADE, op. cit., 155. 

28 Sobre as relações da literatura grega com a hitita, ver M.L. WEST, op. cit., passim; 
M.H. ROCHA PEREIRA, Estudos..., 57, 159-160; A. BERNABÉ, «Los Mitos Hititas sobre 
Kumarbi y la Teogonia de Hesíodo: semejanzas en la forma y diversidad de concepción 
religiosa», Cadmo 10, 2000, 147-166. 

29 M. ELIADE, op. cit., 158. 
30 O mito continua, mas o restante é irrelevante  para esta análise. 
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Afrodite31. Mas além destes, parece-nos evidente a existência de outras afinida-
des e comunhões, mais especificamente com o mito de Medeia e Jasão. Podem 
ser descortinados paralelismos nos seguintes tópicos: 

 
-  a aliança entre Inara e Hupasíua com o objectivo de combater o dragão/a aliança 

entre Medeia e Jasão para um fim semelhante; 
-  o banquete de bebidas fermentadas/os filtros de Medeia32; 
-  a derrota do dragão e a conquista das águas/a derrota do dragão e a conquista do 

velo de ouro; 
-  a relação amorosa entre as duas figuras; o palácio de Inara/o palácio de Jasão; 
-  a mulher e os filhos de Hupasíua/a mulher e os filhos de Jasão; 
-  o assassínio de Hupasíua às mãos de Inara/o assassínio de Glauce e dos filhos de 

Jasão às mãos de Medeia; o regresso de Inara ao seu país/o exílio de Medeia33. 
 
Ainda que a ordem dos factores possa ser alterada, os elementos estrutu-

rantes do mito parecem coincidir. A estes indícios, poderíamos ainda acrescen-
tar a associação entre os pares Inara e Hupasíua/Hera e Jasão e Inara e o deus 
da tempestade/Medeia e Zeus, também este um deus uraniano34. Tratar-se-á 
talvez de elementos marginais no ciclo, mas pertinentes neste contexto. 

Assim, deixamos à consideração algumas questões: 
 
a)  será a Medeia dos Gregos uma interpretatio graeca da Inara dos Hititas? E Jasão 

uma metamorfose de Hupasíua? É verdade que o tema inclui elementos tópicos, 
de que se destaca o da relação amorosa da deusa com o herói35. Mas não 
estaremos perante demasiada matéria coincidente, em que se deve incluir 

________________ 
31 A. BERNABÉ, int. e trad., Textos..., 31. Já M. ELIADE, op. cit., 158-159, 167, nota que o 

combate entre o deus e o dragão é um tema mítico-ritual bem conhecido: o da oposição 
entre caos e ordem. Cf., por exemplo, os mitos cananaicos de Baal, Anat e Yam, aliás com 
semelhanças também com o ciclo de Jasão e Medeia. 

32 Refira-se que o tema das ervas mágicas é igualmente oriental, como facilmente se 
comprova pela Epopeia de Gilgamesh, por exemplo. 

33 Cf. PAUS. 2, 3, 10. Alguns autores consideram que haveria um correspondente ao 
tosão de ouro na cultura hitita. Ver V. HAAS, «Jason Raub des goldenes Vliesses im 
Lichte hethitischer Quellen», Aus Unterricht und Forschung 7, 1975, 227-233; idem, «Medea 
und Jason im Lichte hethitischer Quellen», AAntHung 26, 1978, 241-253; M. ELIADE, op. 
cit., 155. 

34 Havia uma corrente que ligava Hera a Jasão, como deusa e herói; outra tradição 
dava conta de que o Pai dos deuses tentara seduzir a princesa da Cólquida. Por esta ter 
recusado, Hera e Medeia teriam passado a ser «cúmplices» e próximas, o que explicava a 
instituição do culto de Hera Acraia. Ver E. GRIFFITHS, op. cit., 16-17; M.H. ROCHA PEREIRA, 
«Introdução» in Eurípides, Medeia, 12; W. BURKERT, «Greek Tragedy and Sacrificial 
Ritual», GRBS 7, 1966, 118-119. 

35 Este é um tema igualmente presente em textos orientais, como a Epopeia de Gilga-
mesh, por exemplo, e em inúmeros textos gregos. 
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também a importância da magia entre os Hititas e o carácter mágico de Medeia, 
que ganha maior pertinência quando consideradas as afinidades culturais e 
históricas entre a Grécia e a Anatólia?36 

b)  Qual o papel da deusa solar de Arina numa eventual construção da figura de 
Medeia? Não nos parece ser de somenos o facto de, na Anatólia, a divindade 
solar ser feminina, e é verosímil que Medeia tenha sido uma antiga divindade 
solar, de raiz pré-indo-europeia. Mas como explicar então o conteúdo 
mitológico assente no tema do dragão, quando associado à definição da perso-
nalidade divina da entidade solar de Arina, que, aparentemente, não o conti-
nha? Talvez se trate de uma forma se sincretismo, típica da religiosidade antiga 
e até mesmo presente nos próprios textos hititas, como a oração da rainha 
Puduhepa, que associa a deusa de Arina a Hebat. A fenomenologia do sincre-
tismo e a consequente metamorfose da divindade, ou até mesmo a simples 
adopção evolutiva da entidade sagrada, seria ainda menos inverosímil no 
âmbito das transferências culturais entre Oriente e Ocidente. A sua pertinência 
estaria numa identificação do Sol com a fertilidade da natureza, explicando-se 
assim aparentes paradoxos entre os aspectos uranianos e ctónicos de Medeia. 
Será ainda coincidência que a forma onomástica que identifica a deusa a quem a 
entidade solar hitita se associa se aproxime da designação «Hécate», por vezes 
mãe de Medeia, outras vezes deusa a quem a heroína de Eurípides serve como 
sacerdotisa com especial devoção?37 

c)  Sabemos que as rainhas anatólicas tinham um papel substancial em termos de 
autoridade civil e religiosa, comercial e administrativa, como aliás mostram 
inclusivamente os seus códigos jurídicos. Esse carácter reflectir-se-ia na 
formulação religiosa das divindades. Não se coaduna isso com a imagem de 
Medeia, enquanto mulher rebelde, sacerdotisa e detentora de conhecimento 
numa sociedade de organização patriarcal, como era a grega?38 

________________ 
36 Na verdade, esta comunhão foi já percepcionada por V. HAAS, op. cit., 227-233; 

idem, op. cit., 241-253, em que se salientam sobretudo os motivos ctónicos do mito. Mas 
pretendemos agora relacionar a possibilidade da relação entre Inara e a deusa de Arina, 
e entre as duas e Medeia. Haas relaciona Medeia sobretudo com uma deusa da vegetação 
hitita, que é Inara, e com o mito de Telepinu. Sobre os contactos culturais entre o Oriente 
e o mundo grego há uma bibliografia considerável. Remetemos o leitor para o nosso 
estudo «Ulisses e Gilgameš» in F. Oliveira, coord., Penélope e Ulisses, Coimbra, 2003, 91-    
-105, e bibliografia aí citada. Ver ainda M. ELIADE, op. cit., 155-156. 

37 Em EUR., Med. 394-399, a protagonista afirma: «Porque, pela minha Senhora, a 
quem presto culto acima de todos, e que escolhi para me ajudar, por Hécate, a que habita 
no recesso do meu lar, nenhum deles torturará incólume o meu coração.» Medeia como 
deusa mãe identificar-se-ia assim com Arina como deusa mãe. Sobre Medeia a Hécate, 
ver ainda J.A. LÓPEZ FÉREZ, «Algunas notas sobre la Medea de Eurípides» in E. Suárez de 
la Torre, M.C. Fialho, op. cit., 57-58. 

38 Sobre a mulher hitita em geral e Puduhepa em particular, ver H. OTTEN, Pudu-
hepa. Eine hethitische Konigin in ihren Textzeugnissen, Wiesbaden, 1975. 
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d) Ao ser tida como neta do Oceano, tratar-se-á de um vestígio cristalizado a partir 
da viagem marítima feita pela deusa, quando veio do Oriente para o Ocidente? 
Efectivamente, também Apolónio de Rodes a trouxe a Corinto por mar39. 

 
Estas questões não invalidam, todavia, que a personalidade de Medeia se 

tenha desenvolvido e consolidado em solo helénico e que a figura tenha mesmo 
sobrevivido graças a essa mutação e redefinição, para não dizer mesmo recria-
ção de facto original40. De igual forma, não se anula de modo algum o carácter 
polissémico da personagem, que advirá da origem plurifacetada do seu mito41. 
Não pretendemos ser reducionistas e atribuir a Medeia um rosto único, mas 
tão-só colocar um problema à consideração. Como notava já Kerényi, Medeia é 
uma Helíade Negra, o que não deixa de ser um paradoxo42. E recordamos que, 
para a cultura ocidental, a princesa da Cólquida é sobretudo a mulher despei-
tada, furiosa e vingativa, que prefere o filicídio à infâmia e à rejeição. Apesar de 
vários autores salientarem a criação euripidiana do assassínio dos filhos, o tema 
da mãe que perdia a prole não era novo e terá servido ao poeta para tratar uma 
questão etiológica, que tinha particular importância no quadro da religiosidade 

________________ 
39 D. MIMOSO-RUIZ, Médée antique et moderne. Aspects rituals et socio-politiques d’un 

mythe, Paris, 1980, 23. Sobre as reminiscências da história da viagem dos argonautas, ver 
M.H. ROCHA PEREIRA, «Introdução» in Eurípides, Medeia, 11. Sobre a ideia de «cristaliza-
ção» no quadro da mitologia, ver idem, 13, n. 8. 

40 K. KERÉNYI, op. cit., 22, 40, nota que as personagens mitológicas são construídas 
com blocos pré-existentes, o que não anula as suas características originais em cada novo 
contexto. O mesmo autor considera Medeia uma Titânide. É claro que este autor joga 
com os arquétipos jungianos. 

41 Já A. LESKY, «Medeia», RE 15, 1931, 29-65, descortinava duas Medeias originais: a 
que se relacionava com Corinto e a que estava associada à Cólquida e ao culto solar. 
Ambas as tradições teriam sido sincretizadas com o decorrer do tempo. De certo modo, 
Lesky representa uma corrente analítica no estudo do mito de Medeia, por oposição a 
uma corrente unitária, como a representada por Giannini, para quem os vários cenários 
do ciclo de Medeia pertencem todos a um único mito original. As duas correntes têm, 
porém, dificuldades em descortinar as raízes mais profundas do mito. Ver ainda K. 
DOWDEN, Death and the Maiden. Girl’s Initiation Rites in Greek Mythology, London, 1989, 31, 
que valoriza a multivalência do mito. Também E. GRIFFITHS, op. cit., 38, nota que são 
vários os mitemas que constituem o ciclo de Medeia. E ainda M.H. ROCHA PEREIRA, 
«Introdução» in Eurípides, Medeia, 12-13. 

42 K. KERÉNYI, op. cit., 21; D. MIMOSO-RUIZ, op. cit., 22, considera-a a imagem do caos. 
A relação entre o Sol e o ctonismo, contudo, não seria algo de totalmente estranho na 
Antiguidade, além de que o mito de Medeia continha também aspectos ligados à morte e 
à ressurreição, como refere A. MOREAU, op. cit., 84-85, e C. GARCÍA GUAL, op. cit., 34-35. 
Esta ideia valoriza a imagem de Medeia como deusa da terra. A este propósito, nota       
F. DUPONT, Médée de Sénèque, 2000, 15: «Médée, c’est une multitude de contes qui vont 
dans toutes les directions.» Apenas sugerimos uma explicação para um deles. 
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grega43. Mas não acreditamos que este pilar da definição da figura do nosso 
imaginário cultural saia depreciado com uma eventual raiz plantada mais a 
Oriente. Antes pelo contrário. A ser assim, nesse espaço, Medeia teria mesmo 
sido uma deusa de pleno direito, a quem os Gregos outorgaram um papel hie-
rarquicamente menor, contudo, não menos digno: o da mulher rejeitada, mas 
não resignada. Na verdade, Medeia conservou consigo o conhecimento do 
sobrehumano, bem como a força interior de qualquer deusa de panteão insti-
tuído e oficialmente reconhecido. E Eurípides parece tê-lo percebido. Ou haverá 
dúvidas de que as últimas palavras trocadas entre Jasão e Medeia, na peça de 
que esta é titular, sejam na verdade um diálogo entre um mortal e uma deusa, 
em toda a sua altivez e majestade? 

 
 
 
 
 

________________ 
43 Trata-se do sacerdócio de jovens no templo de Hera Acraia. Ver M.H. ROCHA 

PEREIRA, «Introdução» in Eurípides, Medeia, 12-13; K. KERÉNYI, op. cit., 22; cf. EUR., Med. 
1378-1387; F. GRAF, op. cit., 34-39; D.L. PAGE, Medea. The Plays of Euripides, Oxford, 1938, 
xxii-xxv. 
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