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“For the less even as for the greater  
there is some deed that he may accomplish but once only;  

and in that deed his heart shall rest.” 
J. R. R. Tolkien, The Silmarillion 

 
 
 

‘Compreendestes tudo isso?’, ‘Sim’, responderam eles. 
 Disse-lhes então: ‘Por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus  

é semelhante a um pai de família que tira coisas novas e velhas do seu tesouro’. 
Mt. 13, 51-52 

 
 
 

“Podíamos confiar. Deus estava presente em toda a parte.  
Até nas histórias maravilhosas e nos contos de fadas.” 

Elói Leclerc, Sabedoria dum Pobre 
 
 
 

“Há coisas que só existem quando se completam  
e que só então dão a felicidade que se procurava nelas.” 

Eça de Queirós, Os Maias 
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INTRODUÇÃO 

 

 Num mundo árido, varrido pelo deserto dos destroços da indústria ou distraído 

pelos avançados progressos tecnológicos, que há muito colocaram o Homem como dono e 

senhor da terra, é um privilégio poder conhecer e rigorosamente aprofundar o saber pelas 

coisas que verdadeiramente importam absorver numa vida. 

 Exemplo disso é a obra de John Ronald Reuel Tolkien. Com ela, o autor escreveu 

uma página da História do mundo – página de tolerância, de apelo ao auto-conhecimento e 

ao estabelecimento de prioridades na vida humana, tanto na sua dimensão material como 

espiritual. 

 É exactamente sobre a dimensão espiritual da obra deste escritor inglês que nos 

vamos debruçar. Através de uma reflexão pormenorizada, mostraremos como os textos 

relativos à Terra Média podem ser lidos e interpretados como uma rescrita do Mito Cristão 

desde as origens cosmogónicas aos traços escatológicos. E este foi um caminho espiritual 

que o próprio Tolkien percorreu já que foi tomando consciência, ao longo dos anos, e dos 

textos, que a escrita tinha uma vertente verdadeiramente ‘missionária’: da crescente noção 

da beleza à criação de uma mitologia para a sua terra natal que terminou na inscrição da 

sua produção literária e ensaística na História do mundo, do Homem e do Cristianismo. 

 Esta nossa reflexão far-se-á, em primeiro lugar, a partir da análise de dois textos 

essenciais para a compreensão desta dimensão espiritual: o poema Mythopoeia e o diálogo 

Athrabeth Finrod ah Andreth. Embora assumamos estes dois textos como centrais para a 

nossa argumentação, veremos também como os mesmos se articulam com as principais 

narrativas ligadas ao universo da Terra Média: The Hobbit, The Lord of the Rings e The 

Silmarillion. 

 Assim sendo, este é um trabalho que prima pela análise textual, embora recorramos 

a fontes que julgamos essenciais para a compreensão da escrita de Tolkien. Em primeiro 

lugar, os textos críticos que o próprio Tolkien nos deixou. Entre eles contam-se aqueles 

que foram compilados por um dos seus filhos, Christopher, nos volumes conhecidos como 

The History of Middle-earth, mas também Tree and Leaf, livro central no qual temos 

reunidos os textos que compõem aquilo que julgamos ser a ‘poética’ de Tolkien, pintada 

pela mão do autor, exímio artista da arte da análise literária. São eles: o ensaio “On Fairy 

Stories” e o conto “Leaf by Niggle”. É ainda em Tree and Leaf que se encontra o já 

referido poema Mythopoeia. De destacar também os vários anexos que o autor acrescentou 
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às obras publicadas em vida e que nos dão algumas luzes para a interpretação do 

imaginário Tolkieniano. 

 Em segundo lugar, depois dos textos do próprio Tolkien, recorremos aos estudos de 

alguns críticos que se destacaram na forma séria e rigorosa com que procuraram 

aprofundar o conhecimento sobre a produção literária do autor e que, por essa razão, são 

utilizados neste trabalho como fontes secundárias e merecedoras de destaque: Christina 

Scull e Wayne Hammond, que encetaram a tarefa hercúlea de escrever, em dois volumes, o 

trabalho de referência Companion and Guide; Verlyn Flieger, que se tem dedicado ao 

estudo da dimensão mitológica da obra de Tolkien; Stratford Caldecott, que dá preciosas 

pistas de inspiração cristã para a sua leitura e, finalmente, Humphrey Carpenter, a cargo do 

qual ficou a compilação das inúmeras cartas do autor e a escrita da sua comovente 

biografia. 

 Assim sendo, este estudo divide-se em quatro partes, ou capítulos: 

 No primeiro capítulo, faremos uma contextualização de ordem teórica sobre a 

noção de Mito e referiremos as várias influências que narrativas de origem pagã e valores 

associados ao cristianismo tiveram no modo como esse se manifesta na obra de Tolkien. 

 Na segunda parte, analisaremos o primeiro dos textos que julgamos central no 

entendimento do Mito por parte do autor, o poema Mythopoeia. Através dele, veremos 

como Tolkien resume as noções cosmogónicas presentes no universo da Terra Média, fala 

sobre a História do Homem e de como será o seu fim, tudo sob a alçada e acção do Artista 

– peça fundamental no crescimento espiritual da Humanidade. É ainda pela arte que se 

revela a união com o divino – ligação fundamental com o aspecto religioso que já se 

começa a revelar neste texto, um dos primeiros do escritor inglês. 

 Uma vez que Mythopoeia é uma das composições literárias menos conhecidas de 

Tolkien, decidimos incluí-la no final desta dissertação tal como foi publicada, na obra Tree 

and Leaf (Anexo I) e apresentar igualmente a tradução que dela fizemos para português 

(Anexo II). Apresentamos esta tradução não só porque a mesma foi instrumento de 

trabalho para a interpretação do poema, mas também como forma de partilhar a riqueza 

que ele próprio oferece, tornando-o ‘presente’ na língua portuguesa. 

 No terceiro capítulo, teceremos algumas considerações sobre as obras que remetem 

para o universo da Terra Média, duas delas publicadas em vida do autor – The Hobbit e 

The Lord of the Rings – e a terceira – The Silmarillion – já postumamente. Nesta parte, 

destacaremos alguns aspectos temáticos que estão intimamente unidos com a questão do 
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Mito Cristão e com a inscrição da obra de Tolkien não só num contexto mitológico inglês, 

mas também como algo que se destina a um público maior, afinal, toda a Humanidade. 

 No quarto e último capítulo, analisaremos o texto que, definitivamente, une a obra 

de Tolkien à História da Humanidade e do Cristianismo – Athrabeth Finrod ah Andreth (O 

Diálogo de Finrod e Andreth). Este é um texto de índole filosófica no qual um Elfo e uma 

sábia Humana reflectem sobre os destinos escatológicos das raças da Terra Média e do 

próprio mundo. 

 A este capítulo estão ligados os últimos dois anexos (Anexo III e Anexo IV). O 

Anexo III consiste na transcrição de Athrabeth Finrod ah Andreth e o Anexo IV contém o 

texto “The Tale of Adanel”, que consideramos imprescindível para a compreensão do 

primeiro (e para o qual ele próprio remete), pois relata a história da Queda do Homem na 

mitologia Tolkieniana. Ambos foram publicados, a título póstumo, por Christopher 

Tolkien em A History of Middle-earth. 

 A razão que nos levou a incluir estes dois textos no final da dissertação é a mesma 

que nos motivou a apresentar o poema Mythopoeia e sua tradução. São composições pouco 

conhecidas do autor mas que, no entanto, contribuem definitivamente para a compreensão 

da sua poética e da sua mitologia. Optámos, no entanto, por, ao contrário do que acontece 

com Mythopoeia, não traduzir essas obras, uma vez que, no caso do poema, a tradução foi 

um instrumento de trabalho sem a qual a interpretação adequada não teria sido possível, o 

que não se aplica aos textos em prosa. 

 No entanto, embora nenhum destes textos seja de leitura fácil, todos eles convidam 

a reconhecer as diferenças que separam todos os seres humanos e, sobretudo, a adivinhar a 

certeza de que há algo comum a todos eles. Foi fundamentalmente este sentido de 

universalidade que o autor tomou como essencial na sua obra, entendendo ser sua missão 

transmiti-lo através da sua produção literária: uma pincelada breve na tela do mundo, mas 

perene para quem quiser despender de tempo para a entender. Também por esta razão, a 

nossa escolha recaiu sobre textos menos conhecidos do autor, uma vez que, graças à sua 

riqueza e profundidade, merecem ver a luz do dia e, na nossa opinião, são essenciais para 

compreender a verdadeira dimensão da obra de Tolkien. 

 Daí também o título deste trabalho: é um convite a sermos capazes de ver como a 

todo o instante ainda se pode rescrever o futuro, pondo os olhos num passado belo e 

grandioso. 

 Ainda estamos a tempo. 
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 Afinal, como afirmou o próprio Tolkien: “all we have to decide is what to do with 

the time that is given to us” (Tolkien, 2001: 50) 
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1. O Mito 

 

Explorar o Mito Cristão na obra de J. R. R. Tolkien pressupõe um ponto de partida. 

Este consiste numa reflexão sobre o conceito de mito a propósito do qual faremos algumas 

considerações no que diz respeito à sua definição e função nos âmbitos social, literário e 

cultural no Ocidente. 

 

1.1. Definição de Mito 

 

Na sua origem, o mito surge como forma de o Homem vencer o medo da morte, como 

forma de ampliar as suas limitações e, sobretudo, como forma de alcançar o sagrado. Neste 

sentido, o mito faz parte da realidade viva e é como factor vivo que não deve ser reduzido 

ao estatuto de mera narrativa ou ficção. Enquanto fenómeno associado ao sagrado, 

reactualiza-se através do ritual, inscrevendo-se assim na História num movimento cíclico e 

contínuo, celebrando um eterno presente. 

O mito dá pois origem ao rito e, posteriormente, à narrativa mítica que se constitui 

como uma história geralmente relativa a deuses ou heróis. 

O mito cristão é actualizado semanalmente através da celebração do ritual Eucarístico 

na Missa, ligando os fiéis em torno de um mesmo mistério. Por isso, o mito possui também 

função unificadora, assumindo-se como fenómeno social e colectivo. Pelas mesmas razões, 

o mito possui ainda uma função simbólica, evidenciando-se como princípio ordenador que, 

de forma intuitiva ou imaginativa, representa a realidade transcendente de modo a 

conceber o mundo como uma ordem, como um cosmos. 

Na obra The New Encyclopædia Britannica1 surge a seguinte definição para o termo:  

 

Myth is a collective term denoting a symbolic narrative in religion, as distinguished 
from symbolic behaviour (cult, ritual) and symbolic places or objects (temples, 
icons).  

 
 

Verificamos como, nesta entrada, são sugeridos os vários pontos importantes para a 

presente reflexão, que mencionámos acima: o mito, como termo colectivo, mostra que é 

uma realidade que depende sempre da experiência de vários indivíduos de uma mesma 

                                                 
1  Volume 24 – Macroædia. USA: Encyclopædia Britannica, Inc. 1999. 715. 
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comunidade que reconheçam a narrativa como um ponto comum e caracterizador da sua 

própria identidade enquanto grupo.  

Outro aspecto fulcral prende-se com a questão do simbólico: a narrativa como 

símbolo2. Este facto leva-nos para a questão do transcendente que se prende com o que 

vem a seguir na própria entrada: o elemento religioso. Há, pois, uma narrativa de tipo 

simbólico, ligada ao campo religioso, que se distingue de outras 

manifestações/representações do transcendente como o culto ou o templo. A narrativa 

mitológica, de carácter simbólico, procura sempre expressar algo inerente à natureza 

humana, apelando a elementos conhecidos empiricamente pelo Homem: “… a symbol 

always aims at a reality or a situation which engages human existence.” (Altizer, 1962: 

89). 

No entanto, se optarmos por uma abordagem linguística, depressa se descobrem outros 

sentidos na própria palavra ‘mito’. O lexema provém do grego ‘mythos’, que tinha vários 

significados, tais como ‘palavra’, ‘discurso’, ‘história’, ‘ficção’, mas que, habitualmente, 

se prendia com todo o conjunto de histórias que não eram verdade, em oposição ao que se 

definia por ‘logos’, isto é, a história verídica, como atestam alguns dos escritos de Platão, 

como Górgias (Cf. Pereira, 1999: 830). 

Assim, a história da evolução do significado do próprio termo é complexa, 

mostrando o alargamento do campo semântico do lexema ao longo do tempo. 

 Em primeiro lugar, o mito possui diferentes funções enquanto narrativa. Neste 

sentido, podia ser usado enquanto explicação para factos que a Humanidade ainda não 

dominava cientificamente ou até como justificação ou validação de cultos e ritos a nível 

religioso.  

A narrativa mitológica servia também para descrever factos e como veículo de 

instrução, chegando a haver culturas em que a própria narrativa era usada como forma de 

pedir curas aos deuses. (Cf. Bolle, 1993: 719). 

 Há, em quase todas as tradições mitológicas, um conjunto de narrativas centrais e 

que, de alguma forma, ocupam um lugar cimeiro em relação a todas as outras. São os 

textos que se prendem directamente com os mitos de origem do cosmos, ou cosmogonias. 

  

                                                 
2 Do “…vocábulo grego symbolon (…) etimologicamente, designa um sinal de reconhecimento composto por 
duas metades complementares do mesmo objecto.” (Pereira, 1999: 88) Na questão do mito, teremos de olhar 
o simbólico como aquilo que de figurativo se pode retirar da própria narrativa mitológica: “…the myth is a 
narrative, the symbol is a verbal or visual figure drawn from myth.” (Altizer, 1962: 80) 
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 Em segundo lugar, o mito pode ser entendido enquanto palavra3, uma vez que é, tal 

como ela, uma forma conceptual e simbólica que o Homem coloca entre si e a realidade 

objectiva. Para além disso, é muitas vezes pela palavra que se realiza, ou melhor, se 

materializa. 

Tendo estas funções em conta, há certos géneros textuais que ficaram ligados ao 

conceito de mito por serem veículos fáceis de propagação e perpetuação do mesmo. É o 

caso da Fábula (ficção que envolve animais e encerra uma lição moral), do Conto de Fadas 

(história do encontro do ser comum com o universo mágico), do Conto Popular (narrativa 

que procura reflectir realidades sociais), da Saga (narrativas nórdicas de índole heróica) e 

da Épica (relato de feitos extraordinários realizados por heróis), da Lenda (contos com um 

fundo histórico verídico), da Parábola (história com vista a ilustrar uma doutrina ou 

conduta) e os contos de índole Etiológica (ligados à explicação da origem de costumes, ou 

características naturais do ambiente ou do próprio Homem). 

 Outro campo em que a utilização da mitologia teve frutos abundantes foi o da 

psicologia. Exemplos magnos deste facto são Freud e Jung. O primeiro por associar a 

fenómenos psicológicos humanos figuras da mitologia Grega (Édipo, Jocasta) e o segundo 

por considerar o pensamento humano como proveniente de uma mesma fonte com a teoria 

dos arquétipos e do inconsciente colectivo. 

 O domínio em que o mito se mostrou mais fértil foi, sem dúvida, o religioso. No 

Ocidente, as duas grandes mitologias fundadoras dos impérios mediterrânicos (Grega e 

Romana) foram fonte e manancial de narrativas e imaginários que perduram até ao dia de 

hoje nos meios culturais e literários. No entanto, estas narrativas foram sendo 

progressivamente abandonadas como ‘pagãs’ para darem origem ao pensamento Ocidental 

como o conhecemos de há cerca de 2000 anos para cá: o amanhecer do Cristianismo trouxe 

uma visão nova acerca do mundo e do próprio Homem. 

 Pode dizer-se que, com o advento desta nova religião, que tem como fundador um 

homem que, embora se diga Deus, tem raízes e existência histórica comprovadas, estamos 

                                                 
3 Uma das várias teorias que explicam a origem dos mitos acentua exactamente a sua componente linguística. 
De facto, a par das investigações linguísticas que, a partir do século XVIII, procuravam a ursprache – a 
língua primeira falada pelo Homem no Paraíso, anterior ao episódio de Babel e à dispersão das línguas – 
surgiram também os estudos de mitologia comparada. Estes procuravam provar que muitos dos deuses que 
conhecemos teriam sido designações poéticas existentes numa língua-mãe hoje desaparecida. Tais 
designações, ao longo do tempo, foram perdendo a sua componente figurativa ou metafórica, acabando por 
ser entendidas no seu sentido literal. Assim, os mitos constituem-se como jogos de palavras e a mitologia 
como uma doença da linguagem (Cf. Ruthven, 1979) . Este tipo de investigação, embora de conclusões algo 
fantasiosas, veio chamar a atenção para o estatuto do mito enquanto palavra e para a sua articulação com a 
poesia. 
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perante aquele momento em que a História e o Mito se parecem cruzar e entrelaçar em 

definitivo e se inicia uma era nova de consciência, da História e da Cultura no Ocidente. 

Prova disso é o facto de o próprio calendário Ocidental ter sido adaptado a partir daquele 

que se julgava ter sido o momento em que Jesus Cristo nasceu. Visível nos dias de hoje é a 

própria organização temporal do ano, festas e feriados que ainda se celebram em muitos 

países europeus e que são, quase na sua totalidade, festas de índole cristã, embora, em 

muitos casos, estas festas remetam para rituais pagãos assimilados pelo cristianismo. 

 No Cristianismo encontra-se a confluência, numa só crença, de todos os tipos de 

mito existentes até então: mito da origem do mundo (um Deus que cria – ex nihilo – um 

mundo e o põe inteiramente à disposição da sua criatura predilecta, que adopta como filho 

– o Homem), mito escatológico (relativo não só ao fim do mundo, mas ao fim – não no 

sentido de termo de algo, mas de objectivo – da Criação do próprio Homem – a Vida 

Eterna4), mito messiânico e do herói (ligado à própria fundação de uma religião e do 

sacrifício do fundador – o próprio Deus – que não pede vítimas humanas como outros ritos, 

mas se oferece como vítima, Ele mesmo, em benefício não de uma tribo, grupo ou 

sociedade, mas de todo o género humano), mito das eras do mundo (associado à mitologia 

judaica, da qual a tradição cristã inteiramente depende, em que o mundo estaria dividido 

em quatro eras, ou impérios, como se pode ler no livro do Apocalipse 4, 6-9: 

 

Diante do trono havia também uma espécie de mar de vidro, transparente como 
cristal. No meio do trono e à volta do trono havia ainda quatro seres viventes 
cobertos de olhos por diante e por detrás: o primeiro vivente era semelhante a um 
leão; o segundo era semelhante a um touro; o terceiro tinha uma face semelhante à 
de um homem e o quarto era semelhante a uma águia em voo. Os quatro seres 
viventes tinham cada um seis asas cobertas de olhos por fora e por dentro. E não 
cessavam de cantar, de dia e de noite: «Santo, santo, santo é o Senhor Todo-
Poderoso, o que era, o que é e que há-de vir.» E, sempre que os seres viventes dão 
glória, honra e acção de graças ao que está sentado no trono e que vive pelos 
séculos dos séculos),  
 

 
mito da providência (através da qual Deus cuida ternamente de cada uma das suas 

criaturas) e mito da renovação (através da Ressurreição do próprio Cristo, ligada ao ciclo 

da transformação da própria Natureza, que um dia deixará de se renovar para tomar parte, à 

imagem do próprio Cristo ressuscitado – renovado – no estado de graça que não termina e 

não tem fim). 

                                                 
4 Neste sentido, a mitologia Judaico-cristã possui uma unidade evidente ao possuir um início (Génesis) e um 
fim (Apocalipse). 
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 O mito tem sido abordado de várias formas ao longo dos séculos, tendo algumas 

dessas abordagens sido encaradas como simplistas, como, por exemplo, aquelas que o 

concebem como forma de relatar diferentes visões da origem e fim das coisas, como 

histórias de batalhas entre deuses e homens, ou ainda como simples fórmulas para 

explicação de factos em diferentes culturas (pela mão de estruturalistas como, por 

exemplo, Lévi-Strauss). Em contrapartida, parece-nos que uma das formas mais 

pertinentes de encarar a questão mitológica se encontra nas palavras de Maria Helena 

Rocha Pereira, quando afirma que “precisamente porque exprime (…) problemas gerais da 

Humanidade, o Mito ganhou desde início um lugar de eleição na literatura…” (Pereira, 

1999: 833).5 

 

1.2. Mito em Tolkien 

 

 É este lugar que visamos explorar neste estudo, mas um lugar especial, uma vez que 

a questão do mito na obra literária de John Ronald Reuel Tolkien está intimamente ligada à 

visão cristã do mundo e, em particular, ao caminho espiritual Católico que o próprio autor 

percorreu, como praticante que era. 

 No entanto, esta visão mitológica em Tolkien sofre muitas outras influências que 

não a cristã, o que nos leva a explorar ainda o mundo nas narrativas ditas ‘pagãs’ que o 

autor conhecia e estudou ao longo da sua vida como professor de Linguística e Literatura 

Medieval em Oxford, nomeadamente as mitologias nórdica e Celta. Para termos uma visão 

global da forma como o escritor soube pintar uma Terra Média variada em tons e brilhos, 

debruçamo-nos agora sobre os elementos mais relevantes de cada uma destas influências. 

 

1.2.1. A Influência de narrativas de origem pagã 

 

 Como académico, Tolkien cruzou-se com um texto poético que seria alvo de 

bastante trabalho da sua parte, incluindo uma tentativa de tradução que nunca chegou a ver 

a luz do dia por não estar no ponto em que o autor a desejava. Falamos do poema anglo-    

                                                 
5 De facto, ao recorrer a uma unidade imagística (como, por exemplo, o caminho, a água da Vida, a Luz do 
mundo) presente nas inúmeras narrativas que contém, a Bíblia ofereceu à literatura ocidental alguns dos seus 
motivos mais recorrentes. Já William Blake dizia ser a Bíblia “the great code of art”, significando esta 
expressão que, tanto a nível imagístico como narrativo, ela constrói um universo mitológico e um 
enquadramento imaginativo dentro dos quais toda a literatura ocidental se desenvolveu de forma mais notória 
até ao século XVIII e se tem desenvolvido até à actualidade. 
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-saxónico Beowulf6. Tolkien escreveu um ensaio sobre o mesmo que viria a mudar a forma 

de abordar o poema, uma vez que não se prendia com as habituais questões linguísticas e 

históricas, mas olhava para o texto poético com um olhar novo: Tolkien foi o primeiro a 

chamar a atenção para Beowulf como um texto literário que classificou não como um 

poema épico, como muitos antes de si o tinham feito, mas como um texto de carácter 

elegíaco, que fala sobre o fim de uma era de heróis grandiosos e de monstros, que estava 

prestes a dar lugar à era cristã.  

 No seu ensaio, que se intitula, Beowulf: The Monsters and the Critics, Tolkien 

ousou pôr os monstros no centro do poema, mostrando como o encontro do herói com os 

mesmos é o eixo central de toda a obra. O autor aponta ainda caminhos para analisar o 

texto como algo profundamente trágico: “Beowulf is not, then, the hero of an heroic lay, 

precisely. He has no enmeshed loyalties, nor hapless love. He is a man, and that for him 

and many is sufficient tragedy.” (Tolkien, 1983: 18). Não se deve esquecer que o poema, 

cujo manuscrito data sensivelmente do século X, remonta a uma história que se teria 

passado entre o século V-VI, nas frias terras da Dinamarca, que tinham espelhada, na sua 

própria mitologia, a dureza da vida e dos ciclos da Natureza. Ao longo da sua existência, o 

Homem lutava pela glória e pela riqueza, sabendo que a única hipótese de alcançar a 

imortalidade seria através dos feitos heróicos. Estes ficariam gravados na memória do povo 

e divulgados através da poesia num mundo destinado a morrer, com deuses destinados, 

também eles, ao vazio e à morte. 

 Desta forma de pensamento parece-nos que Tolkien reteve a viva consciência da 

inevitabilidade trágica da morte e da necessidade de mostrar e provar valor, que tão bem 

espelhada vemos em personagens como Éowyn ou Boromir, na história de The Lord of the 

Rings. 

 O autor diz ainda, no seu ensaio, que o poema não apresenta soluções para esse fim 

tão trágico. É como se fosse escrito por alguém que olha para um passado recente com 

nostalgia e que apenas se limita a recordar o que houve, o que já não é. No entanto, 

também o Homem que já não é ‘pagão’ pode tirar exemplos das histórias do passado 

porque o poema é escrito num momento privilegiado de intersecção entre o paganismo e a 

nova concepção judaico-cristã do mundo. O cruzamento entre as duas perspectivas 

constitui uma das questões fundamentais do poema e também uma das mais estudadas a 

nível da crítica: 

                                                 
6 De referir que está para breve a publicação de duas traduções deste poema – uma em verso (inacabada) e 
outra em prosa – feitas por Tolkien e editadas (e comentadas) por Michael Drout. 
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The author of Beowulf showed forth the permanent value of that pietas which 
treasures the memory of man’s struggles in the dark past, man fallen and not yet 
saved, disgraced but not dethroned. (Tolkien, 1983: 23) 

 
 

 As questões da importância da memória e da necessidade de aprender com os feitos 

do passado são também alvo de tratamento nas obras de Tolkien, como veremos adiante. 

De facto, alguns pormenores do poema Beowulf foram revisitados por The Hobbit (o roubo 

da taça ao dragão Smaug) e The Lord of the Rings (a parecença entre Edoras e Heorot ou as 

semelhanças entre Grimma Wormtongue e Unferth, sendo também de destacar a similitude 

entre a descrição do funeral de Beowulf e o funeral de Boromir). 

 Fruto ainda do vivo interesse de Tolkien pela História, Linguística e Literatura do 

passado, surge também o contacto do autor com as sagas nórdicas, das quais destacamos as 

Eddas e o Kalevala.  

 No primeiro caso, Tolkien, desde cedo, quis ler no original as histórias de Sigurd, 

que tanto o tinham fascinado na versão para crianças de Andrew Lang (Red Fairy Book, de 

1890). Por isso, decidiu aprender Old Norse para o efeito, acabando, já adulto, por 

leccionar também algumas cadeiras sobre esta língua na universidade. As Eddas tiveram 

influência na escrita de Tolkien não só devido ao ambiente heróico que possuem, mas 

também por conterem certos pormenores em que o escritor claramente se baseou: a figura 

de Gandalf faz lembrar Odin (Völuspá), o episódio do dragão a guardar o tesouro em The 

Hobbit lembra  a história de Sigurd. (Cf. Scull, 2006: 652-653). 

 No que diz respeito ao segundo texto, o Kalevala, este não é bem uma saga na 

acepção de textos como as Eddas, mas um conjunto de canções e poemas recolhidos da 

tradição oral finlandesa, no século XIX. Tolkien descobriu a tradução inglesa deste texto 

ainda antes de entrar na universidade e fez vários trabalhos sobre a mesma para a escola, 

mostrando um forte entusiasmo pela cultura popular finlandesa que sentia tão próxima da 

inglesa.  

 No que diz respeito à obra literária de Tolkien, o Kalevala serviu, na sua forma, de 

inspiração para The Lays of Beleriand e para algumas histórias breves e ilustrações que o 

autor fez na sua juventude. Mas a principal contribuição dos textos finlandeses para o 

universo da Terra Média vem do elemento trágico subjacente à história de Kullervo. Este é 

um herói que procura vingar a família do mal que lhe foi feito e acaba por tomar decisões 

erradas, fruto do seu carácter irascível, como seduzir a própria irmã e dormir com ela, 
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apenas para descobrir, na manhã seguinte, os laços que os uniam. Como consequência, 

assiste ao suicídio da irmã e, logo de seguida, põe termo à vida com a sua própria espada 

no local onde ela morrera.  

Esta história serviu de inspiração para o capítulo “Of Turin Turambar” da obra The 

Silmarillion que, mais recentemente, deu origem à obra The Children of Húrin, organizada 

por Christopher Tolkien. Este capítulo da história da Terra Média é, de facto, a nosso ver, a 

mais trágica das histórias que Tolkien alguma vez escreveu, uma vez que resulta da acção 

directa do poderoso Inimigo de Arda, Morgoth, que lança uma maldição sobre a família de 

Húrin, reduzindo-a à desesperada condição de se saber condenada e incapaz de fugir a esta 

desgraça. O resultado mostra-se funesto para todos os membros da família, desde o casal 

Húrin e Morwen, passando pelos filhos Turin e Níniel, que acabam ambos mortos, depois 

de terem concebido um filho, desconhecendo que eram irmão e irmã. 

Para além das Eddas e do Kalevala, foi também influente para a obra de Tolkien o 

contacto com a cultura Celta que aconteceu quando o autor era ainda muito novo. Já na 

faculdade, estudou Galês e Gaélico e navegou pelos meandros do Mabinogion, sem nunca, 

no entanto, se deixar deslumbrar demasiado por esta cultura. Em 1937, respondendo ao seu 

editor a propósito de um leitor ter afirmado que alguns nomes presentes nos textos em The 

Silmarillion serem de origem Celta, Tolkien afirma: 

 

I do know Celtic things (many in their original languages Irish and Welsh), and feel 
for them a certain distaste: largely for their fundamental unreason. They have 
bright colour, but are like a broken stained glass window reassembled without 
design. (Tolkien, 1981: p.26). 

 
 
 Isto não significa que Tolkien não apreciasse a cultura Celta. O que julgamos que 

quisesse dizer na carta acima citada é que o que restava no espaço britânico da cultura 

Celta era tão pouco (reduz-se a alguns topónimos e histórias conservadas em manuscritos, 

mas transmitidas já em segunda mão por monges cristãos, muitos séculos após a presença 

Celta nas ilhas) que já não era possível seguir-lhe o rasto ou, usando a imagem do próprio 

autor, voltar a montar o vitral partido, que agora se resume a um conjunto de pedaços de 

vidro que, juntos, já muito se afastam do desenho original. Daí o fascínio de Tolkien pela 

cultura nórdica, que tem um rasto linguístico, literário e cultural possível de reconstruir e 

de fazer sentido, ainda hoje, para um falante e leitor inglês. 

 Parece que, para Tolkien, o que lhe ficou da cultura Celta foi o ‘espírito’, isto é, 

uma espécie de rasto vago, associado à ideia de Belo, que o senso comum liga àquilo a que 
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se chama ‘Celta’, talvez pelo pouco que se sabe hoje ainda dessa cultura, e por claramente 

a tradição popular ter associado os deuses Celtas (em particular os irlandeses – os Tuatha 

De Danann) às fadas7. Diz-nos Christina Scull:  

 

In a letter to Milton Waldman written in late 1951 he said that one element he 
wanted his mythology to possess was ‘the fair elusive beauty that some call Celtic 
(though it is rarely found in genuine ancient Celtic things)’ (Letters, p. 144).  

(Scull, 2006: 150). 
 
 
 É ainda de referir a influência que as lendas do Rei Artur e a chamada ‘Matéria da 

Bretanha’ exerceram sobre a obra de Tolkien. Este conhecia as histórias de Artur desde a 

sua infância. Para o imaginário da Terra Média migraram: a noção de Demanda, que tão 

bem vemos na saga do Anel; a figura de Merlin que, de alguma forma, está espelhada na 

personagem Gandalf, e o próprio final dado a Frodo, que tem a hipótese de partir para as 

terras imortais do Oeste e, assim, curar as suas feridas, à imagem da partida do próprio 

Artur para Avalon, para se restabelecer e de onde, um dia, deverá regressar para restaurar o 

reino de Inglaterra. Pode ainda falar-se da utilização do motivo arturiano da terra ‘gasta’, 

tão bem reflectido na aridez de terras onde habita o Mal (Isengard e Mordor) e na 

possibilidade de agentes do Bem terem poder para a curar (como é o caso de Samwise, na 

importância que assume na recuperação do Shire, à imagem das mãos de Elessar, que 

curam os doentes). 

 No entanto, parece-nos que o facto que mais tocou e inspirou Tolkien foi a pena 

que o autor sentia por não haver nada que se pudesse classificar como Mitologia Inglesa, 

afirmando Tolkien que, embora a ‘Matéria da Bretanha’ tivesse palco em solo inglês, não 

tinha como origem a História de Inglaterra, ao possuir antecedentes Celtas. Na ausência de 

textos mitológicos anglo-saxónicos, a Inglaterra carecia assim de mitos de fundação, ao 

contrário do que acontecia na Finlândia e na Islândia que possuíam textos nacionalistas, 

como o Kalevala ou as Eddas. 

 Este seu desejo fê-lo escrever uma carta a Milton Waldman, em 1951, na qual 

podemos ler, como nos dizem Christina Scull e Wayne Hammond: 

 

…one of the reasons he wrote The Silmarillion was that he “was from early days 
grieved by the poverty of my own beloved country: it had no stories of its own 

                                                 
7 Segundo a tradição popular, com a 6ª invasão da Irlanda (a dos Milesianos, de acordo com Lébor Gabála 
Érenn – o Livro das Invasões da Irlanda, manuscrito do século XII), os deuses Tuatha De Danann 
refugiaram-se dentro dos montes ocos, transformando-se nos Sidhe, palavra que, em gaélico irlandês, alude 
aos montes, mas que tem sido traduzida para inglês por “fairies” (fadas) (Varandas, 2006: 20-21). 
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(bound up with its tongue and soil), not of the quality that I sought, and found (as 
an ingredient) in legends of other lands. There was Greek, and Celtic, and 
Romance, Germanic, Scandinavian and Finnish (which greatly affected me); but 
nothing English, save impoverished chap-book stuff. Of course there was, and is, 
all the Arthurian world, but powerful as it is, it is imperfectly naturalized, 
associated with the soil of Britain but not English; and it does not replace what I 
felt to be missing. For one thing its ‘faerie’ is too lavish, and fantastical, incoherent 
and repetitive. For another and more important thing: it is involved in, and 
explicitly contains Christian religion.” (Letters, 144).  

(Scull, 2006: 56) 
 
 
 Neste passo, podemos constatar a grande influência que estes textos ditos ‘pagãos’, 

porque pagãos na sua origem, tiveram na obra de Tolkien, no sentido de funcionarem como 

inspiração para que o autor tentasse criar algo que se pudesse assemelhar a uma mitologia 

própria de Inglaterra, para que não mais dependesse de textos estrangeiros e adaptados ao 

contexto inglês. É importante notar ainda o facto de uma das razões que levava Tolkien a 

não gostar das histórias arturianas residir na forma como estas haviam sido ‘cristianizadas’, 

afastando-se do seu significado original como, de resto, aconteceu relativamente à cultura e 

mitologia Celtas em geral. 

 A abordagem espiritual que Tolkien procurava era muito mais profunda do que a 

mera alegoria cristã. Prova disso é o facto de, exteriormente – ou, como o próprio autor 

afirma na citação acima, “explicitamente” – nada se poder associar a símbolos, ritos ou 

cultos cristãos em nenhuma parte do universo de Arda e da Terra Média. O que para 

Tolkien era essencial era mostrar os valores intrínsecos do cristianismo e não os seus sinais 

exteriores, como a seguir se discute. 

 
 

1.2.2. A Influência do cristianismo 

 
 Por muito que não se queira associar a dimensão biográfica de um autor à sua obra 

literária, este é um caso em que é impossível não o fazer. Desde muito novo que a vida 

espiritual foi algo marcante na vida de Tolkien, que nasceu numa família Anglicana. Após 

a morte do pai, a sua mãe, Mabel, procurou conforto na religião, não o tendo encontrado na 

realidade protestante, mas sim numa comunidade Católica. No entanto, teve de pagar um 

preço elevado pela sua escolha: a família e os amigos retiraram-lhe todo o apoio emocional 

e financeiro de que necessitava para poder educar os seus dois filhos de uma forma digna e 

humana. Devido à vida de privação, Mabel acabou por morrer precocemente com 

complicações inerentes à diabetes, o que marcou Tolkien profundamente e lhe deu a 
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constância e perseverança quase férreas que demonstrou ao longo da sua vida em questões 

relacionadas com a fé: 

 

Humphrey Carpenter has suggested that after Mabel died, Tolkien’s religion ‘took 
the place in his affections that she had previously occupied. The consolation that it 
provided was emotional as well as spiritual’ (Biography, 31). Although his 
mother’s death left him subject to bouts of despair, his faith gave him consolation 
for the future, if not in this fallen world. He wrote to Amy Ronald on 15 December 
1956: ‘I am a Christian. And indeed a Roman Catholic, so that I do not expect 
“history” to be anything but a “long defeat” – though it contains… some samples 
or glimpses of final victory’ (Letters, p. 255).  
                  (Scull, 2006: 828) 

 
 É a sua própria vivência enquanto Católico que constitui a fonte de todos os 

elementos cristãos (e marcadamente Católicos) que fazem parte da sua obra. Ficando sob a 

tutela do padre Francis Morgan até à maioridade, a infância e juventude de Tolkien são 

passadas num ambiente disciplinado de estudo e de exercícios de piedade. Desde a mais 

tenra idade que ganhou o hábito de participar na Missa diariamente e o valor dado ao 

Sacramento da Eucaristia como fonte de unidade e fraternidade é visível em muitas das 

cartas que dirige aos filhos, já adultos, ao longo da vida (cf. Tolkien, 1981:338-339). 

 Apesar de nenhum dos elementos das obras de Tolkien poder ser directa ou 

explicitamente associado a alguma religião ou culto, há princípios que ligam os textos do 

autor ao cristianismo, desde a Criação, narrada na obra The Silmarillion, à luta pelo poder e 

domínio sobre as coisas de Arda e da Terra Média por entidades que, seduzidas pela 

possibilidade de possuir, se rebelam contra Eru, o Criador. 

 Há ainda a destacar a presença constante, na produção literária de Tolkien, de 

valores como a fraternidade, a luta Bem vs. Mal, a questão da liberdade, a importância da 

verdade e o peso decisivo que as pequenas decisões do dia-a-dia têm na progressão dos 

acontecimentos e na resolução dos problemas mais essenciais dos enredos. 

 Fundamental também é a constante noção de que os intervenientes na narrativa têm 

um propósito, uma missão a cumprir, não sendo importante o caminho que se percorre, 

mas a forma como esse trilho é percorrido, como lembra Stratford Caldecott, a propósito 

da obra The Lord of the Rings: 

 

Quite why the Ring cannot simply be transported to Mount Doom by friendly 
eagles is never explained, but it is strongly implied that the task is one that can only 
be achieved in this, the hard way. The Ring is a spiritual force that must be carried 
by the weakest and humblest of creatures, and one to whom the task has been 
appointed by providence. (Caldecott, 2003: 33) 
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 E esta ideia de ‘missão’ parecia fazer parte da concepção de escrita do próprio 

Tolkien, uma vez que tomou para si a tarefa de criar uma mitologia para a sua terra natal, 

tendo esta de ser imbuída com o reflexo daquilo que o autor mais apreciava na 

oportunidade de escrever – a possibilidade de transmitir a Verdade: 

 

He knew he was writing fiction, but at the same time he felt that he was telling the 
truth about the world as it revealed itself to him. And this truth he discovered as he 
wrote, through the very process of writing.  

(Caldecott, 2003: 7)                                                                                
 
  
 1.2.2.1. O Homem como “Sub-criador” – a Arte. 

 

 A forma de J. R. R. Tolkien escrever, com um sentido de missão a imbuir cada 

palavra que escrevia no papel, é a prática daquilo que o autor mostrou ser a sua própria 

poética. Como veremos adiante, a propósito da análise do poema Mythopoeia, Tolkien tem 

uma visão muito particular acerca da razão pela qual o Homem é ‘capaz’ de produzir 

criação artística.  

 Segundo o autor8, a Humanidade é capaz de criar através da Arte por ela mesma ter 

sido criada à imagem e semelhança do Artista primordial, Deus, que imprimiu no Homem, 

entre muitos outros, um traço específico em comum Consigo mesmo: a capacidade de criar 

pela Palavra. Esta, contudo, não é uma capacidade ex-nihilo, uma vez que esse poder só ao 

Criador pertence, mas uma aptidão inata para aperfeiçoar este mundo, que foi oferecida à 

Humanidade pelo próprio Deus; um talento natural para se comover com o que é Belo e 

Bom, resultando no desejo de se tornar participante da feitura da própria Beleza.  

 O Homem é capaz de gerar Beleza através da Arte e, em particular, através da 

Palavra, essência do próprio Deus, como é dito no início do Evangelho de S. João: 

 

No princípio já existia o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
Ele estava, no princípio, com Deus. Tudo começou a existir por meio d’Ele e sem 
Ele nada foi criado9. N’Ele estava a Vida e a Vida era a luz dos homens. (Jo 1, 1-4)  
 
  

                                                 
8 J. R. R. Tolkien (1988)  “On Fairy Stories” in Tree and Leaf, London: George, Allen and Unwin. 
9 O que remete directamente para a Criação narrada no livro do Génesis, quando Deus cria o mundo e a luz 
pela Palavra: “No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o 
abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Deus disse: «Faça-se a luz». E a luz foi 
feita.” (Gén. 1, 1-3). Tolkien mantém-se ‘fiel’ a este princípio do mundo quando coloca Eru Ilúvatar a criar 
tudo a partir de uma palavra – “Ëa” – “Faça-se” ou “seja”. 
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 A Humanidade é, então, chamada a tornar Belo o mundo que lhe foi oferecido por 

Deus à imagem daquilo que será o Eterno, a Beleza sem fim. O Homem tem em si a 

semente desta natureza eterna, desta vida que nunca acaba. Esta saudade do lar que está 

por vir é parte da esperança que todos trazemos dentro de nós e que, no universo da Terra 

Média, é um dos factores que distingue a raça Humana dos Elfos. Estes vivem das 

memórias daquilo que Arda era no início – bela e imaculada. O Homem, por sua vez, vive 

de uma esperança que não sabe explicar, mas que o faz olhar para o futuro e não para o 

passado, arrancando-o da melancolia tipicamente élfica. Essa esperança faz da 

Humanidade uma raça que age, embora saiba ter pouco tempo para viver, mas que se sente 

justificada na sua luta pelo Bem, por algo que a ultrapassa: 

 

It is a nostalgia for something real. Through myth, through poetry, Tolkien has 
evoked a feeling beyond words that comes from the deepest level of our nature, a 
yearning which God has implanted within us. That feeling is a sign that we are 
called back to a light, and a music, and a Word that contain and transcend the 
pattern and the meaning of the world. The Elves can hope for nothing more than 
memory: a frozen image of perfect beauty in the Far West. And if Tolkien had not 
been a Christian, perhaps this would have been something like his final word. But 
Men are not Elves, and the hope of Men does truly reach further.  

(Caldecott, 2003: 93) 

 

 Parece-nos fulcral, portanto, sublinhar a noção que Tolkien tinha de que a sua 

escrita era, em primeiro lugar, um talento e uma missão que provinha, não de um apetite 

momentâneo ou de um capricho académico, mas de uma crença profunda e de uma 

experiência de vida (amadurecida ela mesma por diversas provações espirituais e 

materiais) que serviu não de inspiração mas de matéria prima – seiva – para a geração de 

todo um universo com vida própria. Podemos constatar esta realidade nas palavras do 

próprio Tolkien, a propósito da escrita de The Lord of the Rings: 

 

One writes such a story not out of leaves of trees still to be observed10, nor by 
means of botany and soil science; but it grows like a seed in the dark out of the 

                                                 
10 O tema da árvore é muito querido a Tolkien, como se pode ver no texto “Leaf by Niggle” e no ensaio “On 
Fairy Stories”, em que o autor expôs a sua própria forma de ver a criação literária e a arte de uma forma 
geral. Voltaremos ao tema da árvore numa das obras centrais, The Lord of the Rings, na qual, ao herdeiro de 
Eärendil, está associada a árvore dos Reis, que só floresce quando há um novo herdeiro da coroa de Isildur. O 
facto de ser uma árvore a estar ligada à possibilidade de renascimento da grandeza dos Dunedáin não é 
inocente pois lembra a questão da ‘Árvore do Conhecimento’ (como podemos ler no livro do Génesis), que 
foi fonte de tentação para a raça Humana, tal como é sempre tentação toda a forma de poder. Podemos ver a 
árvore neste sentido – como símbolo de conhecimento e sabedoria, que florescerá se for usada da melhor 
forma e que morrerá se cair nas mãos erradas ou se for mal utilizada.  

Há que referir ainda, nesta obra, a importância que Tolkien deu aos ‘Ents’, pastores de árvores, 
dando-lhes um papel significativo na luta contra os males do progresso no mundo.  
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leaf-mould of the mind: out of all that has been seen or though or read, that has 
long ago been forgotten, descending into the deeps. (Carpenter, 1995: 131). 

 
 Assim sendo, mais do que criar uma mitologia para a sua terra natal, parece-nos que 

Tolkien anelava por algo maior, algo que englobasse não apenas o povo a que pertencia, 

mas todos aqueles que, por direito herdado (de uma semelhança com o divino que, por 

bondade e amor, nos foi dada), estão inscritos numa História maior, a do mundo. Nos 

grandes textos The Silmarillion, The Hobbit e The Lord of the Rings, o autor dá-nos já uma 

imagem daquilo que parecia pretender realmente com a sua obra. Mas, segundo nos parece, 

a chave para a verdadeira dimensão da obra de J. R. R. Tolkien está noutros dois textos, 

menos explorados, que analisaremos detalhadamente.  

O primeiro é o poema Mythopoeia e o segundo um diálogo entre uma sábia 

Humana, Andreth e um Elfo, Finrod. 

No poema, Tolkien expõe a sua visão sobre a Criação e a função do Mito, dando 

ainda rápidos vislumbres do futuro que espera uma Humanidade cansada e abatida pelos 

efeitos nefastos do progresso e sedenta de um retorno à origem, ao início, à Beleza e à 

Melodia Primordial que só se achará no fim, na última nota da história do mundo, a 

primeira da música eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

2. Da Origem ao Fim dos Seres 

 

 

 2.1. Poema Mythopoeia 

 

 O texto em que Tolkien sintetiza a sua visão daquilo que é o mito e da sua função 

ao longo da história da Humanidade é um poema, com o título Mythopoeia (Cf. Anexos I e 

II). 

 Este poema teve como fonte de inspiração uma discussão entre Tolkien e C. S. 

Lewis em Magdalen College, de 19 para 20 de Setembro de 1931. Diz-nos Christina Scull: 

 

After dinner, they strolled in the College grounds, talking of metaphor and myth; 
and, later, to escape the wind, continued in Lewis’s rooms. Lewis appreciated the 
power of myth, and delighted in certain myths, such as that of the dying Norse god 
Balder, but held that such stories were nonetheless not true – lies, though ‘breathed 
through silver’. Tolkien disagreed, and apparently (…) argued successfully that in 
making a myth, Man exercises an imaginative invention which must originate with 
God, and therefore must ‘reflect something of eternal truth’. (Scull, 2006: 621) 

 
 
 Existem sete cópias manuscritas deste poema de Tolkien, logo, a data definitiva de 

composição é difícil de calcular, mas Christopher Tolkien situa-a entre Junho de 1932 e 

Junho de 1933, anos em que Tolkien vigiou exames na Oxford English School e 

aproveitava os intervalos entre os mesmos para o compor. 

 O poema foi publicado com outros dois textos, em 1975. O primeiro é “Leaf by 

Niggle”, um conto em que Tolkien nos fala sobre a essência do processo de criação 

artística através da história de um pintor, Niggle, que, a todo o custo, tenta terminar um 

quadro de uma árvore, embora o seu verdadeiro talento residisse na criação das folhas. 

Através do percurso desta personagem, o leitor compreende a importância das pequenas 

coisas e é feita a análise do homem mundano em oposição com o artista. O outro texto é o 

ensaio “On Fairy Stories” que teve como origem uma conferência proferida por Tolkien, 

em 1938. Aí, o autor expõe toda a sua poética, no que diz respeito à natureza do processo 

de Sub-criação, do qual o Homem faz parte como criatura feita à imagem e semelhança do 

Criador e, por isso mesmo, capaz de criar. Estes dois textos foram produzidos na mesma 

altura em que The Lord of the Rings já estava a ser escrito, como nos diz o próprio Tolkien 

no prefácio à primeira edição destes dois textos juntos, em 1964, antes de o poema fazer 

parte integrante da obra Tree and Leaf: 
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Though one is an ‘essay’ and the other a ‘story’, they are related by the symbols of 
Tree and Leaf, and by both touching in different ways on what is called in the essay 
‘sub-creation’. Also they were written in the same period (1938-1939), when The 
Lord of the Rings was beginning to unroll itself and to unfold prospects of labour 
and exploration in yet unknown country as daunting to me as to the hobbits. At 
about that time we had reached Bree, and I had then no more notion than they had 
of what had become of Gandalf or who Strider was; and I had begun to despair of 
surviving to find out. 
The essay was originally composed as an Andrew Lang Lecture and was in a 
shorter form delivered in the University of St Andrews in 1938. It was eventually 
published, with a little enlargement, as one of the items in Essays presented to 
Charles Williams, Oxford University Press, 1947, now out of print. It is here 
reproduced with only a few minor alterations. 
The story was not published until 1947 (Dublin Review). It has not been changed 
since it reached manuscript form, very swiftly, one day when I awoke with it 
already in mind. One of its sources was a great limbed poplar tree that I could see 
even lying in bed. It was suddenly lopped and mutilated by its owner, I do not 
know why. It is cut down now, a less barbarous punishment for any crimes it may 
have been accused of, such as being large and alive. I do not think it had any 
friends, or any mourners except myself and a pair of owls. (Tolkien, 1988: 5-6). 

 
 
 Seria impensável encetar uma análise do poema Mythopoeia sem uma nota sobre 

estes dois textos até porque o eixo temático central é o mesmo nos três – a importante 

questão da Sub-criação, que iremos desenvolver adiante. 

 Embora “On Fairy Stories” seja um texto de ordem mais teórica (apesar de escrito 

de forma quase literária), podemos dizer que “Leaf by Niggle” e o poema Mythopoeia são 

exemplos da poética que Tolkien tão bem explanou no ensaio. Apesar de o nosso objectivo 

aqui não consistir na análise do conto ou do ensaio, vale a pena chamar a atenção para o 

motivo que mais une “Leaf by Niggle” e Mythopoeia: no conto temos um artista, Niggle, e 

o seu oposto, o homem verdadeiramente mundano e desprovido de visão artística, Mr. 

Parish. No poema que a seguir se analisa, veremos como alguém que ama o mito o vai 

defender perante aquele que o odeia. 

 Em Mythopoeia, bem como em toda a obra de Tolkien, devemos conceber o sentido 

de ‘Mito’ como estando muito para além de tudo o que etimologicamente11 a palavra pode 

significar. No poema, ‘Mito’ é toda a criação artística do Homem, capaz de criar como o 

Criador. 

 Assim, a primeira nota de destaque do poema vai para o seu título: Mythopoeia. O 

autor deixou-o em grego, língua da qual provem o étimo ‘mythos’, que deu origem à 

                                                 
11 Vale a pena destacar que o sentido da própria palavra “etimologia” está ligada, em Grego, à origem de 
todas as coisas. (Cf. The Oxford Dictionary of English Etymology (1966), (ed. C.T. Onions), Oxford: Oxford 
University Press, p. 329). 
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palavra mito (‘myth’). É interessante destacar este facto, uma vez que se trata do título de 

um texto que vai falar sobre a origem de todas as coisas conhecidas. Também a partícula 

que forma a segunda parte da palavra –poeia merece uma nota de destaque já que é um 

sufixo que tem como significado “o fazer de”. Tolkien anuncia já o conteúdo do seu poema 

ao dar-lhe este título. 

 Em seguida, o texto apresenta-nos, numa linha, uma dedicatória (que facilmente se 

adivinha ser para C. S. Lewis). É como se o poema partisse de um mote, dado por alguém 

que disse que os mitos eram ‘mentiras’ e, por essa razão, sem valor, apesar de serem 

apresentados de uma forma bela: “breathed through silver”. 

 O verso seguinte é como uma síntese da dedicatória anterior, mas recorrendo aos 

étimos gregos (de novo para remontar à origem de todas as coisas). Há a indicação do 

sujeito poético e do sujeito do enunciado. É como se se estivesse a falar de uma mensagem 

transmitida em forma de lição, como dialéctica socrática, mas com a ausência 

(propositada) das respostas do ‘aluno’, uma vez que o próprio ‘mestre’, ao dar o mote para 

a reflexão, expõe as opiniões do sujeito do enunciado: “Philomythus to Misomythus” – Do 

que ama o mito para o que odeia o mito. 

  

 2.2. A Aventura da Criação pela Arte 

 

O poema propriamente dito inicia-se com uma estrofe em que o sujeito poético 

resume o pensamento materialista do sujeito do enunciado. Aquilo que se vê e experimenta 

com os sentidos, simplesmente “é”: árvores, o seu crescimento, o planeta, as estrelas, 

guiadas por uma lógica matemática e insensível, e os átomos. 

 Na segunda estância, no entanto, o sujeito poético mostra a sua visão da matéria e 

da criação da mesma. Na sua origem está uma Vontade. A capitalização da palavra ‘Will’ 

claramente dá a entender de que se trata da vontade Divina: “At bidding of a Will, to which 

we bend / (and must), but only dimly aprehend, / great processes march on, as Time 

unrolls…” (Ll. 10-12). É essa mesma Vontade (à qual é preciso obedecer) que faz com que 

todos os grandes acontecimentos se dêem desde o início dos tempos até ao seu final ainda 

incerto: “…to uncertain goals” (Ll. 13) 
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 E a Criação é apresentada ao leitor como obra de arte, inscrita em página vazia, 

onde surgem várias formas com diferentes cores e tonalidades12, mas todas elas tendo algo 

em comum entre si – um momento de origem da qual todas fazem parte: “…except as kin 

from one / remote Origo, gnat, man, stone and sun.” (Ll. 18-19). 

 Surge, então, mencionado pela primeira vez, o Artista da Criação, Deus13, que 

formou tudo o que existe no céu e na terra e o próprio Homem14: 

 

  God made the petreous rocks, the arboreal trees, 
  tellurian earth, and stellar stars, and those 
  homuncular men, who walk upon the ground 
  with nerves that tingle touched by light and sound. (Ll. 20-23) 
 
 
 O Homem regista no seu espírito, de uma forma única, tudo o que se passa à sua 

volta: “these each are duly registered and print / the brain’s contortions with a separate 

dint” (Ll. 28-29). 

 

 2.2.1. O Poder da Palavra – o Nome das Coisas 

 

Em seguida, o sujeito poético fala da questão da existência dos objectos, ligando-a 

à capacidade da linguagem – o objecto existe a partir do momento em que é visto e um 

nome lhe é atribuído pelo único ser capaz de o fazer, o Homem15: “Yet trees are not ‘trees’, 

until so named and seen” (Ll. 30). E continua a sua reflexão, dissertando sobre o facto de a 

nomeação ser consequência da impressão que os objectos – árvores, animais ou estrelas – 

exercem no espírito do Homem. Isto é, o conhecimento vem da experiência, que é o 

principal eixo causal para a existência da realidade. Esta só é nomeada a partir do momento 

                                                 
12 Como explicado na obra Tree and Leaf, na qual assistimos à criação de uma bela obra de arte e a todo o 
processo pelo qual o artista passa para a criar. Referência ainda ao texto “Leaf by Niggle” no qual assistimos, 
de facto, ao processo de criação artística. 
13 Cf. “On Fairy Stories”, ensaio em que Tolkien explica que toda a tendência natural do Homem para as 
várias formas de arte está relacionada com o facto de a Humanidade ter sido feita à imagem e semelhança de 
Deus, Criador por excelência, emprestando ao Homem essa capacidade, não de criar, mas de ‘sub-criar’. 
Neste sentido, podemos relacionar a ideia de Sub-criação com o motivo de “imitatio Dei”, que ocorre 
sobretudo no final da Idade Média (exemplo disso é Chaucer) e com toda a teoria Romântica do século XIX 
que se apropria da ideia de Criação bíblica para a aplicar à produção artística. Assim sendo, Tolkien é 
devedor a toda uma estética Romântica. 
14 Bastante fiel à Criação descrita na Bíblia. Cf. Gén 1-2. 
15 De facto, uma das primeiras tarefas dadas ao Homem por Deus é a nomeação: “Então o Senhor Deus, após 
ter formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, conduziu-os até junto do homem, 
a fim de verificar como ele os chamaria, para que todos os seres vivos fossem conhecidos pelos nomes que o 
homem lhes desse.” (Gén. 2, 19). 
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em que o Homem a experimenta: “digging the foreknown from experience / and panning 

the vein of spirit out of sense.” (Ll. 40-41). 

 Tomando consciência da realidade ao nomeá-la, o Homem procura a origem da 

mesma. O sujeito poético liga o passado da Humanidade aos Elfos, unindo a história 

natural do mundo à obra do autor do poema16: 

 

  “and looking backward they beheld the elves 
  that wrought on cunning forges in the mind, 
  and light and dark on secret looms entwined.” (Ll. 43-45) 
 

 

 2.3 Dos Seres de Arda 

 

 A estrofe seguinte é claramente uma referência à obra The Silmarillion em que o 

Homem, ao maravilhar-se com a visão das estrelas pela primeira vez, sabe que elas provêm 

de algo mais antigo, primordial17, associado à melodia e à canção18: 

 

  He sees no stars who does not see them first 
  of living silver made that sudden burst 
  to flame like flowers beneath an ancient song, 
  whose very echo after-music long 
  has since pursued. (Ll.46-50) 
 
 
 Ainda nesta estância, o sujeito poético remete o leitor para a verdadeira origem do 

mundo e de todo o ser criado – aquele instante primordial que permitiu que todas as coisas 

tomassem parte do tecido universal, da pintura original, do seio que tudo gerou: 

 

  There is no firmament, 
  only a void, unless a jewelled tent 
  myth-woven and elf-patterned; and no earth, 
  unless the mother’s womb where all have birth. (Ll. 50-53) 
                                                 
16 Ligação óbvia à obra The Silmarillion, em particular ao momento em que se conta a Criação. 
17 Na obra The Silmarillion, em particular na parte que se intitula Ainulindalë, o leitor assiste à criação do 
mundo – Arda – por Eru Ilúvatar  (o Criador, cujo nome pelo qual é conhecido em Arda – Ilúvatar – significa 
“Pai de todos”. [Cf. Tolkien, 1999: 3]) e os seus Ainur (criaturas capazes de participar no processo da 
Criação). Eru entoa uma melodia, num Tom primordial, e os Ainur tomam parte desse mesmo tom, 
introduzindo melodias no mesmo, de acordo com a sua própria natureza e personalidade. Da mesma forma, o 
leitor pode assistir ao momento da queda de um dos Ainur – Melkor – que introduz uma nota discordante no 
tom de Eru. Ilúvatar, por duas vezes, repõe a melodia no tom original mas, à terceira investida de Melkor, 
Eru interrompe a música, mostrando, nesse instante, aos Valar, a que é que essa mesma melodia corresponde: 
o mundo – Arda. Todos de imediato amam a Terra e desejam contribuir para o seu aperfeiçoamento. Todos à 
excepção de Melkor que, invejoso, tenta, a todo o custo, manchar o mundo com a sua maldade. 
18 Mais uma vez a ‘dívida’ de Tolkien para com a estética Romântica ao ver a poesia como música. 
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 Depois de reflectir sobre a origem do mundo, o leitor é levado a entender a própria 

natureza do Homem. Feito à imagem e semelhança do Criador, o coração humano não tem 

como essência a mentira, mas a Sabedoria da qual provém e ainda recorda: “but draws 

some wisdom from the only Wise” (Ll. 55). 

 Apesar de exilada, a natureza humana não está nem perdida nem irremediavelmente 

mudada. Embora caída, a Humanidade possui ainda algo da Graça que perdeu – a 

capacidade de dominar o mundo através da arte19: 

 

  Dis-graced he may be, yet is not dethroned, 
  and keeps the rags of lordship one he owned, 
  his world-dominion by creative act. (Ll. 58-60) 
 
 
 Esta capacidade de produzir Arte é inata ao ser humano, Sub-criador20, como forma 

de ligação e adoração do Criador. E o sujeito poético explica este facto através da metáfora 

da luz refractada em várias cores e tons, que provém de uma única luz branca que se 

combina de várias formas, de mente para mente: 

 

  man, sub-creator, the refracted light 
  through whom is splintered from a single White 
  to many hues, and endlessly combined 
  in living shapes that move from mind to mind. (Ll. 62-65)  
 

                                                 
19 Tolkien como herdeiro da visão Romântica da produção artística. 
20 No ensaio “On Fairy Stories”, a fantasia (faery), ou seja, a transformação da imaginação através da arte, é 
um dos talentos naturais da Humanidade. Este engenho foi herdado do Criador que, sentindo em Si a 
necessidade de formar a raça Humana para expandir o Seu amor, criou o homem à Sua imagem. Isto significa 
que Deus tornou a Humanidade capaz de criar e de se realizar mais profundamente quando se torna 
participante do acto de criação do próprio Deus. 

E qual é a forma pela qual o homem pode tomar parte neste processo criativo? Tolkien dá a resposta: 
a literatura. É através do processo de criação literária que o homem pode partilhar com os seus semelhantes 
aquilo que o autor chama de Recuperação, Escape e Consolação [tradução nossa]. 

Recuperar é voltar a ser capaz de ver os factos da vida com clareza, através do distanciamento que a 
leitura do objecto literário permite. Vendo claramente, é possível escapar da realidade rotineira do dia-a-dia, 
não para pura e simplesmente fugir dela, mas para que essa mesma realidade aja nos corações humanos como 
‘saudades de casa’, como prova da marca ontológica que o Criador deixou na criatura. E isto gera na 
Humanidade a Consolação, isto é, a certeza de que o Bem é possível e que o Mal não poderá triunfar. Gera 
também a certeza de que a Vida é maior do que a Morte e que a marca Humana por excelência – a linguagem 
– pode sobreviver através da literatura. 

Tolkien afirma ainda que o homem deseja o chamado ‘final feliz’, a certeza interior de que tudo 
terminará bem, e dá como exemplo mais sublime disto a História da Salvação. A Paixão, Morte e 
Ressurreição de Cristo, Deus feito homem, é a história que permite que todas as outras acabem bem, uma vez 
que redunda em salvação para toda a raça Humana e infunde na mesma o desejo íntimo de realização e 
eternidade. Confere ao mundo e à própria História a certeza de que toda a Criação pode ser redimida e salva 
e, assim, terminar em Bem, em felicidade. 
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 É então direito natural do Homem encher todos os recantos do mundo com 

produtos da imaginação artística. O sujeito poético nota, no entanto, que toda a 

Humanidade tem esse direito (uma vez que é algo inerente à sua própria natureza). Mas 

nem sempre esse talento é usado: “…’twas our right / (used or misused).” (Ll. 69-70). 

 E esta é uma característica natural do Homem que não foi maculada pela Queda. 

Está na natureza humana criar porque ela mesma foi e está permanentemente a ser criada, 

modelada, aperfeiçoada pelo Artista Primordial: “The right has not decayed. / We make 

still by the law in which we’re made.” (Ll. 70-71). 

 Com a capacidade de sonhar e desejar, o coração humano ultrapassa a sua própria 

debilidade e pode derrotar a própria morte: “…we spin to cheat / our timid hearts and ugly 

Fact defeat!” (Ll 72-73). 

 

 2.4. Da Harmonia ao Caos – o Mal 

 

 O sujeito poético continua a sua reflexão com exemplos através dos quais mostra as 

capacidades humanas que estão ligadas à criação artística: o desejo de sonhar, de inventar 

tanto o belo como o feio. Os anseios humanos não são em vão, pois também servem para 

contrariar as debilidades inerentes à natureza Humana: a dor e o Mal. Sobre este último, o 

sujeito poético mostra a sua opinião com a simples e desconcertante confirmação da 

existência do mesmo: “…and of Evil this / alone is dreadly certain: Evil is.” (Ll. 80-81). 

 A resposta do sujeito poético a este Mal que tem existência real no mundo é uma 

sequência de três estrofes que lembram as Bem Aventuranças21 proferidas por Cristo, ao 

começarem todas por: “Blessed are…”. A resposta que vai ser dada é do domínio 

espiritual, uma vez que a própria essência do Mal também o é22. 

                                                 
21 Texto que podemos encontrar numa das suas versões no Evangelho de S. Mateus 5, 1-12: “Ao ver a 
multidão, subiu a um monte, e, depois de se ter sentado, aproximaram-se d’Ele os discípulos. Tomando então 
a palavra, começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino 
dos céus. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos porque 
possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-
aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração 
porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-
aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos Céus. Bem-
aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o género de calúnias 
contra vós, por Minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos Céus; porque 
também assim perseguiram os profetas que vos precederam.” 
22 Apesar de não ser nosso intuito estudar este assunto, parece-nos pertinente tecer algumas considerações 
acerca deste tema. Na nossa opinião, a questão da essência do Mal pode ser vista sob dois pontos de vista. 
Por um lado, a clara existência de pensamentos e acções maldosas na natureza humana pode levar-nos a 
pensar que o Mal tem existência própria, como um oposto natural à bondade, tal como a luz tem a sombra, o 
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 Abençoados são os corações simples que não suportam o Mal, que sofrem com a 

presença da sua sombra; que não o admitem na sua vida e que, mesmo tendo de suportar a 

sua presença, vão, como artesãos, tecendo o manto da esperança no Bem que há-de vir: 

“…upon a clumsy loom / weave tissues gilded by the far-off day / hoped and believed in 

under Shadow’s sway”. (Ll. 85-87). 

 Aventurados são os descendentes da raça de Noé23 que, embora pequenos e fracos, 

constroem as suas arcas e as conduzem por entre tribulações em direcção a um porto que 

sabem existir, mas apenas através da fé e da esperança: “…steer through winds contrary 

towards a wraith, / a rumour of a harbour guessed by faith”. (Ll. 90-91). 

 Em terceiro lugar (e mais importante, na nossa opinião) vêm os poetas. Os poetas 

são os fazedores de lendas que tecem coisas novas que ainda estão por vir, das quais ainda 

não há registo na memória do Homem. 

 Em directa oposição aos poetas estão aqueles que deixaram o talento natural da 

Sub-criação, que abandonaram a inspiração e a imaginação, metaforizadas na imagem da 

Noite: “It’s not they that have forgot the Night…” (L. 94). São aqueles que se deliciam 

com o que não é espontâneo24, vivendo como máquinas que funcionam pelo e para o lucro, 

seduzidos pelo fácil e pelo vantajoso, sem se aperceberem de que, tal como os homens de 

Ulisses, na Odisseia, (transformados em porcos por Circe por terem cedido à tentação do 

alimento e do prazer fácil) se preparam para cair no engano e na mentira e sofrer as suas 

consequências: 

 

  forswearing souls to gain a Circe-kiss 
  (and counterfeit at that, machine-produced, 

                                                                                                                                                    
calor o frio ou a água o fogo. Por outro lado, o Mal pode ser encarado, não como a face contraditória, embora 
indispensável, do Bem, mas como a sua negação ou ausência, numa acepção semelhante à que ocorria na 
Idade Média. De facto, a dualidade Bem/Mal é explorada em várias obras medievais como as “Miracle 
Plays” e em Everyman, em particular. Nesses textos, o Mal é apresentado como algo risível que não provém 
da essência das coisas, consiste antes na ausência dessa mesma essência. A nosso ver, Tolkien segue este tipo 
de concepção, uma vez que, quando nos apresenta a Criação, na obra The Silmarillion, verificamos que o 
primeiríssimo acto que o Mal exerce sobre o mundo (sob a forma de inveja do Ainur Melkor) ocorre pela 
ausência e não pela presença. Ou seja, no momento primordial da Criação de todas as coisas, Eru dá o tom 
para a melodia original para que os Ainur contribuam com diferentes composições, todas dentro da 
tonalidade primeira. Ao sentir inveja de Ilúvatar, Melkor lança uma melodia que não se enquadra no tom de 
Eru, isto é, retira-se, torna-se ausente da melodia primordial e toda a sua existência será reflexo deste Mal 
primeiro: viverá sempre na sombra e toda a natureza que Melkor toca perde a sua essência natural e torna-se 
vazia, fria, má. Até o próprio Melkor perde o seu nome, a sua identidade enquanto ser e passa a ser conhecido 
como Morgoth (o Inimigo), vindo a assumir-se como a negação de tudo aquilo que existe. Ou seja, Tolkien 
não nega a existência do Mal no mundo. Pelo contrário, ele diz que o Mal “é”. No entanto, a sua essência é 
que se caracteriza pela negação, ausência daquilo que é o Bem. 
23 Referência à história da Arca de Noé que podemos encontrar no Livro do Génesis, nos capítulos 6, 7 e 8. 
24 O que lembra o passo do texto “Leaf by Niggle” no qual, por exemplo, querem utilizar a tela em que 
Niggle pinta para tapar um telhado, ao invés de dar o devido valor ao Bom e ao Belo. 
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  bogus seduction of the twice-seduced). (Ll. 97-99) 
 
 
 Os poetas são aqueles que olham para estas ilhas de sedução e têm a missão de 

mostrar ao mundo a sua verdadeira natureza. Tal como Circe era bela mas cheia de 

maldade, também as ‘ilhas’ do progresso excessivo e do lucro fácil são um engano 

aparentemente belo mas devastador.25 Quem souber ouvir os que se tornaram capazes de 

sub-criar, tornar-se-á participante da sua forma de ver o mundo e alerta em relação aos 

enganos do fácil e do aparente. 

 São os poetas que têm a capacidade de ver a verdadeira essência das coisas26 sem se 

deixarem enganar. São eles que já viram o rosto da Morte e dessa derrota última – aparente 

porque por ela não se deixaram assustar, animando aqueles que desejam lutar contra a 

corrente e ser diferentes de todos os que se deixam iludir. Fazem-no com a sua arte e 

através do seu canto sempre novo, tornando claro para os que os ouvem o passado e o 

presente: 

 

  They have seen Death and ultimate defeat, 
  and yet they would not in despair retreat, 
  but oft to victory have turned their lyre27 
  and kindled hearts with legendary fire, 
  illuminating Now and dark Hath-been 
  with light of suns as yet by no man seen. (Ll. 102-107) 
 
 
 É com eles que o sujeito poético – também ele capaz de criar canto – se procura 

identificar e assistimos a uma tríplice declaração de desejos, mostrando o sujeito poético a 

sua necessidade de se unir ao conjunto daqueles que cantam as coisas eternas e partilham o 

canto com toda a Humanidade. 

 Quer então o sujeito poético cantar o que está por vir e por ver: 

 

  I would that I might with the minstrels sing 
  and stir the unseen with a throbbing string. (Ll.108-109) 

                                                 
25 É bem conhecido – e expresso em muitas cartas e textos – o desdém de Tolkien pelo progresso excessivo e 
pela sua face mais feia – a Indústria. Para além de ter visto muitos dos sítios verdes que conheceu na sua 
infância destruídos pela construção excessiva de casas e fábricas, há que não esquecer que Tolkien 
testemunhou o início do conflito armado pesado, tendo estado no Somme, onde muitos dos seus amigos de 
infância e juventude morreram. 
26 De inspiração claramente platónica de obras como Íon, em que os poetas são os únicos capazes de chegar 
ao conhecimento verdadeiro, ou ainda a Alegoria da Caverna em que há alguns que são capazes de sair da 
vida de sombra e contemplar a Luz verdadeira. Voltaremos a este tema no Capítulo 4. 
27 Ligação da poesia com a música também conhecida pelo texto de Verlaine “Art Poétique”, publicado em 
1884, que possui a conhecida máxima: “De la musique avant toute chose” e do qual Tolkien certamente seria 
conhecedor. 
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 Quer ser como os que ousaram navegar mesmo sem saber o destino que os esperava 

e estar com aqueles que conseguiram ir além do desejado Oeste28: 

 

  and voyage upon a vague and wandering quest, 
  for some have passed beyond the fabled West. (Ll. 111-112) 
 
 
 Quer ainda o sujeito poético juntar-se aos tidos como loucos, que detêm, no seu 

interior, ouro impuro mas que, ainda assim, se mantêm fiéis à imagem passada de um 

Senhor do qual se sabem pertença ainda. São estes que, com as suas vidas, mostram ainda 

os sinais de um Rei29 que está por regressar: 

 

  I would with the beleaguered fools be told, 
  that keep an inner fastness where their gold, 
  impure and scanty, yet they loyally bring 
  to mint in image blurred of distant king, 
  or in fantastic banners weave the sheen 
  heraldic emblem of a lord unseen. (Ll. 114-119) 
 
 
  

 2.5. Batalha por Arda – vencer os perigos do progresso 

 

Por oposição a estas três afirmações surgem outras três que podemos considerar 

como expressão paradoxal do que foi dito anteriormente. Contrariamente àquilo que o 

sujeito poético se propõe fazer vem tudo o que este se recusa a praticar. Até do ponto de 

vista linguístico se pode observar a diferença, uma vez que os desejos são expressados pelo 

uso do Modo Condicional (‘I would’) ao passo que a rejeição veemente daquilo que vai 

contra a própria essência dos sonhos e ambições do sujeito poético é veiculado através do 

Futuro do Indicativo, na sua forma negativa (‘I will not’). A opção pelo Modo Condicional 

não mostra a certeza, mas o desejo que levaria o sujeito poético à plenitude, e o uso do 

Modo Indicativo indica a rejeição actual e concretizada de todas as coisas que o afastariam 

da possibilidade de realizar os seus mais profundos e íntimos sonhos. 

                                                 
28 Referência explícita à obra The Silmarillion e a The Lord of the Rings onde o Oeste é local de repouso, 
fuga e descanso. Fronteira que separa o mundo que se conhece daquele que está para vir, desconhecido 
mesmo dos mais sábios (dos Elfos e até mesmo dos Ainur), uma vez que aquilo que está para além dos portos 
do Oeste só é conhecido pelo Criador, Eru Ilúvatar. 
29 Imagem de Cristo Rei que regressará no fim dos tempos, espelhada, por exemplo, na personagem de 
Aragorn, Rei que restaurará a linhagem Humana e virá para curar os que precisam, ideia que retomaremos no 
3º Capítulo desta dissertação. 
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 Aos poetas estão, em primeiro lugar, opostos os sábios, descritos de forma crua 

como símios evoluídos, enredados no próprio progresso que inventaram e que, se não 

houver nada que lhe ponha termo, para sempre serão parte de um ciclo vicioso vazio de 

realização:  

  I will not walk with your progressive apes, 
  erect and sapient. Before them gapes 
  the dark abyss to which their progress tends –  
  if by God’s Mercy progress ever ends, 
  and does not ceaselessly resolve the same 
  unfruitful course with changing of a name. (Ll. 120-125) 
 
 
 Aos que se atrevem a navegar sem medo, defendendo aquilo em que acreditam, 

opõem-se os que escolhem a facilidade aparente da estrada, etiquetando e catalogando tudo 

racionalmente, sem se quererem envolver no processo de Sub-criação oferecido à 

Humanidade, tantas e tantas vezes desperdiçado por visões retrógradas de olhos que nada 

são capazes de ver sem ser a realidade aparente de todos os dias, que parece presa a rotinas 

que reduzem o caminho do Homem a pó de estrada que não permanece: 

 

  I will not treat your dusty path and flat, 
  denoting this and that by this and that, 
  your world immutable wherein no part 
  the little maker has with maker’s art. (Ll. 126-129) 
 
 
 Por oposição àqueles que se mantêm fiéis ao Senhor da Verdade e da simplicidade 

estão os que se vergam ao progresso e esqueceram que foram feitos à imagem de um 

Mestre capaz de criar, trocando o seu reino natural pelo artificial e industrial: 

 

  I bow not yet before the Iron Crown, 
  nor cast my own small golden sceptre down. (Ll.130-131) 
 

 Levando estes preceitos a sério, só resta ao sujeito poético falar sobre aquilo que 

está para além do conhecido pelo Homem: a Vida depois da vida30. 

 E o sujeito poético mostra esta passagem com uma separação gráfica entre as 

estâncias anteriores e a estrofe final do poema. 

 Sem receio, o sujeito poético coloca o leitor ao nível do crente ao iniciar a estrofe 

com uma referência ao Paraíso; sítio/estado esse em que já não se vislumbra de longe o que 

                                                 
30 Tema ao qual voltaremos no Capítulo 4. 
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está para vir mas se contempla a própria Luz; já não se vêem sombras do que é verdadeiro, 

mas a própria Verdade: 

 

  In Paradise perchance the eye may stray 
  from gazing upon everlasting Day 
  to see the day-illumined, and renew 
  from mirrored truth the likeness of the True. (Ll. 132-135) 
 
 
 E ao fitar a Verdade, poder-se-á ver que todas as coisas permanecem como são, 

com excepção para uma diferença fundamental – tudo será livre, mas todos seremos os 

mesmos naquilo que temos de essencial: 

 

  Salvation changes not, nor yet destroys, 
  garden nor gardener, children nor their toys31. (Ll. 138-139) 
 
 
 O Mal não será mais visto, uma vez que, se só se pode contemplar a Verdade, tudo 

o que não partilha desta essência por si mesmo desaparecerá, já que é apenas negação de 

todas as coisas boas, sinónimos de Bem no universo Tolkieniano – a imagem (pintura) de 

Deus, a fonte e o som:  

 

  Evil it will not see, for evil lies 
  not in God’s picture but in crooked eyes, 
  not in the source but in malicious choice, 
  and not in sound but in tuneless voice32. (Ll140-143) 
 
 
 Nessa terra bendita ainda se cria, sim, mas apenas na Verdade. Os poetas 

continuarão a cantar eternamente, marcados com as chamas do Espírito e todos para 

sempre tomarão parte d’Aquele que é Tudo: 

 

  and poets shall have flames upon their head, 
  and harps whereon their faultless fingers fall: 
  there each shall choose for ever from the All. (Ll.147-149) 
 

 

 

 

                                                 
31 Temáticas abordadas em textos do autor como “Leaf by Niggle” e Roverandom. 
32 De novo uma referência à origem do Mal na Criação narrada na obra The Silmarillion, na qual o Mal é 
definido não pela presença de algo, mas pela ausência. 
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 2.6. Do Mito para todos 

 

 Ao ler o poema de Tolkien, compreendemos que, apesar de o autor pretender criar 

uma mitologia para a sua terra natal, as suas ambições eram, no entanto, bem maiores do 

que apenas dar à Inglaterra os seus mitos de fundação. 

 O texto que acabámos de analisar é como se fosse uma súmula da vida do Homem e 

do próprio mundo. Começa com o mito e termina no Paraíso. 

 Isto faz-nos crer que a obra de Tolkien – não só apenas este texto mas toda a sua 

obra literária – tinha um propósito ou, como vimos no capítulo anterior a respeito das 

influências cristãs sobre o autor, possuía uma missão. 

 Ao criar uma mitologia para Inglaterra, Tolkien procura inscrever os 

acontecimentos da Terra Média em algo maior – a História do mundo. E isso vê-se neste 

texto em particular, onde o autor começa por descrever o início do mundo e unir a 

existência do Homem a um passado habitado por Elfos, levando esta mesma história pelos 

caminhos da Arte até ao fim do próprio mundo e da própria vida humana – o Paraíso. No 

entanto, o Paraíso não é visto como fim (termo) mas como um fim (objectivo) em si 

mesmo, onde tudo e todos alcançarão a plenitude sem limite ao contemplar Aquele que é 

Tudo, Deus. É nesse estado que a maior capacidade do Homem – a Sub-criação – 

alcançará a verdadeira essência e proporção, sendo todos capazes de criar e escolher a 

partir da fonte da inspiração – o Criador. 

 Como já foi dito anteriormente, Tolkien tinha esta noção de possuir uma missão 

como a dos Poetas que fala no seu poema: mostrar, pelo seu canto, a verdadeira essência 

das coisas. 

 Daí a necessidade de começar a falar da obra de Tolkien por este texto, já que é 

anterior aos mais famosos livros (The Hobbit, The Lord of the Rings), embora aquilo que 

hoje conhecemos como The Silmarillion já estivesse na forja do autor por altura da 

composição de Mythopoeia. 

 As obras supracitadas são, na nossa opinião, o desenvolvimento do pensamento 

expresso neste poema, no esforço de criar um registo escrito desses tempos antigos, uma 

narração coerente, para que pudesse ter cronologia, línguas, espaço próprios, de forma a 

facilmente poder ser inscrita na História. 

 No entanto, em nenhuma destas obras há a referência a ‘Deus’; essa referência 

surge apenas no poema. Em The Silmarillion temos a aventura da Criação, mas Eru 

Ilúvatar é sempre nomeado por ‘Criador’ e nunca por ‘Deus’, como já referimos 
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anteriormente, embora o nome pelo qual é conhecido em Arda – Ilúvatar – signifique “Pai 

de todos”. Tolkien consegue um texto livre de referência e ligação a qualquer religião 

específica, como era o seu objectivo, pelo menos numa fase inicial do seu projecto de 

criação da vida de Arda e da Terra Média. 

 É sobre estes textos que falaremos no capítulo que se segue, tentando compreender 

que tipo de narrativas temos sobre a Terra Média na obra do autor e deixando para último 

lugar a análise do diálogo que nos permitirá reflectir mais profundamente sobre a questão 

da rescrita do mito cristão na obra de Tolkien. Através dele, compreenderemos como a 

ficção se unirá definitivamente à realidade humana que conhecemos e temos como 

História. 
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3. Um Caminho Espiritual 

 

 J. R. R. Tolkien pôs em prática a sua ‘arte poética’, expressa no já referido ensaio 

“On Fairy Stories”, em toda a sua obra acerca do Universo da Terra Média. 

 Como vimos anteriormente, no poema Mythopoeia, Tolkien leva o leitor pelos 

caminhos da História do mundo e do Homem, mas de uma forma sumária. Pode dizer-se 

que, nas obras centrais do seu percurso artístico, o autor desenvolveu esta sua visão. 

 Como já foi dito, com obras como The Silmarillion, The Hobbit e The Lord of the 

Rings, Tolkien expôs a sua visão da vida humana e da sua missão enquanto sub-criador, 

fiel à Criação primeira feita por Deus. No entanto, o verdadeiro sentido destes textos só se 

tornará claro no diálogo que se analisará no Capítulo 4. 

 Assim sendo, faremos uma breve viagem por Arda e pelos acontecimentos narrados 

nas obras acima citadas, falando delas pela ordem cronológica em que foram publicadas e 

não pela ordem natural dos acontecimentos narrados. 

 

3.1. De The Silmarillion a The Lord of the Rings 

 

 3.1.1. The Hobbit 

 

 A primeira obra que Tolkien publica é The Hobbit, em 1937. Inicialmente dirigida a 

crianças, conta a história de um povo especial – os ‘Hobbits’ – e em particular de um deles, 

Bilbo Baggins, que, desafiado por um feiticeiro, Gandalf, parte em aventuras perigosas que 

envolvem criaturas como Elfos, Orcs, Goblins e até um dragão, Smaug. No fim de todas as 

aventuras, Bilbo regressa à sua vida pacata com tesouros e um estranho e mágico anel que 

encontrou numa gruta e que tem a capacidade de tornar invisível quem o use. 

 As aventuras de Bilbo Baggins depressa se tornaram num sucesso mundial, não 

tardando a haver pedidos de continuação para as histórias de ‘hobbits’. 
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3.1.2. The Lord of the Rings 

 

Assim sendo, Tolkien enceta a escrita de uma continuação para a história de Bilbo, 

ainda em 1937, mas depressa se apercebe de que aquilo que está a escrever se tornará em 

algo bastante mais grandioso. 

 Tolkien vai demorar 17 anos a publicar The Lord of the Rings, considerada por 

muitos a sua obra-prima, sendo o último dos três volumes publicado apenas em Outubro de 

1955. 

 Na obra The Lord of the Rings, as aventuras da Terra Média ganham outro valor, 

outra profundidade e rapidamente se entende que aquilo que está em jogo nos três volumes 

da obra é superior à mera ficção. 

 Os acontecimentos narrados iniciam-se cinquenta e nove anos depois de tudo o que 

se conta em The Hobbit. Na sua obra, Christina Scull e Wayne Hammond fazem uma boa 

súmula daquilo que é a saga do Anel (Cf. Scull 2006: 526-530): 

 

Bilbo Baggins (…) hosts a ‘long expected party’ to celebrate his ‘eleventy-first’ 
birthday (111) as well as the coming of age of his adopted nephew, Frodo. During 
the party Bilbo disappears by means of the magic ring he had found years earlier in 
Gollum’s cave; and leaving the ring and his home, Bag End, to Frodo, he departs 
from the Shire (as the land of the Hobbits is now named). The wizard Gandalf the 
Grey, suspecting that the ring is more powerful that it appears, urges Frodo to keep 
it safe and secret. 
Several years later, Gandalf confirms his fear: that the ring in fact is that forged 
long ago by the Dark Lord, Sauron, to rule the peoples of Middle-earth. He tells 
Frodo the history of the One Ring and of the Rings of Power: three the Elves kept 
unsullied and hidden from Sauron; seven were held by the Dwarf-kings, of which 
Sauron has recovered three and the rest have been consumed by dragons; and nine 
were given by Sauron to Men, who in consequence have become the Nazgûl, or 
Ringwraiths (…). The Ring had been cut from Sauron’s finger by a man, Isildur, 
son of Elendil, but was not destroyed. It was kept and then lost by Isildur, only to 
be found long after by Déagol, a creature of hobbit-kind, who was killed for it by 
his friend Sméagol, later known as Gollum; and from Gollum the Ring passed to 
Bilbo Baggins, and from Bilbo to Frodo. Now Sauron knows the Ring has been 
found, he is searching for it, and he has heard about hobbits and the Shire.  

(Scull, 2006: 526-527) 
 
 
 E está dado o ‘mote’ para o início da aventura: Frodo tem de sair do Shire e tentar 

levar o Anel em segurança para Rivendell – domínio dos Elfos e de um dos seus senhores, 

Elrond. A Frodo rapidamente se juntam mais três hobbits – Sam, Pippin e Merry – e um 

desconhecido que se diz amigo de Gandalf – Strider – e que se mostrará ser o herdeiro de 

Isildur, Aragorn. 
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 Em Rivendell dá-se um Conselho com representantes de todas as raças da Terra 

Média: Homens, Elfos, Anões e Feiticeiros, mas estes não chegam a nenhum acordo sobre 

quem deve levar o Anel até ao único sítio onde pode ser destruído – a fornalha onde foi 

forjado, Orodruin (‘Mount Doom’). 

 Frodo oferece-se para concretizar essa missão e é acompanhado por Gandalf, 

Aragorn, os seus companheiros Hobbits, Legolas (um Elfo da floresta), Gimli (um Anão) e 

Boromir (um representante do regente de Gondor, Humano, portanto). 

 Depois de muitos perigos e perseguições por parte não só de Sauron mas de outro 

feiticeiro que a ele se aliou – Saruman – a Irmandade do Anel (como ficou conhecida em 

Rivendell) é separada: Boromir morre (após arrepender-se por se ter deixado seduzir pelo 

poder do Anel), Gandalf aparentemente desaparece após defrontar um Balrog em Moria, 

Aragorn, Legolas e Gimli vão em busca de Merry e Pippin, raptados por Orcs de Saruman 

e, finalmente, Frodo e Sam seguem em direcção a Mordor. 

 Merry e Pippin permanecerão com Treebeard (um Ent) até ao fim da Batalha de 

Helm’s Deep e têm como missão ajudar a neutralizar o poder de Sauron. Gimli, Legolas e 

Aragorn (depois ajudados por Gandalf) têm de reunir as forças dos homens que estão sob a 

alçada de Theoden, em Rohan, e Frodo e Sam têm de prosseguir a sua demanda pelo 

caminho certo para chegar a Mordor, sendo ajudados por Gollum que (depois de ser 

apanhado a segui-los já desde Moria) jura (pelo Anel) levá-los a Mordor. Só depois de se 

encontrarem com Faramir, irmão de Boromir, poderão então seguir caminho. No entanto, 

estes não conseguem entrar em Mordor por onde queriam, já que a entrada está bloqueada 

e Gollum decide levá-los pelo desfiladeiro de Cirith Ungol, conduzindo-os, à traição, ao 

covil de Shelob, um ser com aspecto de aranha gigante (uma das filhas do monstro horrível 

que saiu da escuridão do primeiro Mal de Melkor – Ungoliant). Sam consegue afastá-la, 

mas julga Frodo morto. 

 Entretanto Gandalf e Pippin vão a Minas Tirith, onde este último se coloca ao 

serviço do pai de Boromir e Faramir. Em Rohan, Aragorn usa uma palantir para se revelar 

a Sauron e vê um grande perigo que ameaça Minas Tirith. Para impedir que a cidade 

branca seja invadida por corsários ao serviço do Mal, toma o caminho para Dunharrow, o 

desfiladeiro guardado pelos mortos, que, depois de o saberem herdeiro de Isildur, o 

acompanham em defesa de Minas Tirith. Ainda em Rohan, é ordenado a Merry que lá 

permaneça para acompanhar Éowyn, sobrinha de Theoden, mas este também parte para a 

batalha de Minas Tirith na companhia de um cavaleiro misterioso chamado Dernhelm. 
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 Faramir regressa a Minas Tirith com novas de Frodo e Sam e Gandalf suspeita da 

traição de Gollum. Faramir é forçado a voltar à cidade de Osgiliath, já praticamente 

tomada pelas forças de Sauron e é ferido pelo líder dos Nazgûl. Ao ver o filho à beira da 

morte, Denethor enlouquece e decide fazer-se arder, juntamente com Faramir, numa pira, 

antes que Sauron vença. 

 Os cavaleiros de Rohan lutam nos campos de Pelennor contra as forças de Sauron. 

Theoden morre e o cavaleiro Dernhelm, que revela ser Éowyn, mata o líder dos Nazgûl, 

com a ajuda de Merry, mas ambos ficam gravemente feridos. Apoiado pelos mortos, 

Aragorn vem em auxílio de Minas Tirith e as forças de Sauron são vencidas. Entretanto, 

Gandalf e Pippin salvam Faramir, mas Denethor suicida-se, sabendo-se, depois, que 

Sauron vinha alimentando o seu desespero através da palantir. Aragorn entra na cidade e 

cura os feridos como Éowyn, Faramir e Merry. 

 Para garantir que Frodo e Sam consigam chegam às fornalhas de Mordor, o que 

resta da Irmandade do Anel juntamente com as forças de Rohan e Gondor marcham para 

os portões de Mordor, para atrair a atenção de Sauron. 

 Entretanto, Sam salva Frodo dos orcs que o tinham levado, depois de ter sido 

atacado por Shelob, e os dois atravessam Mordor até chegarem a Mount Doom. Nesse 

momento, são atacados por Gollum, mas Sam luta contra ele, enquanto Frodo entra em 

Sammath Naur, a Câmara de Fogo. Aí sucumbe à tentação que foi lentamente tomando 

conta de si e reclama o Anel como seu, colocando-o no dedo. Segue-se uma luta com 

Gollum, que lhe arranca o dedo onde colocou o Anel à dentada. Ao dançar de alegria à 

beira do precipício, Gollum desequilibra-se e cai nas fornalhas ardentes, sendo consumido 

pelo fogo ao mesmo tempo que o Anel. Orodruin entra em erupção e Sauron ergue-se 

como uma grande sombra, mas é levado pelo vento. 

 Gandalf manda as águias irem buscar Frodo e Sam. Aragorn volta para Minas 

Tirith, é proclamado Rei e casa com Arwen. 

 Algum tempo depois, o que restou da Irmandade do Anel ruma a Norte, para 

Orthanc onde Treebeard lhes revela que libertou Saruman e o servo traidor de Theoden, 

Wormtongue. Merry, Pippin, Frodo e Sam finalmente regressam ao Shire, mas apenas para 

descobrir que este foi tomado por homens às ordens de Saruman, que tenta matar Frodo, 

mas que acaba assassinado por Wormtongue, sendo este morto, em seguida, pelos Hobbits. 

 Com a ajuda de Sam, o Shire é restaurado. Sam casa com Rose Cotton. Pippin e 

Merry tornam-se conhecidos entre o povo. No entanto, com o passar do tempo, nota-se que 

as feridas de Frodo não saram. Por fim, ele decide embarcar para Oeste com os Elfos, um 
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presente de Arwen que renunciou à sua vida de imortal para casar com Aragorn e, com ele, 

partem também Bilbo, Gandalf, Elrond e Galadriel. 

 

 3.1.3. The Silmarillion 

 

 Publicada apenas postumamente, em 1977, esta era a obra mais amada por Tolkien, 

não chegando o autor a terminá-la. Tolkien trabalhou nos textos daquilo que ele desejava 

que fosse a sua ‘mitologia’ e aquilo que temos hoje como obra publicada é a compilação de 

alguns desses textos, feita por um dos seus filhos, Christopher, restando apenas ao leitor 

imaginar tudo aquilo que o autor – certamente – gostaria de ter acrescentado, comentado e 

explicado. Prova disso são os volumes de The History of Middle-earth nos quais 

Christopher Tolkien nos vai apresentando os vários textos que o pai nunca chegou a 

publicar, mas onde comentou e ampliou muitas das suas obras, sendo estes comentários 

essenciais para compreender todo o imaginário da Terra Média. 

 Assim sendo, The Silmarillion, conforme chegou até nós, está dividido em várias 

partes. A primeira, Ainunlindalë, conta a história da Criação do mundo e da vida, o mito da 

origem, assumindo-se pois como a cosmogonia do universo da Terra Média. Na segunda 

parte, Valaquenta, é-nos explicado quem são os Ainur, os Valar e os Maiar: os Ainur são 

os espíritos que participaram na Criação com Eru. Desses, um grupo – os Valar – desceu a 

Arda para a aperfeiçoar. Os Maiar são seres, inferiores aos Valar, que os acompanham e 

auxiliam nas suas tarefas (exemplo de dois destes seres são Gandalf e Sauron. O último, 

antes de se virar para o Mal, servia um dos Valar, Aulë). Ainda nesta parte apresentam-se 

os inimigos da Terra Média – Melkor, um dos Ainur, depois chamado Morgoth, e Sauron, 

o maior dos seus servos. 

 Em seguida vem o Quenta Silmarillion que conta a saga dos Silmarils, jóias 

poderosas feitas pelos Elfos e que para eles se tornam causa de desgraça, bem como para 

os Homens e para a própria Terra Média, já que vão ser alvo de inveja e desejo por parte de 

Melkor, que tudo vai fazer para os ter. Conta-se ainda a história das relações entre Elfos e 

Homens e do primeiro casamento entre membros de ambas as raças – Lúthien e Beren – 

como prelúdio do que haverá no futuro, entre Arwen e Aragorn, no fim da saga do Anel. 

 A parte seguinte desta obra chama-se Akalabeth e vai contar a história da queda dos 

Dunedáin – uma raça Humana melhor – que, seduzidos pelo Mal, tentam alcançar as terras 

do Oeste por inveja da imortalidade dos Elfos, o que vai resultar num castigo impiedoso 

por parte de Eru e dos Valar – a sua ilha, Númenor, é afundada e a quase totalidade da sua 
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população é morta, escapando apenas alguns elementos que darão continuidade à linhagem 

do Rei. 

 A última parte da obra contém um resumo da saga do Anel. The Silmarillion 

apresenta ainda uma série de genealogias, mapas e índices para facilitar a compreensão dos 

nomes e lugares. 

 

3.2. Uma “História da Salvação” 

 

 Para melhor compreender o sentido do título desta secção é necessário falar de cada 

uma das obras que acabámos de sintetizar por ordem cronológica dos acontecimentos. 

 Assim sendo, retomamos os textos principais que compõem a obra que chegou até 

nós como The Silmarillion. Julgamos ser neste livro que se encontram os aspectos mais 

relevantes que se prendem com o tema deste estudo, já que é ele que faz o leitor percorrer 

todos os acontecimentos desde o início da história do Universo até à Quarta Era, onde – 

historicamente – ainda nos encontramos, a Era em que o Homem domina e governa os 

destinos de Arda, o mundo. 

 De facto, Tolkien trabalhou este texto durante mais de sessenta anos, já que os 

primeiros rascunhos datam das trincheiras do Somme, onde o autor procurava dar corpo 

narrativo às línguas que já tinham começado a brotar de dentro de si durante a juventude (a 

saber, o Sindarin e o seu antepassado, o Quenya). 

 Assim sendo, quando lhe foi pedida uma continuação para o estrondoso sucesso 

que tinha sido The Hobbit, Tolkien enviou ao seu editor alguns manuscritos de textos do 

The Silmarillion, em particular “The Lay of Leithian” (narrativa em verso que trata da 

história de Beren e de Lúthien) e a resposta não foi a que o autor esperava – o manuscrito 

foi-lhe devolvido, sendo-lhe dito que o que tinha sido apresentado não era material para 

um só livro mas para muitos, devido à sua complexidade. A esta afirmação, Tolkien 

respondeu, em 16 de Dezembro de 1937: 

 

My chief joy comes from learning that the Silmarillion is not rejected with scorn. I 
have suffered a sense of fear and bereavement, quite ridiculous, since I let this 
private and beloved nonsense out (…). But I shall certainly now hope one day to be 
able, or to be able to afford, to publish the Silmarillion.  

(Tolkien, 1981: 26) 
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Depois disto, Tolkien começou, então, a escrever o que se conhece hoje como The 

Lord of the Rings. À data da conclusão desta obra, o autor esperava poder vir a publicar as 

duas em conjunto, como se vê no que escreveu ao editor, Stanley Unwin, em 1950: 

 

The Silmarillion had captured The Lord of the Rings, so that that has become 
simply its continuation and completion, requiring the Silmarillion to be fully 
intelligible – without a lot of references and explanations (…). Ridiculous and 
tiresome as you may think me, I want to publish them both (…) in conjunction or 
in connection. ‘I want to’ – it would be wiser to say ‘I should like to’, since a little 
packet of, say, a million words, of matter set out in extensor that Anglo-Saxons (or 
the English-speaking public) can only endure in moderation, is not very likely to 
see the light, even if paper were available at will.  

        (Tolkien, 1981: 136-137) 
 
 
 Mas isto não veio a acontecer33 e Tolkien continuou a trabalhar nestes textos 

durante o resto da sua vida. Mais para o termo dos seus dias, o autor deixou de se 

preocupar com a conclusão dos conteúdos da narrativa mas desenvolveu em abundância 

aspectos de ordem linguística, o que é compreensível, já que a origem de toda a obra é 

linguística e não literária.34 

 Assim sendo, Tolkien nomeou um dos seus filhos como seu editor, Christopher, 

que, após a morte do pai, em 1973, teve a árdua tarefa de dar aos textos que compõem The 

Silmarillion a forma que lhes conhecemos hoje: 

 

On my father’s death it fell to me to try to bring the work into publishable form. It 
became clear to me that to attempt to present, within the covers of a single book, 
the diversity of the materials – to show The Silmarillion as in truth a continuing and 
evolving creation extending over more than half a century – would in fact lead only 
to confusion and the submerging of what is essential. I set myself therefore to work 
out a single text, selecting and arranging in such a way as seemed to me to produce 
the most coherent and internally self-consistent narrative. (Tolkien, 1999: 7-8) 
 
 

                                                 
33  O que merece nota de destaque: “…urge assinalar que se encontra em O Senhor dos Anéis um eco, pleno 
de ironia, da decepção de Tolkien perante a recusa de O Silmarillion por parte do editor: a «Nota sobre os 
Anais do Shire» indica, com efeito, que uma das cópias do Livro Vermelho comportava as traduções que 
Bilbo fizera das lendas élficas (durante a sua estadia em Rivendell), mas que estas não foram incluídas na 
presente edição de O Senhor dos Anéis, embora constituam «uma obra de grande competência e saber»…” 
(Ferré, 2004: 166) 
34 Ao ler a biografia do autor rapidamente se constata que, na sua juventude, Tolkien já criara os projectos 
daquilo que viriam a ser as duas grandes línguas élficas: o Sindarin e o seu antecedente (tal como, por 
exemplo, o Latim está para o Português), o Quenya. Ao longo dos anos, levado pela sede de ‘Verdade’, o 
autor compreendeu que teria de criar uma história sobre o povo que falasse aquelas línguas. Por esta razão, se 
pode dizer que o universo da Terra Média é, em essência, de origem linguística e não literária. No entanto, 
isto não contradiz em nada o argumento defendido aqui de a inspiração primeira ser Cristã já que Cristo, em 
origem e verdade, é Palavra – o Verbo. Por isso pode dizer-se que a mitologia cristã também é, em parte, de 
origem linguística. 
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 E de que é feita esta obra então, senão da consolidação do desejo que Tolkien 

possuía de dar à sua terra uma mitologia digna de comparação com todos os textos antigos 

– que o autor tão bem conhecia – vindos de terras longínquas como os países nórdicos? 

(Cf. Capítulo 1). Inglaterra, aos olhos de um patriota como Tolkien, com certeza mereceria 

uma mitologia carregada de histórias de lutas, onde guerreiros se digladiam em defesa do 

que acreditam e, muitas vezes, lutam apenas pelo valor e pela glória (podemos ver isso na 

personagem de Turin). 

 Diz-nos Verlyn Flieger:  

 

If Tolkien’s legendarium as we have it now is a mythology for England, it is a song 
about great power and promise in the throes of decline, racked by dissensions, split 
by factions, perpetually threatened by war, and perpetually at war with itself.35 
(Flieger, 2005: 139) 

 
 
 Como já foi dito anteriormente, nesta obra conta-se o início de tudo: a Criação do 

Universo (Ëa), da Terra (Arda) e o aperfeiçoamento da chamada Terra Média, onde os 

acontecimentos dramáticos da obra de Tolkien se desenrolam. Começa com a criação, 

passa pela queda dos Elfos, pelo encontro destes com os Homens e pela luta de ambos 

contra as forças maléficas de Melkor, que ameaçam a sobrevivência do território onde as 

duas raças habitam, a Terra Média. Contam-se ainda as peripécias da Segunda Era, na qual 

se dá a queda da Ilha de Númenor, já que os Homens se deixam seduzir por Sauron (antigo 

servo de Melkor), e a derrota deste por uma última aliança entre as raças da Terra Média, o 

que resulta na perda do Anel do Poder e na quase extinção da linhagem do Rei Humano. 

Está criado o cenário para os acontecimentos que se vão dar na obra The Lord of the Rings. 

 No entanto, The Silmarillion é muito mais do que o “pano de fundo” para melhor se 

entender The Hobbit e The Lord of the Rings36. Nesta obra entende-se a necessidade que o 

autor teve de inscrever a sua obra na história real do mundo, aproximando os seu textos da 

mitologia judaico-cristã tanto na forma como é descrita a Criação, como nas tensões entre 

o Bem e o Mal que são apresentadas. Fala-se, na nossa opinião, de uma mitologia que o 

autor deseja que seja lida e sentida como ‘Verdade’, tal como já discutimos no Capítulo 1. 

Tolkien sentia a escrita como uma ‘vocação’, como a missão de transmitir ideais mais 

elevados do que o simples entretenimento, mas com a simplicidade própria da “faery”, isto 
                                                 
35 Podemos associar esta imagem conflituosa da Humanidade ao texto “The Tale of Adanel” que 
discutiremos no Capítulo 4. 
36 Para melhor entender The Silmarillion vale a pena ler a carta que Christopher Tolkien incluiu na 
introdução da sua edição da obra na qual o autor explica a natureza dos acontecimentos narrados. (Cf. 
Tolkien, 1999: x-xxix). 
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é, de forma a cativar e a prender o leitor não num mundo real ou imaginário, mas em algo 

que quem leia possa sentir como maior, Universal, apelativo ao que há de comum a todo o 

ser humano – o desejo de um final feliz, de que o Bem triunfe sobre o Mal: 

 

After all, I believe that legends and myths are largely made of ‘truth’, and indeed 
present aspects of it that can only be received in this mode; and long ago certain 
truths and modes of this kind were discovered and must always reappear.  
      (Tolkien, 1999: xvi) 

 
 
 Daí a denominação deste subcapítulo por “História da Salvação”. No nosso 

entender, o autor, ao trabalhar, ao longo dos anos, os textos que chegaram até nós como 

The Silmarillion, foi ganhando consciência da necessidade de enquadrar bem a sua obra, 

não de forma a gerar apenas uma mitologia para a sua terra natal, mas também de forma a 

fazer com que a sua história fosse Universal. Quis Tolkien que a sua narrativa fosse sobre a 

Vida e a Morte humanas, com os seus medos e esperanças. 

 Ainda de notar que a utilização da expressão “História da Salvação” deve-se 

também ao facto de julgarmos que, ao inscrever a sua obra na mitologia judaico-cristã, 

Tolkien o faz de uma forma profética, já que os acontecimentos da Terra Média se dão 

muito antes da vida de Cristo. Mas esta questão será discutida em pormenor no Capítulo 4. 

 No entanto, o autor defendia que tudo isto devia estar presente na sua obra, mas de 

uma forma não explícita:  

 

Myth and fairy-story must, as all art, reflect and contain in solution elements of a 
moral and religious truth (or error), but not explicit, not in the known form of the 
primary ‘real’ world. (Tolkien 1999: xi) 

 

 Esta questão leva a um dos temas mais discutidos pelo próprio autor quando lhe 

propuseram que a sua obra seria do âmbito alegórico. Tolkien decidiu expor as suas ideias 

sobre este assunto. 

 

3.3. Alegoria vs. Parábola 

 

 Considerando a distinção entre estes dois vocábulos essencial para a compreensão 

da verdadeira natureza dos escritos de Tolkien, faremos uma breve explicação do sentido 

de ambos, para melhor esclarecer a pertinência deste subcapítulo no contexto do nosso 

estudo. É do conhecimento geral que Tolkien não gostava que as suas obras fossem 
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associadas ao termo ‘alegoria’, por isso aqui se justifica uma pequena reflexão sobre os 

lexemas. 

 O termo ‘alegoria’ é definido da seguinte forma: “a work of written, oral, or artistic 

expression that uses symbolic fictional figures and actions to convey truths37…”. A forma 

como este processo se realiza é bastante notória em textos medievais dos quais se destacam 

as moralidades ou morality plays, nas quais existem figuras-tipo que personificam virtudes 

e vícios, o que torna fácil uma relação directa com elementos do mundo não ficcional. 

 De facto, a alegoria é uma técnica literária particularmente utilizada durante a Idade 

Média no contexto do pensamento neoplatónico. Para os neoplatónicos, toda a arte era uma 

forma de louvar o Criador e chegar mais perto da criação. Por isso, entendiam que a sua 

escrita, limitada e imperfeita, porque Humana, apenas ecoava a voz primeira e a escrita 

perfeita e eterna de Deus. Do mesmo modo, todas as coisas do mundo possuíam um 

significado escondido (o integumentum), coberto pelo véu da allegoresis. Esta continha 

três níveis que deviam ser devidamente ultrapassados um após o outro para se aceder ao 

verdadeiro conhecimento das coisas: o literal, o alegórico e o anagógico, ou místico. 

 Assim, muita da arte medieval, da literatura à pintura ou à iconografia, é, na sua 

essência, alegórica, procurando levar o Homem a ultrapassar a dimensão literal de 

realidade e assim aceder à comunhão com Deus. Nesta acepção, a arte é reveladora de uma 

verdade maior, de índole cristã (e, particularmente, Católica). Outro exemplo 

paradigmático de uma obra alegórica no contexto inglês é Piers Plowman, do autor 

quatrocentista William Langland. (Cf. Langland, 1987).   

 Já no que diz respeito à ‘parábola’, estamos perante outro tipo de texto:  

 

(from Greek parabolë, ‘comparison’ or ‘similitude’), short fictious narrative by 
which moral or spiritual relations are set forth; (…) the storytelling aspect of a 
parable is usually subordinated to the analogy it draws between a particular 
instance of human behaviour and human behaviour at large.38 

  

 O exemplo mais conhecido de parábolas que temos na História são as histórias que 

Jesus Cristo contava e das quais temos relatos variados nos Evangelhos, embora também 

haja algumas no Antigo Testamento (Cf. 2 Samuel 12, 1-9). Jesus contava histórias sobre 

pessoas, com situações que os habitantes daqueles sítios e daquele tempo em particular 

                                                 
37 The New Encyclopædia Britannica, Volume 1 – Micropædia. USA: Encyclopædia Britannica, Inc. 1993. 
277. 
38 The New Encyclopædia Britannica , Volume 9 – Micropædia. USA: Encyclopædia Britannica, Inc. 1993. 
133. 
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seriam capazes de compreender. Dessas histórias se tiravam lições de comportamento e, 

em particular, de atitudes interiores a ter. Não é um tipo de texto em que se deva associar 

personagem X a pessoa Y, mas textos cujas lições se aplicam à generalidade do 

comportamento humano. 

 Estamos, pois, perante um tipo de texto diferente, uma vez que são sempre histórias 

plausíveis de onde se tira uma lição sobre um bem maior, o que se coaduna perfeitamente, 

como adiante veremos, com os escritos Tolkienianos.  

 No entanto, nem todos os autores críticos assim pensam e é pela mão de Lucie 

Armitt, no estudo que faz sobre ficção e fantasia, que nos chegam algumas das opiniões 

mais controversas acerca deste tema e da obra de Tolkien: 

 

Even the title of his critical book Tree and Leaf retains connections with what 
Angus Fletcher refers to as ‘the medieval allegory of virtue and vice’, which takes 
its shape from the tree. (Armitt, 2005: 18-19) 

 
 
 Em defesa de Tolkien vêm os seus próprios textos acerca deste tema. Em primeiro 

lugar, no texto da carta já citada, a Milton Waldman, de 1951, em que Tolkien explica a 

origem dos textos de The Silmarillion: 

 

But an equally basic passion of mine ab initio was for myth (not allegory!) and for 
fairy story, and above all for heroic legend on the brink of fairy-tale and history, of 
which there is far too little in the world (accessible to me) for my appetite.  

(Tolkien, 1999: xi) 
  

 Mas esta discussão torna-se mais acesa quando contemporâneos do autor começam 

a fazer comparações alegóricas de certos aspectos da obra The Lord of the Rings com 

acontecimentos históricos recentes: a Segunda Guerra Mundial ou os perigos da 

Industrialização. A estas críticas responde o próprio autor no Prefácio da segunda edição 

inglesa da obra, em 1965, do qual se reproduz aqui parte: 

 

As for any inner meaning or ‘message’ it has in the intention of the author none. It 
is neither allegorical or topical (…) its main theme was settled from the outset by 
the inevitable choice of the Ring as a link between it and The Hobbit. The crucial 
chapter, ‘The Shadow of the Past’, is one of the oldest parts of the tale. It was 
written long before the foreshadow of 1939 had yet become a threat of inevitable 
disaster, and from that point the story would have developed along essentially the 
same lines, if the disaster had been averted (…). 
The real war does not resemble the legendary war in its process or its conclusion. If 
it had inspired or directed the development of the legend, then certainly the Ring 
would have been seized and used against Sauron; he would have not been 



 50 

annihilated but enslaved, and Barad-dûr would not have been destroyed but 
occupied. (…) 
Other arrangements could be devised according to the tastes or view of those who 
like allegory or topical reference. But I cordially dislike allegory in all its 
manifestations, and always have done so since I grew old and wary enough to 
detect its presence. I much prefer history, true or feigned, with its varied 
applicability to the thought and experience of readers. I think that many confuse 
‘applicability’ with ‘allegory’; but the one resides in the freedom of the reader, and 
the other in the purposed domination of the author39. (Scull, 2006: 39) 

 
 
 Interessante notar a distinção que Tolkien faz entre alegoria e aplicabilidade. 

Julgamos que o autor se refere àquilo que podemos chamar de ‘parábola’, isto é, uma 

história onde não se procura uma relação exacta entre personagens ou acontecimentos e 

aspectos da realidade, mas uma narrativa de onde se tira um sentido maior, com objectivo 

de mudar o leitor de alguma forma, intelectual ou espiritualmente.  

 É, pois, nossa opinião que a obra de Tolkien não é de forma alguma alegórica, mas 

possui algo de parábola, do mesmo modo que Cristo que usava este mesmo tipo de 

narrativa para falar aos que O ouviam. 

 Isto também defendeu o padre Robert Murray (amigo de Tolkien), aquando da 

Conferência Centenária de Tolkien, em 1992: 

 

…the power of stories to act as parables depends not on whether they are fictitious 
or factually true, but on whether they possess that potential universality which 
makes others find them applicable, through an imaginative perception of analogy, 
to other situations. 
At this point you will have picked up on of Tolkien’s memorable words, 
‘applicable’. He used it often when discussing the power of stories to suggest more 
to the reader than they say, without their being artificial allegories. (…) A good 
story need not have a ‘message’ yet Tolkien often acknowledged that most great 
stories, whether as wholes or in many particulars, abound in morally significant 
features which are applicable to the experience of readers far removed in time and 
place from the storyteller. (Scull, 2006: 41) 

 

   
3.4. Uma Batalha Interior – Uma questão de escolha 

 

 The Lord of the Rings é, porventura, a obra de Tolkien sobre a qual mais se debateu 

e escreveu. 

                                                 
39 De destacar estas considerações em âmbitos de estudo como a estética da recepção, mas não é nosso 
objectivo aprofundar esta temática neste trabalho. 
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 Apesar de termos plena consciência de que não vimos acrescentar nada de novo à 

discussão sobre este texto em particular, parece-nos pertinente destacar alguns elementos 

da obra que se enquadram e reforçam o tema aqui abordado. 

 Assim sendo, do Anel – objecto que nasceu da necessidade de fazer de The Lord of 

the Rings a continuação de The Hobbit – veio o eixo central temático da obra que, após 

reflexão cuidada, se mostra ser também o elo de ligação com os textos de The Silmarillion 

e também da própria História Humana: a questão do poder e das consequências do desejo 

desordenado pelo mesmo. 

 O forjar dos anéis lembra ao leitor o forjar dos ‘Silmarils’, que levou à Queda dos 

Elfos. Desta vez, o Mal vai mais longe e procura seduzir representantes das principais 

raças da Terra Média: Homens, Elfos e Anões. 

 Curiosamente, a única raça que Sauron não tenta seduzir, os Hobbits, talvez por os 

achar um povo insignificante, é exactamente aquela que terá um papel preponderante na 

resolução de todo o conflito. 

 A questão do poder é, de facto, uma questão do domínio espiritual. A tentação do 

poder é causa de queda para muitos, mas a recusa do mesmo é, por sua vez, forma de luta 

contra o próprio Mal. 

 O caminho que a Irmandade do Anel e, em particular, Frodo e Sam, fazem para 

Mordor é imagem de uma demanda mais espiritual do que material. É um caminho árduo, 

labiríntico, cheio de perigos e obstáculos que exige entrega e sacrifício40. É um caminho de 

conquista e aperfeiçoamento e é também um caminho de redenção já que, pelo sacrifício 

de alguns, virá o Bem para todos.  

Se considerarmos o caminho de ambas as personagens, vemos que começam e 

terminam a sua estrada em pontos diferentes. Frodo começa com uma intenção pura e uma 

vontade genuína de levar o Anel à sua destruição mas, com o passar do tempo, vai cedendo 

à tentação do poder em pequenas coisas (prova da acção maléfica do próprio Anel em 

quem o carrega), o que leva à sua queda quase final à beira da fornalha de Mordor. 

                                                 
40 O que lembra os perigos e obstáculos dos cavaleiros da Demanda do Santo Graal que, de muitas formas, 
eram postos à prova para se mostrarem merecedores de encontrar o Cálice procurado. Este era um caminho 
de ascese, já que as constantes provações levam à purificação de espírito e, em particular, de intenção. 
Curiosamente, é o inverso daquilo que vai acontecer com Frodo que, exposto a uma força exterior maléfica – 
o Anel – lentamente vai sendo menos puro, menos inocente. No fundo, acaba por ser uma demanda na qual, 
conforme vai aumentando o conhecimento, vai diminuindo a inocência. Já assim o proclamara Blake nos 
textos que compõem Songs of Innocence and Experience.  
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E dizemos quase final porque Frodo não cai na garganta ardente de ‘Mount Doom’. 

E se tal não acontece, deve-o a Gollum que, de acordo com as previsões de Gandalf, teria 

ainda uma importante missão a cumprir na saga do Anel, e também a Sam. 

Gollum vem, de facto, lembrar como o Mal pode transformar os seres que caem na 

sua sombra. Recordemos que Gollum fora outrora o hobbit Sméagol cuja tentação pelo 

Anel o levou a assassinar o seu melhor amigo, Déagol. Devido a este acto vil, motivado 

pelo Mal, pode o Anel do Poder sair das profundezas do seu escuro esconderijo para mais 

facilmente regressar ao seu senhor, Sauron. 

O acto de Sméagol e a acção que o Anel sobre ele operou transformaram-no na 

criatura Gollum, de aspecto tão disforme quanto a perfídia do seu interior. Gollum é, pois, 

a face negra de Frodo ou a imagem daquilo que este poderia ter sido se, tal como ele, 

tivesse cedido inteiramente à sedução do Mal. Ao contrário de Gollum, Frodo não mata o 

seu melhor amigo, Sam (apesar de Gollum a tal o incitar) e resiste à tentação do Anel até o 

fardo ser quase insustentável. O deslize quase fatal nas fornalhas de ‘Mount Doom’ ocorre 

devido às sequelas de uma ferida que nunca sarará, mas Frodo não cai no abismo porque a 

sombra no interior de Gollum é maior do que a sua. 

Ao mesmo tempo, teve a seu lado o fiel Sam que, graças à mais profunda amizade, 

graças ao amor mais genuíno e altruísta, graças à mais pura Caridade, lhe permite levar o 

fardo até ao fim e cumprir a missão, salvando a Terra Média. Se Gollum é o lado negro de 

Frodo, Sam é a sua faceta mais brilhante. Sam pode ser considerado, na nossa opinião, o 

verdadeiro ‘herói’ da narrativa, já que a sua fidelidade é sempre a mesma do início até à 

última hora. No entanto, apenas Frodo, Sam e Gollum e só eles, enquanto três faces de um 

mesmo destino, poderiam estar à beira do precipício para terminar a aventura, o que nos 

pode levar a pôr em causa a questão do heroísmo já que nenhuma destas personagens 

poderia agir sem as outras duas. No fim, julgamos ser esta uma questão de perspectiva. 

Sendo esta uma missão que lida com o futuro de toda a Arda e que, por isso 

mesmo, tinha começado como experiência de fraternidade – com a criação da Irmandade – 

tinha de terminar não como um acto individual, heróico, mas como o cumular da acção de 

vários seres. Frodo jamais poderia ter destruído o Anel sozinho. 

 Daí a importância das pequenas coisas – escolhas aparentemente simples e fáceis 

do dia-a-dia – sobre as quais reflectiremos no ponto que se segue, a propósito do papel da 

mulher na obra do autor. 

 De destacar ainda é a questão racial em toda a obra. O facto de a Irmandade do 

Anel ser constituída por membros de todas as raças da Terra Média não é inocente já que 
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apela à necessidade de união de todos os povos numa luta comum contra um inimigo que é 

de todos. Este facto, como outros, mais uma vez revela o desejo de Tolkien de que a sua 

obra tivesse um cunho Universal, com a qual todos os leitores pudessem e possam 

identificar-se no desejo íntimo e comum a todo o ser humano de que todas as histórias 

tenham um final feliz – que o Bem triunfe sempre sobre o Mal. 

 Ainda de destacar neste contexto é o expoente máximo da questão da tolerância e 

união entre as raças que é a relação da Elfa Arwen com o Humano Aragorn41. À imagem 

da história de Lúthien e de Beren, Arwen abdica da sua vida imortal para poder casar com 

Aragorn. Este abandona o exílio e escolhe assumir o seu papel de Rei há muito esperado. É 

importante notar a vertente messiânica de Aragorn. Há muito anunciada a vinda de quem 

viesse restaurar a linhagem de reis Humanos (quebrada em Isildur), é Estel (nome pelo 

qual Aragorn foi conhecido durante a sua infância em Rivendell e que significa 

‘confiança’) quem terá de governar os destinos da Humanidade. 

 Aragorn, assim que se assume como o Rei esperado, mostra a sua vertente 

salvífica: é o único capaz de usar e restaurar a espada do Rei42 – ‘Andúril’ (Chama do 

Oeste) – e é o único cujas mãos podem curar43 as chagas feitas pelos Nazgûl. De notar 

ainda a relação da sua linhagem com a Árvore dos Reis, que apenas floresce quando existe 

um sucessor ao trono e que, claramente, ecoa as palavras de Cristo quando se referia a Si 

mesmo como a Videira (Cf. Evangelho de S. João) ou ainda a ligação da árvore com a 

própria Cruz de Cristo. 

Da sua união nasce aquilo que conhecemos hoje como raça Humana: a simbiose 

perfeita entre os ‘Dunedáin’ (homens fortes, guerreiros exímios e inteligentes) e os Elfos 

(com a sua paixão pela beleza e desejo por coisas eternas, mas também a sua melancolia 

pelo passado que já não regressa, dando especial importância à memória – o que tão bem 

conhecemos por Saudade). 

 Finalmente, há que chamar a atenção para um conceito central na obra de J. R. R. 

Tolkien: a Eucatrástofe, termo criado pelo autor. 

                                                 
41 Podemos considerar que a face negra deste caminho crescente de tolerância entre Elfos e Humanos é o que 
acontece com os servos do Mal, os Orcs. À medida que os Elfos e os Homens se aproximam mais, as duas 
raças vão-se aperfeiçoando e preparando para a união que as transformará numa só. Já os Orcs são 
descendentes de Elfos que foram torturados e deram origem, através de produção artificial, a seres sem 
feições individuais, sem alma, sem capacidade de amar, incapazes de se mover durante a luz do dia (só os 
Uruk-hai é que o conseguem fazer). Os Orcs são ainda a face negra do progresso, da industrialização e 
produção em massa em relação aos quais, como já vimos no Capítulo 2, o autor só tinha desgosto e mágoa. 
42 Segundo a profecia da Espada que seria de novo forjada: “From the ashes a fire shall be woken, / A light 
from the shadows shall spring; / Renewed shall be blade that was broken: / The crownless again shall be 
king.” (Tolkien 2001: 241). 
43 Imagem do próprio Cristo que curava através da imposição das mãos. 
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 Como já referimos no Capítulo 1, a propósito das influências dos textos de origem 

pagã na obra do autor, Tolkien sempre se interessou por aquilo que considerava mais 

característico na literatura nórdica antiga de carácter heróico, a Discatástrofe, ou seja, a 

noção de que, por muito que se lutasse, o herói estaria sempre condenado à morte, não lhe 

restando outra escolha senão a de lutar pela própria glória da vitória, ainda que efémera. 

 No entanto – e este tema é amplamente explorado no já referido ensaio “On Fairy 

Stories” – parece ao autor mais importante optar pelo oposto, a Eucatástrofe, já que no 

coração humano está gravado o anseio pelo final feliz, pela vitória última do Bem contra o 

Mal. A imagem da maior Eucatástrofe da História da Humanidade reside na Paixão, Morte 

e Ressurreição de Cristo. Ela é, pois, uma narrativa cujo desenlace parece condenado ao 

fracasso mas que, no último instante, sofre uma feliz reviravolta, quando já nada o fazia 

esperar, terminando em bem tudo o que parecia fadado à derrota. É o caso da obra The 

Lord of the Rings, quando Gollum se apodera do Anel junto do ‘Mount Doom’ e pela sua 

acção – aparentemente funesta – tudo se resolve. 

 É este, pois um termo que Tolkien criou a partir do étimo grego Eu, que significa 

‘bem’, e que o próprio autor definiu da seguinte forma: 

 

The consolation  of fairy-stories, the joy of the happy ending: or more correctly of 
the good catastrophe, the sudden joyous ‘turn’ (for there is no true end to any fairy-
tale): this joy, which is one of the things which fairy-stories can produce supremely 
well, is not essencially ‘escapist’, nor ‘fugitive’. In its fairy-tale – or otherworld – 
setting, it is a sudden and miraculous grace: never to be counted on to recur. It does 
not deny the existence of dyscatastrophe, of sorrow and failure: the possibility of 
these is necessary to the joy of deliverance; it denies (in the face of much evidence, 
if you will) universal final defeat and in so far is evangelium, giving a fleeting 
glimpse of Joy, Joy beyond the walls of the world, poignant as grief. 
       (Tolkien, 1988: 62) 
 
 

 Ainda digno de nota é o que o autor pôs nos lábios de Gandalf no final da obra The 

Lord of the Rings quando este se dirige aos Hobbits, aquando da despedida antes da partida 

definitiva para as Terras Eternas do Oeste. Gandalf vai referir-se aos Hobbits como os 

‘filhos crescidos’44, eco longínquo dos acontecimentos narrados no início da obra The 

Silmarillion na qual se adivinha o papel que os Filhos de Eru – a Humanidade – terão no 

aperfeiçoamento do mundo: “You are grown up now… and I have no longer any fear at all 

for any of you”. (Tolkien, 2001: 332). 

                                                 
44 Como já referimos anteriormente, fruto também de uma demanda de aperfeiçoamento interior. 
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 É ainda nesta obra que podemos ler um final algo desconcertante. Tudo acaba em 

bem mas, para quem se apaixonou pela Terra Média e se envolveu e comoveu pelo 

percurso de personagens que se tornam próximas de cada leitor no seu percurso individual, 

fica a sombra da tristeza; sombra essa que, na nossa opinião, serve apenas para que os 

olhos do leitor tenham que se voltar para dentro para encontrar um sentido para a aparente 

injustiça do destino daqueles cujas feridas não podem ser curadas.  

 De novo, neste texto, fica uma resposta por dar. Mas, como veremos no último 

capítulo deste estudo, haverá uma resposta, um sentido para a interrupção de uma música 

há muito encetada: 

 

The music begins in imperfection and stops (for Tolkien never really reached the 
end) with a decisive yet explicitly temporary defeat of the forces of evil and a 
healing of some but not all wounds. (Flieger, 2005: 139) 

  

 

3.5. Do Amor – o Poder da Mulher 

 

 

 Olhando para a obra de J. R. R. Tolkien como um todo, um caminho inscrito na 

história natural do mundo, mas um caminho de aperfeiçoamento espiritual único, há que 

observar também a condição feminina na obra do autor. Embora um homem do seu tempo, 

Tolkien dá à mulher a dignidade que os valores do cristianismo lhe vieram conferir, ao 

contrário de outras culturas que ainda hoje subjugam a mulher a preceitos e obrigações 

degradantes. 

A mulher na obra de Tolkien – o eterno ‘outro’ num mundo de homens criado por 

um homem – tem sido várias vezes caracterizada como uma figura-tipo que ocupa 

extremos completamente opostos: de um lado a mulher guerreira, pronta a lutar para 

defender os seus ideais e aqueles que ama, de espada na mão, numa revisitação clara do 

estatuto da mulher na cultura celta, e, de outro, o tranquilo locus amoenus, a amante etérea 

sempre à espera que o seu homem regresse do campo de batalha, mantendo-se à distância, 

como que a dar força – e palco – ao verdadeiro herói. 

 Nas diversas obras de J. R. R. Tolkien, facilmente se encontram provas que refutam 

estas visões extremistas e colocam a mulher como um ser real, que pensa, ama e age de 

acordo com o seu estatuto social, mas que também é capaz de actos de heroísmo, guiada 

por uma força que de tudo a torna capaz, o amor. 
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 Assim, o amor intervém na caracterização da mulher na obra de Tolkien, tendo em 

conta a visão que dela se tem como ‘o outro’, bem como a história desta visão no Ocidente 

e de como Tolkien a introduz na sua obra. 

Normalmente, o ‘outro’ é definido pela diferença, ou seja, por aquilo que o sujeito 

que olha, observa e analisa não é. Isto dá azo a toda uma cultura de competição por tudo 

aquilo que o sujeito não é e o ‘outro’ é, o que se reflecte também naquilo que se tem ou 

não, sempre em comparação com o ‘outro’. 

Neste sentido, é bastante curioso notar o facto de nem sempre nos darmos conta de 

que aquela pessoa, a quem chamamos ‘outro’, diferente, desigual, diverso, etc., também ela 

terá essa mesma visão sobre nós. Também somos o ‘outro’: “…through our encounters 

with other individuals, it becomes evident that, just as we see them as ‘the Other’, we 

ourselves are seen by them as ‘the Other’.” (Pilcher, 2005: 90). 

Há também a vertente mais negativa desta relação, que é o facto de o ‘outro’ ser 

sempre visto como inferior, especialmente quando se entra em campos como a raça ou a 

classe, o que pode gerar discriminação. 

A questão do género, talvez por ser uma diferença tão óbvia como a classe e a raça, 

fez e faz com que a mulher, em relação ao homem, seja também ela um ‘outro’, com 

características físicas e emocionais diferentes, mas também como ser inferior e submisso, o 

que leva à necessidade de olhar para a evolução da imagem da mulher no Ocidente.45 

                                                 
45 Antes de fazer qualquer referência à história da visão do feminino no Ocidente, é interessante notar e 
reforçar que as diferenças nos papéis atribuídos a cada género e a ideologia subjacente a toda a condição do 
homem e da mulher no Ocidente ou no Oriente são fruto de toda uma construção social, que, muitas das 
vezes, nada tem que ver com o natural, mas com concepções, fruto de épocas e de elites intelectuais, que 
acabam instituídas como naturais, mas que nada mais são do que construções em prol de uma organização 
social e política:“The gender differences rooted in Western history which patriarchal ideology presents as 
natural and universal, are not so at all; rather they represent only one among the many social and historical 
possibilities of constructing the relations between men and women.” (Dei, s/d: 226). 
 A mulher no Ocidente, sem dúvida através da tradição judaico-cristã, foi muitas vezes apresentada 
de forma dualística: por um lado, a grande responsável pelo mito da queda da Humanidade e, por outro, o 
caminho e instrumento para a Encarnação do Filho de Deus (Clack, 1996: 250-271). Esta dicotomia foi 
particularmente expressa na Idade Média e ficou conhecida como o topos EVA / AVE. 
 Ao longo dos séculos e devido a esta visão pela qual as mulheres eram olhadas de forma suspeita, o 
lugar de eleição para o elemento feminino foi o ambiente doméstico, longe de problemas ou complicações 
(ou tentações), a educar os filhos: um simples objecto a possuir pelo homem e sempre ao seu dispor. Só nas 
mitologias antigas, como a nórdica, celta ou grega, as mulheres aparentemente tiveram papéis importantes e 
decisivos. Nas outras mitologias ocidentais, as mulheres nada teriam que ver com a auto-estima ou a 
confiança nas próprias capacidades. 
 No entanto, como todas as generalizações, afirmar apenas isto não é correcto. A mulher, 
biblicamente, tem um papel muito importante e não apenas em Maria, Mãe de Cristo, mas em todo um 
conjunto de mulheres mencionadas no Antigo Testamento pela sua coragem e não aceitação de condições 
degradantes para si ou para o seu povo. E há casos tanto de rainhas, como Ester; de donas de casa, como 
Rebeca; ou ainda de pastoras, como Sara, mulher de Abraão (Cf. Juarez, s/d). 
 Ao contrário das religiões orientais, nas quais a mulher é algumas vezes vista de forma negativa e 
depreciativa, a mulher, na tradição judaico-cristã, ganha dignidade que, de facto, parece não ter tido reflexo 
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 Algumas visões extremistas, no que diz respeito a este tema, conseguiram chegar à 

Terra Média de Tolkien, como se pode ver em dois comentários completamente diferentes 

sobre a obra do autor. 

 No ensaio de Michael Skeparnides: A Reflection on Tolkien’s World. Gender, Race 

& Interpreted Political, Economic, Social & Cultural Allegories, podemos ver o eco dos 

estudos de Laura Mulvey sobre o chamado ‘Male Gaze’: “The Lord of the Rings has a 

somewhat definite and chauvinistic appraisal of women as ‘maidens’ who must adhere to 

‘male’ protectionism” (Skeparnides, s/d). 

 No entanto, este autor diz, noutro passo do ensaio: “Tolkien has a belief on the role 

of women”. Isto deixa o tema num limbo ambíguo. Mas este não é o único problema de 

ensaios como este. Olhando para o título supracitado vemos que o autor aborda aspectos 

importantíssimos da obra de Tolkien, catalogando-os todos de ‘allegories’, quando é do 

conhecimento geral o facto de Tolkien abominar o termo quando aplicado às suas obras. 

 A mais histérica destas visões é aquela que reduz tudo ao acto sexual. Um exemplo 

disto está na citação que Joseph Pearce faz no seu livro sobre Tolkien de um texto de 

Brenda Partridge, no qual a luta de Frodo, Sam e Shelob, em The Lord of the Rings, é vista 

como um acto de penetração explícito (Cf. Pearce, 2002: 152-154). 

Afastando-nos destes estudos, a nosso ver, a mulher em Tolkien é uma mulher real, 

independentemente da raça a que pertença, é um ser capaz do trivial e do heróico, pois tem 

uma força motora que a guia, o amor, no sentido cristão de Caritas. Seguem-se, pois, 

alguns exemplos de mulheres na obra de J. R. R. Tolkien. 

 

3.5.1. A dona de casa 

 

 Em primeiro lugar vem aquela que costuma vir em último, Rose Cotton, uma 

simples hobbit do Shire. Uma mulher que tem como obrigação ajudar o pai na taberna e 

tratar da lida da casa. Esta mulher dá provas do seu amor por Sam ao esperar por ele um 

                                                                                                                                                    
na evolução do papel da mulher na sociedade, embora o século XX tenha sido palco de grandes progressos 
neste sentido. Mas estamos a falar de um intervalo de 2000 anos em que se poderia ter evoluído mais, apesar 
de haver grandes mulheres no pensamento europeu na Idade Média e no Renascimento, como é o caso de 
Teresa de Ávila (Clack, 1996: 270). 
 Mas é, concretamente, no início do século XX que se abre caminho para uma nova visão. Desde as 
‘suffragettes’ à era do cinema, a mulher ganhou um papel novo na sociedade, sendo preciso ter em conta o 
facto de ter de sair do espaço doméstico para arranjar meios de sustentar a família durante as Guerras 
Mundiais. 
 Abre-se, assim, as portas ao chamado Feminismo – desde a visão simplista do desejo de se tornar 
mais independente ao exagero da libertação sexual como prova de liberdade, a mulher foi de um ao outro 
extremo – da zelosa mãe de família ao objecto de desejo sexual (Butler, 1999: 3-44). 
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ano inteiro e este amor foi a força de que ele precisou, o que de mais importante ele se 

lembrou em Mordor, nas fornalhas de ‘Mount Doom’, no fim de tudo. E ela confiou nele 

pois sabia que ele voltaria. Esta confiança é visível na obra Sauron Defeated: the End of 

the Third Age (The History of Middle-earth, Part IV), quando ela diz a seu pai, sob a 

ameaça das criaturas maléficas que atacam e destroem o Shire: “…their time will be over 

soon. My Sam is coming back”. 

 

3.5.2. A guerreira 

 

 Símbolo da mulher que se revolta contra o seu estatuto social é Eowyn, sobrinha do 

rei Théoden, que sente em si a necessidade de mostrar e provar o seu valor como guerreira 

a fim de dar um sentido à sua vida. É muitas vezes no desafio à convenção e à norma que a 

mulher encontra o seu caminho:  

 

If she challenges those values, she will inevitably challenge others as she discovers 
in her creative journey that most of what she has been taught to believe about 
herself is inaccurate and distorted. (Chicago, 2003: 43). 
 

Incapaz de lutar como mulher, disfarça-se de homem para lutar por aqueles que 

ama e pelo seu reino, sendo interessante notar que, de facto, ela é a única mulher (de raça 

Humana) em toda a saga que entra numa batalha e consegue matar um Nazgul, 

exactamente por ser mulher, já que nenhum homem era capaz de o fazer. É curiosa a 

importância e dignidade que Tolkien confere à mulher neste momento, uma vez que é 

através da diferença de género que a vitória sobre um dos piores aliados do mal é possível. 

 

Éowyn: All your words are but to say: you are a woman, and your part is in the 
house. But when the men have died in battle and honour, you have leave to be 
burned in the house, for the men will need it no more. But I am of the House of 
Eorl and not a serving-woman. I can ride and wield a blade, and I do not fear either 
pain or death. 
Aragorn: What do you fear, lady? 
Éowyn: A cage. To stay behind bars, until use and old age accept them, and all 
chance of doing great deeds is gone beyond recall or desire. 
Aragorn: And yet you counselled me not to adventure on the road that I had 
chosen, because it is perilous? 
Éowyn: So may one counsel another. Yet I do not bid you flee from peril, but to 
ride to battle where your sword may win renown and victory. I would not see a 
thing that is high and excellent cast away needlessly. 

(Tolkien, 2001: 767 – Indicações de diálogo nossas). 
 



 59 

3.5.3. A mulher-anjo 

 

 A Elfa Arwen é o protótipo da mulher-anjo. De uma raça superior à Humanidade, a 

dos Elfos, criaturas perfeitas, belas, cultas e imortais, Arwen entrega o seu amor a um 

mortal, Aragorn, destinado a ser o Rei dos Homens e, por ele, renuncia ao seu maior bem, 

a vida imortal do seu povo, escolhendo viver com ele na Terra Média.  

 Arwen espera por Aragorn e torna-se a sua força na luta, acreditando sempre que 

ainda há esperança na derrota do Mal e na restauração do reino do Homem. 

 A sua união com Aragorn é o fecho perfeito do ciclo que une definitivamente as 

casas de Elfos e homens no sangue da Humanidade, após outras tentativas de união como 

Andreth e Aegnor ou Beren e Lúthien. A união deste casal como rei e rainha sublinha a 

ideia da esperança de Tolkien num mundo mais tolerante. 

 

3.5.4. O ponto em comum: CARITAS 

 

 Mas o que têm estas figuras femininas em comum? A resposta é: o Amor.

 ‘Amor’ é, provavelmente, uma das mais usadas palavras em todo o mundo. É tão 

usual que, às vezes, é como se já tivesse perdido parte do seu sentido. O conceito que aqui 

usamos é o de amor não apenas como sentimento, tão profusamente posto em palavras ou 

até em canções, mas também o de uma realidade que se prova, na vida concreta de todos os 

dias, especialmente nas horas mais pesadas, através das chamadas pequenas coisas. 

 Este tipo de amor é a força motora de tudo o que é bom e digno de luta. Este amor, 

Caritas, como os primeiros cristãos lhe chamaram, ou Agape para os gregos, foi 

largamente discutido e teorizado ao longo dos séculos de cristianismo, tendo estes estudos 

como base o famoso texto de São Paulo, na carta à comunidade cristã de Corinto. 

 Nesta carta, S. Paulo fala aos cristãos da forma de aperfeiçoamento interior que lhe 

parece mais eficaz: “Aliás, vou mostrar-vos um caminho que ultrapassa todos os outros” 

(1Cor 12,31). 

 Em seguida, faz um elenco de qualidades e boas acções que nada são sem este 

‘caminho’ que ele aponta: 

 

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,  
Se não tiver amor, sou como um bronze que soa  
Ou um címbalo que retine.  
Ainda que eu tenha o dom da profecia  
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E conheça todos os mistérios e toda a ciência,  
Ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas,  
Se não tiver amor, nada sou.  
Ainda que eu distribua todos os meus bens  
E entregue o meu corpo para ser queimado,  
Se não tiver amor, de nada me aproveita. (1Cor 13,1-3). 

 
 Para esclarecer que amor é este, S. Paulo enriquece ainda mais o seu texto com um 

conjunto de exemplos, pequenas (mas grandiosas) características típicas deste verdadeiro 

amor, que cada vez mais se adivinha ser um caminho árduo: 

 

O amor é paciente,  
O amor é prestável,  
Não é invejoso,  
Não é arrogante nem orgulhoso,  
Nada faz de inconveniente,  
Não procura o seu próprio interesse,  
Não se irrita nem guarda ressentimento.  
Não se alegra com a injustiça,  
Mas rejubila com a verdade.  
Tudo desculpa, tudo crê,  
Tudo espera, tudo suporta. (1Cor 13, 4-7) 

 
 

 
 Finalmente, S. Paulo mostra o carácter perene desta Caritas: 
 

 
O amor jamais passará.  
As profecias terão o seu fim,  
O dom das línguas terminará  
E a ciência vai ser inútil.  
Pois o nosso conhecimento é imperfeito  
E também imperfeita é a nossa profecia.  
Mas, quando vier o que é perfeito,  
O que é imperfeito desaparecerá.  
Quando eu era criança,  
Falava como criança,  
Pensava como criança,  
Raciocinava como criança.  
Mas, quando me tornei homem,  
Deixei o que era próprio de criança.  
Agora, vemos como num espelho,  
De maneira confusa;  
Depois, veremos face a face.  
Agora, conheço de modo imperfeito;  
Depois, conhecerei como sou conhecido.  
Agora permanecem estas três coisas:  
A fé, a esperança e o amor;  
Mas a maior de todas é o amor. (1Cor 13, 8-13) 
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 Outro autor que, a partir de S. Paulo, explora bem o tema da Caritas é Santo 

Agostinho que, em primeiro lugar, faz uma distinção entre o ‘depósito’ deste amor – a 

alma – e o lastro que a tenta desviar – o corpo – numa dualidade muito platónica: “…assim 

como a alma é arrastada pelo amor para onde quer que vá, assim também o corpo é 

arrastado pelo seu peso” (Agostinho, 1993: 1058). Peso este que deu origem ao conceito 

oposto de Caritas, ou seja Cupiditas, que vem da ‘má vontade’ que existe e que é 

alimentada dentro da alma, mas que tem como causa o corpo: 

 

O corpo, devido ao peso, tende para o lugar que lhe é próprio porque o 
peso não tende só para baixo, mas também para o lugar que lhe é próprio. 
Assim, o fogo encaminha-se para cima e a pedra para baixo. 

 (Agostinho, 1984: 362). 
 
 No entanto, o próprio autor reconhece que o poder da Caritas é maior, uma vez que 

a alma naturalmente procura um objecto para amar, para elevar, para aperfeiçoar e tornar 

participante da comunhão que gera felicidade. Logo, indo além dos desejos meramente 

naturais, a alma torna-se capaz da Caritas e capaz, também, de se manter nesse estado, 

pela prática de pequenos actos de virtude que a cimentam, devido ao facto de a alma saber 

que a Força que a guia não lhe pertence: “O meu amor é o meu peso. Para qualquer parte 

que vá, é ele que me leva” (Agostinho 1984: 363). 

 O caminho do amor também foi explicado e trilhado pela Doutora da Igreja, Santa 

Teresa de Lisieux. Nos seus escritos, esta jovem carmelita, do século XIX, vai explicar 

toda uma via interior que denomina de ‘pequeno caminho’, que nada mais é que o 

seguimento daquilo que S. Paulo dissera e que já largamente havia sido explorado pelas 

duas fontes onde bebeu: Teresa de Ávila e João da Cruz: 

 

Considerando o corpo místico da Igreja, não me tinha reconhecido em 
nenhum dos membros descritos por S. Paulo; ou melhor, queria 
reconhecer-me em todos… A caridade deu-me a chave da minha vocação. 
(…) Compreendi que só o Amor fazia agir os membros da Igreja: que se o 
Amor se apagasse, os apóstolos já não anunciariam o Evangelho, os 
mártires recusar-se-iam a derramar o seu sangue… Compreendi que o 
Amor encerra todas as Vocações, que o Amor é tudo, que abarca todos os 
tempos e todos os lugares…Numa palavra, que é Eterno!...Então, num 
transporte de alegria delirante, exclamei: «Ó Jesus, meu Amor! Encontrei 
finalmente a minha vocação: a minha vocação é o Amor!...»”      

(Santa Face, 1996: 229-230) 
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 Correndo, no entanto, o risco de que estas palavras soem a teoria, a autora explica 

noutros passos da sua obra o seu pequeno caminho, que consiste em oferecer tudo, todas as 

pequenas coisas da vida, as chamadas ‘pequenas flores’, por Amor, para fazer o objecto do 

seu amor feliz: 

 

  Se às vezes choro algumas lágrimas 
  A minha alegria é escondê-las bem 
  Oh! Como a dor tem encantos 
  Quando com flores a sabemos ocultar! 
  Quero sofrer sem o mostrar 
  Para que Jesus seja consolado 
  A minha alegria é vê-l’O sorrir 
  Quando o meu coração está exilado. (Santa Face, 1996: 796) 
 

 
 Esta concepção de amor, esta oferta diária de tudo o que acontece leva 

necessariamente à confiança, que acaba por ser o fruto principal das sementes de Caritas, 

característica principal da vida interior de Santa Teresinha como atesta o seguinte relato, 

escrito por uma irmã: 

 

Depois de ter observado uma imagem que representa Nosso Senhor com 
duas crianças: a mais pequena sobre os joelhos e a outra aos pés, a beijar-
Lhe a mão: 
«Eu sou este pequenito que trepou para os joelhos de Jesus, que estende 
tão graciosamente a perninha, que levanta a cabeça e que O afaga sem nada 
temer. O outro pequeno não me seduz tanto. Comporta-se como uma 
pessoa grande; disseram-lhe alguma coisa…Sabe que deve tratar Jesus com 
respeito»…” (Santa Face, 1996: 1143-1144). 

 
 Este Amor, a Caritas verdadeira, o amor a toda a prova, em todos os momentos, 

fortalecido pelas pequenas coisas, é a principal característica das mulheres na Terra Média 

e em toda a Arda: 

 

Actually, women have a primordial role because they crystallize in their 
beings the love of heroes, becoming essential to the narrative: starting and 
ending point of the adventure, they bring dynamism to the story and to the 
characters a reason to fight and live for. (Ferré, 2004: 210). 

 

 Para além dos exemplos já citados da obra de Tolkien, há mais três que são 

relevantes para a nossa argumentação. Em primeiro lugar, vem a figura de Lúthien, a Elfa, 

que deu o seu amor a um mortal, Beren, e lutou a seu lado contra o poder de Morgoth. 

Neste sentido, assume-se não só como a força interior de Beren, mas também, ao lutar 
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fisicamente a seu lado e ao arriscar a sua vida por ele, torna-se na única criatura em Arda a 

ser capaz de derrotar Sauron (retirando-lhe o corpo) e Morgoth, tomando parte na demanda 

por um dos Silmarils desaparecidos. 

 Os seus destinos uniram-se no momento em que ela o começou a amar:  “…and in 

his fate Lúthien was caught, and being immortal she shared in his mortality, and being free 

received his chain…” (Tolkien, 1999: 194). E ela levou o seu amor até às últimas 

consequências. Escolheu morrer de dor por Beren e abdicou da vida imortal para estar de 

novo com ele, embora soubesse que teria de morrer, como nenhum outro Eldar antes de si: 

 

Lúthien Tinúviel is considered the strongest female character created by 
Tolkien, who projected in her his love for Edith, his wife. She is a 
character who has strength, courage and passion. Fair, good willing and 
sure of her freedom of choice, she never gave up (…) and she was the only 
character of the entire saga to obtain victory upon Morgoth and Sauron. No 
men or Elf could do so.” (Rios, 2005: 123). 

 

 O segundo exemplo é o de uma história que se liga com a de Lúthien e a de Beren, 

mas de uma forma completamente oposta. É a história dos dois filhos de Húrin, Nienor e 

Túrin. Pode dizer-se que estes dois irmãos são o principal exemplo, na obra de Tolkien, da 

ausência das pequenas coisas, que leva à falta de confiança e, por consequência, ao 

desespero e à morte.  

 Nienor e Túrin foram amaldiçoados por Morgoth, por isso não puderam crescer 

juntos, conhecer-se e fundar o seu amor de irmã e irmão através das pequenas coisas de 

todos os dias. Então, quando o destino os juntou de novo e a altura do reconhecimento 

chegou, tal como na Tragédia Grega antiga, a catástrofe acontece: Nienor não suporta a 

aparente morte do irmão e mata-se. O mesmo destino é partilhado por Túrin que põe termo 

à sua vida com a espada da família e parte-a, fazendo com que a maldição de Morgoth se 

cumpra na totalidade. 

 O último exemplo é o da Humana Andreth, a Sábia46. A sua história de amor com o 

Elfo Aegnor é triste, pois ela passa a vida inteira a achar que ele não a ama, quando é 

exactamente o oposto e ele a ama perdidamente. Quando o irmão de Aegnor, Finrod, lho 

diz, ela encontra conforto nas suas palavras, embora seja já de idade avançada. Mais uma 

vez, é o conhecimento da existência de pequenos detalhes, pequenas coisas, que muda a 

vida desta mulher. 

                                                 
46 Cf. Anexo III – Athrabeth Finrod ah Andreth 
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 Neste encontro com Finrod – que se analisa em seguida – Andreth participa de um 

dos mais belos diálogos escritos por Tolkien, Athrabeth Finrod ah Andreth, no qual ela diz 

que a ferida deixada em Arda pelo mal de Melkor (Morgoth) e de Sauron (cuja sombra se 

pode ver na necessidade que Frodo tem de partir da Terra Média devido ao facto de se 

sentir profundamente ferido) só pode ser curada pelo próprio Eru47 e através da Sua vinda a 

Arda para viver entre todas as criaturas e curá-la a partir de dentro. 

 Até a solução para o Mal tem de ser o grande a fazer-se pequeno e viver entre as 

criaturas e curar através de pequenos gestos, pequenas coisas. 

 Estes são apenas alguns exemplos da presença feminina na obra de J. R. R. Tolkien. 

Ao todo, são cerca de cem as personagens femininas em todas as obras do autor e cada 

uma delas daria para reflectir sobre a importância das pequenas coisas e do amor no 

mundo. 

 Tolkien confere, assim, à mulher, uma grande dignidade e profundidade, não 

descurando os conflitos interiores, próprios da condição social e familiar de cada uma das 

personagens, tornando estas mulheres criaturas vivas. 

 A Caritas, que é a força destas mulheres, não é um sentimento piegas e desprovido 

de qualquer contacto com a realidade. É uma certeza enrijecida pelas durezas da vida e 

pela necessidade de tornar o trivial em heróico. 

 É este, pois, mais um traço do pendor cristão da obra de J. R. R. Tolkien, dando à 

mulher na sua obra espaço e visibilidade verosímeis, em consonância com o seu papel na 

história do mundo: fazedoras da paz, da tranquilidade, da beleza48, muitas vezes à custa de 

sacrifício; impelidas pela força que move o universo: o verdadeiro Amor. 

 Curiosamente, é uma mulher que tem papel preponderante no segundo texto que 

vamos, em seguida, analisar e que, na nossa opinião, encerra o ciclo de narrativas sobre a 

Terra Média, pelo menos no que diz respeito ao sentido Cristão que vai dar à obra de 

Tolkien. 

 

 

 

 

                                                 
47 Eru – imagem de Deus Criador. 
48 Imagem também d’Aquela que foi criada pura e bela, para ser portadora da Vida que mudaria o destino da 
Humanidade e para Ela mesma ser para sempre Mãe de todos os filhos do Sangue d’Aquele que ela gerou: a 
Virgem Maria. Como referência religiosa Católica, também ela é participante do acto de Criação, livremente 
aceitando ser serva e carregar em si o Verbo de Deus, ficando para sempre ligada à Beleza em estado puro, 
uma vez que é Imaculada. 
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4. A Resposta Final de Eru 

 
 

If you really come down to any large story that interests people – holds the attention for a considerable time 
(...) human stories are practically always about one thing, aren’t they? Death. The inevitability of death. 

J. R. R. Tolkien no documentário “Tolkien in Oxford” (1968) 

 

 

Finda a saga do Anel, poder-se-ia pensar que a missão de Frodo estaria cumprida, 

uma vez que a causa do Mal fora exterminada. No entanto, vemos que o fim ainda está 

longe, visto que, tal como acontece com Frodo, na Terra foram deixadas feridas que 

nenhum poder criado pode curar ou remendar49. É aqui que entra a resposta definitiva de 

Eru Ilúvatar a todo o Mal que perturbou a ordem natural de Arda, como nos revela o texto 

que a seguir se discute. 

 

4.1. Athrabeth Finrod ah Andreth 

 

 Tolkien escreveu um diálogo entre o Elfo Finrod e a filósofa Humana Andreth, em 

que estes conversam sobre a solução definitiva para as feridas que o Mal deixou na face de 

Arda (Anexo III). 

 Na nota introdutória ao texto, Tolkien diz-nos quem são as personagens que entram 

no diálogo: Finrod é um Elfo, da casa de Finwë, irmão de Galadriel, e foi o primeiro Elfo a 

encontrar-se com os Homens; daí o seu cognome “Friend of Men”. Também chamado 

“The Faithful”, unir-se-á aos Homens na luta contra Morgoth e perecerá ao ajudar Beren 

na sua demanda pela recuperação dos Silmarils. Já Andreth é Humana, da casa de Bëor, e é 

tia-avó de Beren. Mas não é apenas uma mulher, é uma Sábia, como nos diz o próprio 

Tolkien: 

 

Andreth was a woman of the House of Bëor, the sister of Bregor father of Barahir 
(whose son was Beren One-hand the renowned). She was wise in thought, and 
learned in the lore of Men and their histories; for which reason the Eldar called her 
Saelind, ‘Wise-heart’. (Tolkien, 1993: 305) 
 
 

                                                 
49 O que remete para dois passos ilustrativos de The Return of the King: “ ‘I am wounded,’ (…) ‘wounded; it 
will never really heal’” (Tolkien 2001: 1002) e “ ‘…I have been too deeply hurt, Sam…’.” (Tolkien 2001: 
1006). 
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Adiante se verá que a única forma de restaurar a natureza original de Arda só será 

possível através da intervenção directa de Eru, ou seja, terá de ser Ele mesmo a vir habitar 

entre os seus filhos e a curar Arda a partir de dentro.  

 Tolkien liga, pois, definitivamente, a sua narrativa ao cristianismo, anunciando, de 

forma profética, a vinda do próprio Criador ao mundo que criou para o curar no seu íntimo, 

referência directa ao mistério da Encarnação de Cristo e à Sua Paixão, Morte e 

Ressurreição como garantes de salvação, remissão e redenção de todo o ser criado. 

 

 Do manuscrito deste diálogo (A) foram feitas duas cópias à máquina (B) e (C), 

sendo possível datar este trabalho de 1959. Tolkien escreveu não só o diálogo mas uma 

introdução, um comentário e ainda notas ao texto e ao próprio comentário, numa tentativa, 

talvez, de tornar claros alguns aspectos mais complexos da discussão, uma vez que esta 

toca temáticas algo controversas como a natureza da vida e da morte do Homem e dos 

Elfos. Este texto, na nossa opinião, vem dar um cunho definitivamente cristão (e Católico) 

à obra do autor. 

 O diálogo foi publicado postumamente no volume décimo de The History of 

Middle-earth – Morgoth’s Ring , compilado por Christopher Tolkien, em 1993. Era desejo 

de Tolkien que este texto surgisse como apêndice à obra The Silmarillion, uma vez que a 

completa e termina o ciclo da história da Terra Média de uma forma profética.  

 É o próprio autor que faz um bom sumário daquilo que é o conteúdo deste diálogo: 

 

The Athrabeth is a conversation, in which many assumptions and steps of thought 
have to be supplied by the reader. Actually, though it deals with such things as 
death and the relations of Elves and Men to Time and Arda, and to one another, its 
real purpose is dramatic: to exhibit the generosity of Finrod’s mind, his love and 
pity for Andreth, and the tragic situations that must arise in the meeting of Elves 
and Men (in the ages of the youth of the Elves). For as eventually becomes plain, 
Andreth had in youth fallen in love with Aegnor, Finrod’s brother; and though she 
knew that he returned her love (or could have done so if he had deigned to), he had 
not declared it, but had left her – and she believed that she was rejected as too 
lowly for an Elf. (Tolkien, 1993: 335) 

 
 

 Neste passo do comentário ao texto, Tolkien chama a atenção do leitor para vários 

aspectos que são fulcrais para a interpretação do diálogo. Em primeiro lugar, o autor afirma 

que estamos perante uma conversa, na qual há muitos sentidos que têm de ser adivinhados 

pelo leitor. Tolkien conta, pois, com o conhecimento prévio da história da Terra Média (da 

primeira à quarta eras), uma vez que é por comparação com toda a narrativa que se 
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desenrola em Arda que o leitor vai poder fruir da profundidade deste texto. Para além 

disso, esse conhecimento prévio é ainda fundamental para que o próprio autor possa 

consumar a sua intenção de inscrever a sua obra na História do mundo e da própria 

Humanidade. 

 Em segundo lugar, Tolkien mostra o carácter dramático do texto, isto é, o leitor vai 

ser colocado num cenário (a casa de Belemir), num tempo (‘The Long Peace’ – ano 409 da 

Primeira Era), numa estação do ano – a Primavera – e até num momento específico: o luto 

por Boron, avô de Andreth. 

 Em seguida é-nos apresentado o tema da conversa – a vida e a morte dos Elfos e 

dos Homens, a relação de ambas as raças com o Tempo e com Arda e entre si mesmas. 

Mas o eixo temático principal parece ser o carácter trágico que resulta do encontro entre 

Homens e Elfos: as batalhas a travar contra o Inimigo comum (Morgoth, antes Melkor – o 

mais poderoso dos Valar que se revoltou contra Eru por inveja); a tragédia do amor inter-

racial, que parece ser impossível na Primeira Era mas que, apenas duas gerações mais 

tarde, se vai tornar realidade através de Beren (sobrinho-neto de Andreth) e Lúthien (da 

casa de Melian a Maia)50.  

 No que diz respeito à questão da mortalidade, é interessante verificar que, como nos 

diz Christina Scull, neste diálogo, Tolkien parece modificar a sua visão daquilo que a 

morte é para a raça Humana: 

 

In earlier writings, Man’s mortal nature is considered a gift, not a punishment, little 
indication is given of Eru’s intentions for Man’s part in the history of Arda, and the 
Fall of Men is only hinted at, as having taken place long before Men arrive in 
Beleriand. (Scull, 2006: 63).  

 

 Nos escritos anteriores, Tolkien fala da morte como um ‘presente’ e agora Andreth 

mostra o carácter trágico da mesma com alguma mágoa. No entanto, parece-nos essencial 

que haja esta discussão de opiniões acerca do destino final das raças e Tolkien fá-lo de uma 

forma bastante interessante, uma vez que não apresenta a sua concepção definitiva sobre 

este tópico em forma de nota ou comentário ao texto, mas deixa as duas personagens 
                                                 
50 É curioso notar que todos os eixos temáticos centrais na obra de Tolkien são de cariz profético. As relações 
entre Elfos e Humanos são todas anúncio do momento em que as duas raças se unirão definitivamente em 
Arwen e Aragorn, aquando da Saga do Anel: Lúthien e Beren, depois, mais tarde, na geração dos seus primos 
em segundo grau, Tuor e Idril e, finalmente, Elrond, pai de Arwen, é bisneto de Beren e Lúthien. Já Aragorn 
é descendente longínquo de Elros, irmão de Elrond. Isto chama a atenção para outro facto muito importante: 
a questão da linhagem. Tanto Arwen como Aragorn provêm de uma linhagem nobre (não só no que diz 
respeito à nobreza de sangue mas também de feitos), o que se coaduna perfeitamente com a vertente 
messiânica de Aragorn (da qual já falámos no capítulo 3º), comparável ao exemplo do próprio Cristo, cuja 
linhagem nobre (da estirpe do Rei David) nos é anunciada no Evangelho de S. Mateus (Mt. 1, 1-17). 
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discutirem livremente, dando ao leitor a possibilidade de considerar diversos pontos de 

vista sobre os assuntos abordados, mas – à boa maneira socrática de pergunta-resposta – 

lentamente vai ‘convencer’ o leitor da veracidade das suas próprias ideias: 

 

Verlyn Flieger suggests (…) that Tolkien wrote the Athrabeth to explain his 
statement that death is a gift, because to maintain an inner consistency of reality 
‘Men had to come in terms with death and question the circumstance of their own 
mortality’. Tolkien handled ‘what was clearly an ethically difficult, theologically 
risky problem for his sub-created world: he allowed ‘the competing voices to speak 
for themselves, each to make its own case’, but ‘made sure that none of these 
competing voices spoke with final authority. (Scull, 2006: 64) 

 
 

4.1.1. O Título 

 

 No parte final do manuscrito do texto, lê-se o título: Of Death and the Children of 

Eru, and the Marring of Men. Mais tarde foi adicionado um subtítulo, tradução do que 

seria o título original em Sindarin (Athrabeth Finrod ah Andreth): The Converse of Finrod 

and Andreth. No entanto, Tolkien referia-se a este texto simplesmente por Athrabeth. 

 

4.2. O Texto 

 

 Antes do início do diálogo, Tolkien procura situar o leitor no eixo temporal em que 

o mesmo vai decorrer, uma vez que a sua localização a nível de tempo no universo da 

Terra Média é de extrema importância para dar ao texto o cunho profético que o mesmo 

vai assumir. 

 Assim sendo, a cena vai desenrolar-se algures na Primavera, época de retorno à 

vida de uma Natureza adormecida nos frios meses de Inverno, o que é um bom prelúdio a 

um dos temas do diálogo, que levará o leitor por questões relacionadas com o pós-vida dos 

Homens e dos Elfos. Traz também à memória o início dos Canterbury Tales, obra na qual 

Chaucer localiza o início da peregrinação dos viajantes na Primavera51: 

 

  Whan that Aprill with shoures soote 
  The droughte of March hath perced to the roote, 
  And bathed every veyne in swich licour 
  Of which vertu engendred is the flour; 
  Whan Zephirus eek with his sweete breeth 
  Inspired hath in every holt and heath 
                                                 
51 O que se insere na tradição medieval das Reverdies – hinos de louvor à Primavera. 
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  The tender croppes, and the yonge sonne 
  Hath in the Ram his half cours yronne 
  And smale foweles maken melodye.52 
    (Chaucer, 1988: ll. 1-9) 
 
 
 Neste sentido, o encontro entre Finrod e Andreth dá-se numa época pacífica (‘The 

Long Peace’) da Primeira Era e na casa de Belemir53. Era pacífica em época amena, na 

qual o leitor vai assistir a um diálogo que se tornará um confronto, não no sentido bélico do 

termo, mas uma luta interior – esforço inerente à busca do conhecimento e da verdade – 

entre diferentes concepções do mundo e do tempo e até da própria vida, do seu sentido e 

fim últimos. 

 Antes ainda de se iniciar o diálogo é apresentado ao leitor o pretexto que levou ao 

início da conversa sobre o tema específico (“…Men and their fates.” [Tolkien 1993: 307]): 

Boron, senhor da casa de Bëor (Humano, portanto) morrera recentemente54 e destaca-se o 

facto de Finrod – Elfo – sentir profundamente a sua morte: “…and Finrod was grieved.” 

(Ibidem). 

 E é Finrod quem começa a conversa com uma frase que servirá de premissa a todo 

o diálogo ao lamentar a natureza efémera do ser humano: 

 

‘Sad to me, Andreth,’ he said, ‘is the swift passing of your people. For now Boron 
your father’s father is gone; and though he was old, you say, as age goes among 
Men, yet I had known him too briefly’. (Ibidem) 

 
 
 No pequeno passo acima citado se levanta uma questão importantíssima: a grande 

diferença que existe entre as raças Élfica e Humana – a mortalidade. Esta é uma das 

questões fundamentais na obra de Tolkien que se prende com aspectos de ordem religiosa 

                                                 
52 When in April the sweet showers fall 
And pierce the drought of March to the root, and all 
The veins are bathed in liquor of such power 
As brings about the engendering of the flower, 
When also Zephyrus with his sweet breath 
Exhales an air in every grove and heath 
Upon the tender shoots, and the young sun 
His half-course in the sign of the Ram has run, 
And the small fowl are making melody (…). (Chaucer, 1951: 3) 
53 Primo afastado de Andreth, bisavô de Beren. 
54 Vale a pena destacar a altura em que Tolkien coloca a morte de Boron: “…soon after Yule” (307). Apesar 
de esta expressão etimologicamente se poder associar apenas ao início do ano ou ao espaço de tempo entre 
Dezembro e Janeiro, há que destacar o contexto natalício para que remete, já que em muitos textos medievais 
se pode encontrar a expressão ‘Yule’ como sendo o Natal ou todo o período de festividade associado ao 
nascimento de Cristo (textos de Beda). No entanto, se formos mais atrás no tempo, este termo já foi usado 
para referir uma altura específica do mês de Novembro, em particular em Old Norse. (Cf. The Oxford 
Dictionary of English Etymology (1966), (ed. C.T. Onions), Oxford: Oxford University Press, p. 1021). 
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fundamentais para o autor – Católico – que o levaram à elaboração de uma Teologia 

complexa e profunda, que, de forma alguma, entra em desacordo com as suas crenças, mas 

que deixa algumas questões por resolver, já que a perspectiva de Tolkien acerca deste tema 

parece ir mudando conforme os próprios escritos vão avançando narrativa e 

temporalmente. 

 Assim sendo, parte-se da premissa de que o Homem é mortal e os Elfos imortais, 

mas esta afirmação carece de um maior esclarecimento pois não se reveste da aparente 

simplicidade que de si transparece. 

 Os Elfos estão presos à existência física do mundo, já que tomaram parte também 

do seu aperfeiçoamento. São imortais enquanto durar a existência de Arda (que, em alguns 

escritos, é definida como a Terra e, noutros, parece referir um espaço maior, como o 

sistema solar) mas, depois do fim desta, a continuação ou cessação da existência é também 

um mistério para os Elfos. Apesar de imortais, esta raça pode também perecer por duas 

causas: ou morte violenta ou através do desgosto (o que poderia suscitar alguns problemas 

pois, aparentemente, se um Elfo se deixa abater pela dor e tristeza até à morte, é como se, 

de alguma maneira, o escolhesse fazer, tocando a questão do suicídio). No entanto, parece-

-nos que a questão não resulta simplesmente da escolha individual, mas de algo que faz 

parte da própria natureza dos Elfos e que estes não podem evitar. Criados para a beleza e 

para o amor pelo mundo e para os seres que nele habitam, ao coração do Elfo podem a 

maldade e a tristeza causar um mal irremediável. É o que acontece, por exemplo, com 

Lúthien, que morre de tristeza ao saber que Beren perecera55. 

 Quanto à raça Humana, esta está destinada à morte ou, pelo menos, ao fim da 

existência física em Arda, não se sabendo ainda qual o destino do seu corpo ou espírito 

aquando do fim da vida na terra. Christina Scull cita o próprio autor quando este reflecte, 

numa carta de 1958, sobre esta questão:  

 
…mortality, that is a short life-span having no relation to the life of Arda, is spoken 
of as the given nature of Men: the Elves called it the Gift of Ilúvatar (God). But it 
must be remembered that mythically these tales are Elf-centred, not 

                                                 
55 No entanto, a Beren e a Lúthien é concedida uma graça especial, já que lhes é permitido voltar à vida, 
embora enfrentando ambos (incluindo Lúthien que assim abdicou da sua natureza élfica) a sentença de morte 
inerente a toda a raça Humana. Nos seus escritos iniciais, Tolkien contemplou, muitas vezes, a possibilidade 
de aos Elfos ser permitido re-incarnar, pelo menos até ao fim da existência de Arda, já que a natureza deste 
povo está intimamente ligada à natureza do próprio mundo. No entanto, isto levantou vários problemas, o que 
fez com que o autor acabasse por decidir abandonar a ideia de reincarnação da mesma alma num corpo novo 
e se limitasse a uma descrição que se coaduna mais com a já descrita natureza dos Elfos: “Tolkien ultimately 
abandoned the idea of reincarnation through rebirth for the Elves, and instead decided that the fëa [alma] 
retained in memory ‘an imprint of its hröa [corpo] (…) so powerful and precise that the reconstruction of an 
identical body can proceed from it.” (Scull 2006: 614). 
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anthropocentric, and Men only appear in them, at what must be a point long after 
their Coming. This is therefore an ‘Elvish’ view, and does not necessarily have 
anything to say for or against such beliefs as the Christian that ‘death’ is not part of 
human nature, but a punishment for sin (rebellion), a result of the ‘Fall’. It should 
be regarded as an Elvish perception of what death – not being tied to the ‘circles of 
the world’ – should now become for Men, however it arose. A divine ‘punishment’ 
is also a divine ‘gift’, if accepted, since its object is ultimate blessing56, and the 
supreme inventiveness of the Creator will make ‘punishments’ (that is changes of 
design) produce a good not otherwise to be attained57: a ‘mortal’ Man has probably 
(an Elf would say) a higher if unrevealed destiny than a longeval one.  

(Scull, 2006: 609)  
 
 Mesmo àqueles a quem foi concedido um prémio especial, como é o caso de Frodo 

no final da saga do Anel, será pedido que passem pela experiência da morte, uma vez que é 

necessário que isso aconteça, como explica Tolkien: 

 

 In this story [LOTR58] it is supposed there may be certain rare exceptions or 
accommodations (legitimately supposed? There always seem to be exceptions); and 
so certain ‘mortals’, who have played some great part in Elvish affairs, may pass 
with the Elves to Elvenhome. Thus Frodo (by the express gift of Arwen) and Bilbo, 
and eventually Sam (…) and as a unique exception Gimli the Dwarf, as friend of 
Legolas and ‘servant’ of Galadriel. 
I have said nothing about it in this book, but the mythical idea underlying is that for 
mortals, since their ‘kind’ cannot be changed for ever, this is strictly only a 
temporary reward: a healing and redress of suffering. They cannot abide for ever, 
and though they cannot return to mortal earth, they can and will ‘die’ – of free will, 
and leave the world. (Tolkien, 1981: 198-199).59 

 

 

 Levantada esta questão por Finrod, a primeira resposta de Andreth prende-se com o 

facto de ser necessário esclarecer ao leitor ainda algumas noções temporais – os Homens 

encontraram-se com os Elfos, pela primeira vez, há apenas um século. E Andreth chama 

                                                 
56 O que lembra a ligação com a história de Job que só vê os seus ‘castigos’ retirados depois de os aceitar 
como ‘oferta’ de Deus que também deveria ser aceite. “O Senhor mo deu, o Senhor mo tirou; bendito seja o 
nome do Senhor!” (Job 1, 21b) 
57 É a noção de que Deus pode tirar o Bem de tudo, incluindo do próprio Mal, já que do maior Mal (a 
condenação e morte do próprio Cristo) Deus tirou o maior Bem para a Humanidade – a Redenção. 
58 Abreviatura comum em textos críticos que significa The Lord of the Rings. 
59 A partida dos protagonistas da Saga do Anel para as Terras do Oeste (o uso do Oeste prende-se com a sua 
ligação simbólica com o ocaso que, tal como este, marca o fim do dia e, por extensão, o fim do percurso da 
vida. Já a última vinda de Cristo está anunciada como o ‘dia sem ocaso’) está imbuída de simbolismo já que é 
também o fim de uma Era e a inauguração de outra. Inicia-se a Era do Homem. Mas, para isto acontecer, tem 
de terminar algo. Estamos, pois, num momento de transição, o que faz lembrar o fim da obra de que Tolkien 
tanto gostava, Beowulf, na qual assistimos ao fim da era da magia, da superstição e até de um povo, para que 
comece uma Era ainda desconhecida. Gera-se, com esta partida, pois, um sentimento de melancolia por algo 
que já não se pode recuperar, ainda que a visão dada aos que partiram para Oeste seja algo a desejar, como 
vemos pelos olhos de Frodo: “…and he beheld white shores and beyond them a far green country under a 
swift sunrise” (Tolkien, 1991: 1007). 
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ainda a atenção para um facto curioso: “Our passing was swifter before we found this 

land.” (Tolkien, 1993: 307). 

 Esta afirmação deixa Finrod curioso, que a questiona sobre o facto de o seu povo 

ser feliz ou não em Beleriand. Vale a pena destacar o lexema que Finrod usa na pergunta 

que faz a Andreth: ‘content60’ – palavra de origem latina que tanto pode significar ‘feliz’, 

‘satisfeito’, como ‘pleno’, ‘cheio’ e, por extensão, ‘realizado’; pode ainda referir-se ao 

conteúdo de algo. Podemos, assim, antever uma pergunta ambígua que vai levar a uma 

resposta da mesma natureza. 

 A réplica de Andreth torna a conversa ainda mais interessante já que ela diz: “No 

heart of Men is content.” (Idem) e fala do facto de qualquer prolongamento da vida do 

Homem poder servir para aliviar a Sombra, o que gera nova interrogação em Finrod. De 

facto, perece-nos que os Elfos (mesmo os mais próximos do Homem, como é o caso de 

Finrod) pouco sabiam da sua existência ou forma de ver a vida e a morte, o que contrasta 

com alguns acontecimentos narrados em The Lord of the Rings, duas Eras mais tarde, em 

que parece haver uma maior intimidade – e também rivalidade – entre as raças. 

 E é neste contexto que surge a primeira referência aos factos que mancharam a 

Terra Média e todos os seus habitantes com a explicação que Andreth atribui à expressão 

‘Sombra’, aquilo que mudou a natureza do próprio mundo: 

 

‘The darkness that is now confined to the North but once’; and here she paused and 
her eyes darkled, as if her mind were gone back into black years best forgot. ‘But 
once lay upon all Middle-earth, while ye dwelt in your bliss.’ (Ibidem) 

 
 Finrod questiona-a sobre a forma como a breve passagem do Homem por Arda 

pode estar ligada à Sombra já que os Homens – Filhos de Eru – teriam herdado de Eru 

tanto a sua natureza como o seu destino. 

 Neste passo Andreth mostra-se amargurada, dizendo que os Elfos não têm essa 

visão da Humanidade, achando os Homens inferiores e amando-os menos por isso, o que 

faz Finrod mostrar-lhe que não é assim que pensam os Elfos – ou pelo menos ele próprio: 

 

…we proclaim that ye are our kin, in a kinship far closer (both of hröa and fëa) 
than that which binds together all the other creatures of Arda, and ourselves to 
them. (Tolkien, 1993: 308). 
 

                                                 
60 Cf. The Oxford Dictionary of English Etymology (1966), (ed. C.T. Onions), Oxford: Oxford University 
Press, p. 209. 
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 No entanto, apesar de admitir esta ligação com o povo de Andreth, Finrod acaba 

por mostrar que pouco ainda conhece da natureza humana ao perguntar-lhe se a brevidade 

da vida dos Homens não se prende com características próprias da sua raça, que assim teria 

sido criada. 

 A réplica da sábia é um pouco dura: “ ‘I think that you err, and all who think 

likewise,’ said Andreth; ‘and that that error itself comes of the Shadow’.” (Idem) E 

Andreth passa a explicar o que quer dizer com estas palavras. Fala dos sábios que passaram 

a mesma história de geração em geração, uma história61 que prova que os Homens no 

início não morriam como agora e que a sua natureza foi de alguma forma alterada: 

 

They say plainly that Men are not by nature short-lived, but have become so 
through the malice of the Lord of the Darkness whom they do not name. (Ibidem) 

 
  

 Ao escutar a descrição do terror que a Humanidade sente face à morte, Finrod 

questiona Andreth sobre a natureza da própria morte, já que esta não tem de ser algo 

necessariamente mau. No entanto, o terror da morte advém do Mal, que infunde medo nas 

criaturas:  

 

‘So I deem, or death would not be found at all in this world which he did not design 
but Another. Nay, death is but the name that we give to something that he has 
tainted, and it sounds therefore evil; but untainted its name would be good.’  

(Tolkien, 1993: 310) 
 
 
 Andreth, com alguma amargura, pergunta a Finrod o que sabem os Elfos da morte, 

já que não passam por ela da mesma forma que o ser humano, ao que ele responde que, de 

muitas formas, os Elfos morreram e continuam a morrer para proteger a Terra Média e 

também os Homens contra a malícia da Sombra. 

 Mas a sábia volta a replicar, dizendo que a morte para os Elfos é, ainda assim, 

diferente já que, como a sua existência está ligada ao mundo, enquanto este durar, também 

                                                 
61 A história a que Andreth se refere é uma espécie de mito da queda da raça Humana, mostrando como o 
Homem foi seduzido por uma voz que o enganou. No entanto, é curioso verificar que, mesmo após ter sido 
renegado pela raça Humana, Eru não vai abandoná-la. É Ele quem, por punição, lhe altera a natureza e lhe 
encurta a vida e não Morgoth que, disfarçado de Senhor dos Presentes, seduz a Humanidade com o 
progresso. O castigo da Voz primordial é terrível: um silêncio que permanece e uma Sombra que alastra pela 
terra. Vale a pena ler o conto de Adanel (uma sábia da casa de Hador, com quem Andreth teve longa 
convivência e com quem aprendeu muitas histórias do povo de Hador), para uma melhor compreensão deste 
diálogo. O conto aparece como apêndice ao próprio diálogo, depois das notas do autor ao comentário do 
mesmo. (Cf. Anexo IV) 



 74 

eles permanecerão. Todavia a morte do Homem está envolta em mistério, pois a nenhum é 

permitido regressar a Arda. 

 Finrod diz-lhe que o fim existirá também para os Elfos, apenas demorará mais um 

pouco. No entanto, também eles desconhecem o que se segue a esse mesmo fim. E volta à 

questão que mais o intrigou anteriormente: o facto de, segundo as palavras de Andreth, os 

Homens terem tido a sua vida encurtada por alguma razão que ele desconhece. Assim, 

pergunta-lhe se isso foi algo que Melkor infligiu propositadamente à Humanidade para a 

prejudicar. Andreth confirma o facto. 

 Então Finrod mostra-se abismado, já que não pensava que Melkor pudesse ser tão 

poderoso e, estando prestes a ir travar uma batalha contra Morgoth (a batalha de Dagor 

Bragollach – que quebra o cerco de Angband62) fica impressionado com o que Andreth diz: 

 

‘Then this is a matter of dread,’ said Finrod. ‘We know Melkor, the Morgoth, and 
know him to be mighty. Yes, I have seen him, and I have heard his voice; and I 
have stood blind in the night that is at the heart of is shadow, whereof you, 
Andreth, know nought save by hearsay and the memory of your people. But never 
even in the night have we believed that he could prevail against the Children of 
Eru. This one he might cozen, or that one he might corrupt; but to change the doom 
of a whole people of the Children, to rob them of their inheritance: if he could do 
that in Eru’s despite, then greater and more terrible is he by far than we guessed; 
then all the valour of the Noldor is but presumption and folly – nay, Valinor and 
the Mountains of the Pelóri are builded on sand.’ (Tolkien, 1993: 312) 

 

  

Mas, rapidamente, Finrod chega à conclusão de que isso não seria possível, pois só 

Eru – o Criador – poderia ter poder para mudar a natureza de qualquer ser de Arda, o que o 

faz perguntar a Andreth o que é que os Homens teriam feito para irar tanto Ilúvatar. O que 

Morgoth fez, de facto, foi gerar a confusão e semear o medo do próprio Criador no coração 

humano. Confirma-se aquilo que está descrito no conto de Adanel (Cf. Anexo IV): 

 

‘Nay, Andreth, the mind darkened and distraught; to bow and yet to loathe; to flee 
and yet not to reject; to love the body and yet scorn it; the carrion-disgust: these 
things may come from the Morgoth, indeed. But to doom the deathless to death, 
from father unto son, and yet to leave to them the memory of an inheritance taken 
away, and the desire for what is lost: could the Morgoth do this? No, I say. And for 
that reason I said that if your tale is true, then all in Arda is vain, from the pinnacle 
of Oiolossë to the uttermost abyss. For I do not believe your tale. None could have 
done this save the One. 

                                                 
62 Cf. The Silmarillion, cap. 18. 
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‘Therefore I say to you, Andreth, what did ye do, ye Men, long ago in the dark? 
How did ye anger Eru? For otherside all your tales are but dark dreams devised in a 
Dark Mind. Will you say what you know or have heard?’ 
‘I will not,’ said Andreth. ‘We do not speak of this to those of other race. But 
indeed the Wise are uncertain and speak with contrary voices; for whatever 
happened long ago, we have fled from it; we have tried to forget, and so long have 
we tried that now we cannot remember any time when we were not as we are – 
save only legends of days when death came less swiftly and our span was still far 
longer, but already there was death.’  

(Tolkien, 1993: 313) 
 
 
 Andreth claramente mostra alguma vergonha em falar da Queda do Homem. Mas 

Finrod volta à mesma questão e pergunta-lhe como era a vida humana quando não tinha 

fim, já que, entre os Elfos, esta é considerada uma história causada pelo orgulho dos 

Homens que, de alguma forma, não queriam ser inferiores aos Eldar. 

 A sábia não sabe explicar bem, uma vez que são histórias muito antigas. Apenas 

sabe que, aquando do primeiro encontro com os Elfos, sob as Montanhas Azuis, um século 

antes, os Homens já contavam essa história e sabiam-se diferentes do que então eram: 

 

‘We may have been mortal when first we met the Elves far away, or maybe we 
were not: our lore does not say, or at least none that I have learned. But already we 
had our lore, and needed none from the Elves: we knew that in our beginning we 
had been born never to die. And by that, my lord, we meant: born to life 
everlasting, without any shadow of any end.’ (Tolkien, 1993:314) 

 
 
 A esta afirmação Finrod levanta duas questões: a primeira liga-se com o facto de o 

Homem dizer que o seu corpo não está limitado por Arda – ao ter sido imortal – mas ser 

composto por matéria de Arda, que é perecível, e a segunda prende-se com o facto de essa 

situação gerar uma desarmonia entre a mente/alma (fëa) e o corpo (hröa) humanos; isto é 

impensável, já que os Eldar defendem que a harmonia é essencial à natureza dos 

Mirröanwi (nome que dão aos Humanos, ‘Filhos de Eru’). Finrod vai ainda mais longe, 

dizendo que os espíritos dos Homens são diferentes dos espíritos dos Elfos, pois não estão 

intrinsecamente ligados a Arda. 

 Andreth pergunta-lhe se o Homem é então um ‘visitante’ de Arda, que não está 

destinado a permanecer e, se assim é, qual será então a casa da Humanidade? 

 A resposta de Finrod remete o leitor para os escritos Platónicos, em particular para 

a Alegoria da Caverna, já que vai falar de um conhecimento, uma ‘memória’ que o 

Homem parece ter de tudo, mesmo sem o ter visto antes, mas que não lhe tira a capacidade 

de aprender e maravilhar-se: 
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‘Nay, tell me?’ said Finrod. ‘For if you do not know, how can we? But do you 
know that Eldar say of Men that they look at no thing for itself; that if they study it, 
it is to discover something else; that if they love it, it is only (so it seems) because 
it reminds them of some other dearer thing? Yet with what is this comparison? 
Where are these other things? 
‘We are both, Elves and Men, in Arda and of Arda; and such Knowledge as Men 
have is derived from Arda (or so it would appear). Whence then comes this 
memory that ye have with you63, even before ye begin to learn? 
‘It is not of other regions in Arda from which ye have journeyed. We also have 
journeyed from afar. But were you and I to go together to your ancient homes east 
away I should recognize the things there as part of my home, but I should see in 
your eyes the same wonder and comparison as I see in the eyes of Men in 
Beleriand who were born here.’ (Tolkien, 1993: 315-316) 

 

 Por sua vez, Andreth espanta-se com as palavras de Finrod, já que estas despertam 

em si rumores da verdade que ela não sabe explicar e decide aprofundar a questão, 

perguntando-lhe se ele acha que a insatisfação natural do Homem é algo que sempre esteve 

no coração humano ou se foi causada também pela mancha de Melkor. 

 Finrod retoma o seu raciocínio dizendo que essa inquietação própria do ser humano 

está ligada com a desarmonia que ele referiu anteriormente, já que espírito e corpo não 

podem ser separados sem que algo se quebre na natureza humana. Daí tudo o que o 

Homem sente em relação à morte (sentimentos esses exacerbados pela malícia do 

Inimigo). Se o espírito e a matéria não fossem uma só coisa, então a morte seria diferente 

para o ser humano, já que o seu espírito seria liberto e continuaria a viver depois do seu 

corpo. 

 Andreth responde dizendo que não é assim: 

 

‘Nay, I do not believe this,’ said Andreth. ‘For that would be contempt of the body, 
and is a thought of the Darkness unnatural in any of the Incarnate whose life 
uncorrupted is a union of mutual love. But the body is not an inn to keep a traveller 
warm for a night, ere he goes on his way, and then to receive another. If is a house 
made for one dweller only, indeed not only house but raiment also; and it is not 
clear to me that we should in this case speak only of the raiment being fitted to the 
wearer rather than of the wearer being fitted to the raiment.  
‘I hold then that it is not to be thought that the severance of these two could be 
according to the true nature of Men. For were it “natural” for the body to be 
abandoned and die, but “natural” for the fëa to live on, then there would indeed be 
a disharmony in Man, and his parts would not be united by love. His body would 
be a hindrance at best, or a chain. An imposition indeed, not a gift. But there is one 
who imposes, and who devises chains, and if such were our nature in the 

                                                 
63 Eco dos versos do poema Mythopoeia: “Whence came the wish, and whence the power to dream,/or some 
things fair and others ugly deem?” (Ll. 74-75). 
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beginning, then we should derive it from him – but that you say should not be 
spoken. 
‘Alas! Out in the darkness men do say this nonetheless, but not the Atani as thou 
knowest, not now. I hold that in this we are as ye are, truly Incarnates, and that we 
do not live in our right being and its fullness save in a union of love and peace 
between the House and the Dweller. Wherefore death, which divides them, is a 
disaster to both.’ (Tolkien, 1993: 317) 

 
 
 Finrod reitera esta ideia acrescentando que, se, de facto, existe esta união 

indissolúvel entre corpo e espírito, então o espírito (numa Arda curada) teria poder para 

elevar o seu corpo e tomar parte, com ele, de uma alegria sem fim. E, se assim é, grande 

também foi a Queda do Homem no início da sua existência: 

 

‘Therefore I say that if this can be believed, then mighty indeed under Eru were 
Men made in their beginning; and dreadful beyond all other calamities was the 
change in their state.’ (Tolkien, 1993: 318) 

 
 
 Em seguimento deste pensamento, a conversa de ambos deixa a questão do corpo e 

do espírito e volta-se para Arda e para a possibilidade da sua cura e libertação do Mal. 

Tendo ouvido o que Andreth explanou sobre a vida do Homem, Finrod intui que há uma 

missão para esta raça grandiosa (talvez daí o facto de a malícia de Melkor se ter abatido 

com maior vigor sobre a Humanidade, por inveja ou até por medo64): 

 

‘This then, I propound, was the errand of Men, not the followers, but the heirs and 
fulfillers of all: to heal the Marring of Arda, already foreshadowed before their 
devising; and to do more, as agents of the magnificence of Eru: to enlarge the 
Music and surpass the Vision of the World!’ (Idem). 

 
 
 E Finrod vai mais longe, dizendo que a cura de Arda não consistirá apenas no 

restauro de um passado belo e grandioso, mas noutra coisa ainda, lembrando o facto de a 

música primordial, aquela que os Ainur65 ouviram e na qual tomaram parte, foi 

interrompida e ainda não teve fim: 

 

‘For that Arda Healed shall not be Arda Unmarred, but a third thing and a greater, 
and yet the same66. I have conversed with the Valar who were present at the 
making of the Music ere the being of the World began. And now I wonder: Did 

                                                 
64 Prevendo, talvez, que a derrota última do Mal pudesse vir do seio da Humanidade. 
65 Cf. The Silmarillion, “Ainulindalë”. 
66 Mais um eco do poema de Tolkien: “Then looking on the Blessed Land ‘twill see / that all is as it is, and 
yet made free.” (Ll. 136-137) 
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they hear the end of the Music? Was there not something in or beyond the final 
chords of Eru which, being overwhelmed thereby, they did not perceive? 
‘Or again, since Eru is for ever free, maybe he made no Music and showed no 
Vision beyond a certain point. Beyond that point we cannot see or know, until by 
our own roads we come there, Valar or Eldar or Men. (Tolkien, 1993: 318-319) 

 

 E neste passo do texto, Tolkien volta ao tema da Sub-criação, pondo na boca de 

Finrod o facto de a cura de Arda ir ser o clímax da narrativa de Eru67 e de as criaturas 

partilharem da sua autoria: 

 

‘As may a master in the telling of tales keep hidden the greatest moment until it 
comes in due course. It may be guessed at indeed, in some measure, by those of us 
who have listened with full heart and mind; but so the teller would wish. In no wise 
is the surprise and wonder of his art thus diminished, for thus we share, as it were, 
in his authorship. But not so, if all were told us in a preface before we entered in!’68 

(Tolkien, 1993: 319) 
 
 
 A esta afirmação sucede-se a pergunta de Andreth que deseja saber o momento em 

que esses acontecimentos se darão. Finrod desconhece quando se dará esse instante, mas 

diz ter a certeza de que o Homem terá um papel fundamental na libertação de todos os 

seres, incluindo os próprios Elfos. E quando a própria morte fizer parte do passado, a visão 

que se seguirá é a que Finrod anuncia – Arda recriada: 

 

‘And then suddenly I beheld as a vision Arda Remade69; and there the Eldar 
completed but not ended could abide in the present for ever, and there walk, 
maybe, with the Children of Men, their deliverers, and sing to them such song as, 
even in the Bliss beyond bliss, should make the green valleys ring and the 
everlasting mountain-tops to throb like harps70.’ (Idem)71 

 
 
 À beleza da possibilidade de todas estas coisas se realizarem, Andreth responde 

com amargura e tristeza, dizendo que a única coisa que os Homens podem contemplar é a 

                                                 
67 De facto, o texto encaminha-se em crescendo para o seu próprio clímax: o momento em que se vai revelar 
qual a solução para a cura de Arda e de Eä. No entanto adivinha-se nas palavras de Finrod, já que a 
Encarnação de Cristo se dá na ‘plenitude dos tempos’, o momento mais alto da vida da Humanidade: Deus 
que Se fez Homem para a todos salvar. 
68 Interessante a metáfora remeter para o acto de criação autoral pela escrita, ligando este Criador à própria 
Arte – estamos de novo no domínio da Sub-criação. 
69 “Vi, então, um novo céu e uma nova terra (…)” (Ap. 21,1). 
70 De novo eco dos versos finais do poema Mythopoeia: “and poets shall have flames upon their head, / and 
harps whereon their faultless fingers fall”. (Ll. 147-148). 
71 Todo este passo lembra, de novo, a visão que Frodo tem quando parte para Oeste e não só o que ele vê, 
mas também o que ouve, já que a ligação à música remete para uma proximidade crescente em direcção ao 
próprio Eru, que criou tudo pela música: “And the ship went out into the High Sea and passed on into the 
West, until at last on a night of rain Frodo smelled a sweet fragrance on the air and heard the sound of 
singing that came over the water.” (Tolkien, 2001: 1007). 
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Sombra que ainda paira sobre o mundo, o que leva Finrod a entrar no tópico que levará ao 

verdadeiro – e, na nossa opinião, mais importante – tema de toda esta conversa: Finrod 

pergunta a Andreth se não tem esperança. E rapidamente o leitor entende que, ao falar de 

esperança, Andreth e Finrod falam de coisas diferentes. Andreth fala da esperança das 

coisas boas por vir, fundadas num conhecimento presente (Amdir) e Finrod fala de uma 

esperança diferente, fundada em algo mais profundo, o próprio Eru e o seu amor por tudo o 

que criou. Podemos chamar este segundo termo de ‘confiança’ (Estel). Vale a pena ler o 

passo em que Finrod explica o sentido de ambas as expressões: 

 

‘Have ye then no hope?’ said Finrod. 
‘What is hope?’ she said. ‘An expectation of good, which though uncertain has 
some foundation in what is known? Then we have none.’ 
‘That is one thing that Men call “hope”,’ said Finrod. ‘Amdir we call it, “looking 
up”. But there is another which is founded deeper. Estel we call it, that is “trust’”. 
It is not defeated by the ways of the world, for it does not come from experience, 
but from our nature and first being. If we are indeed the Eruhin, the Children of the 
One, then He will not suffer Himself to be deprived of His own, not by any Enemy, 
not even by ourselves. This is the last foundation of Estel, which we keep even 
when we contemplate the End: of all His designs the issue must be for His 
Children’s joy. Amdir you have not, you say. Does no Estel at all abide?’ 

(Tolkien, 1993: 320) 
 
 
 A esta última pergunta de Finrod, Andreth responde, explicando que parte da forma 

como a natureza humana foi manchada por Melkor reside numa ferida na confiança e daí 

haver sempre um receio no Homem e uma dúvida que impede que a sua Estel seja perfeita. 

 E no passo que se segue entramos no tema central deste texto, a forma como Arda 

será curada, recriada, que dá a este diálogo um pendor profético e une definitivamente – na 

nossa opinião – toda a obra de J. R. R. Tolkien ao mito Cristão, como rescrita do mesmo. 

 Andreth pergunta-se como é que esta cura definitiva será possível e recorda-se que 

talvez a única forma pela qual isso seja possível resida nas profecias dos antigos (“those of 

the «Old Hope72».”). 

 Finrod pergunta que esperança é essa de que os antigos falaram e Andreth explica: 

 

‘They say,’ answered Andreth: ‘they say that the One will himself enter into Arda, 
and heal Men and all the Marring from the beginning to the end. This they say also, 
or they feign, is a rumour that has come down through years uncounted, even from 
the days of our undoing.73’ (Tolkien, 1993: 321). 

                                                 
72 Expressão que aos cristãos inevitavelmente lembra o povo Judeu. 
73 Na mitologia judaico-cristã, é também no momento da Queda que é feita a promessa da Redenção, já que à 
serpente é dito, como antecipação do fim do seu poder, que Cristo virá ao mundo através da fidelidade de 
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 Será, pois, pela vinda de Eru a Arda que a cura se tornará possível. Esta afirmação 

leva a uma breve discussão de quem é Eru, já que a Humanidade vive num estado de 

confusão entre Ainur e Valar e entre o próprio Manwë (o maior dos Ainur) e Melkor (que 

era o melhor dos Ainur antes de, por inveja, se rebelar contra Eru) e é necessário que 

Finrod assegure a Andreth que Eru é o Criador, e que ninguém é maior que Ele. 

 Partindo desta premissa, Andreth questiona Finrod sobre como será possível a Eru 

– incomensurável – entrar em Arda e Eä sem que seja o fim de tudo. Neste contexto e 

retomando a metáfora da criação autoral, há que destacar o regresso da ideia de arte ao 

texto (já explorada no Capítulo 2), sempre presente nos escritos de Tolkien: 

 

How could Eru enter into the thing that He has made, and than which He is beyond 
measure greater? Can the singer enter into his tale or the designer into his 
picture?’74 
‘He is already in it, as well as outside,’ said Finrod. ‘But indeed the “in-dwelling” 
and the “out-living” are not in the same mode.’ 
‘Truly,’ said Andreth. ‘So may Eru in that mode be present in Eä that proceeded 
from Him. But they speak of Eru Himself entering into Arda, and that is a thing 
wholly different. How could He the greater do this? Would it not shatter Arda, or 
indeed all Eä?’ (Tolkien, 1993: 322) 

 
 
 Finrod não sabe como responder a esta questão, sabe apenas que Eru é capaz de o 

fazer e, aliás, é necessário que o faça para que toda a sombra de Mal que Melkor poderá vir 

a deixar sobre Arda possa ser apagada. Para além disso, Eru, sendo Senhor do que criou 

não deixará que Morgoth tome posse do que Lhe pertence; por isso, Eru terá de vir Ele 

mesmo. No entanto, Eru virá mas permanecerá como é, Autor da Criação, e, portanto, fora 

dela o que, na nossa opinião, é uma referência ao mistério da Santíssima Trindade, pois, 

apesar de o Pai estar onde estão o Filho e o Espírito Santo, não deixam de ser pessoas 

autónomas e individuais. 

 Temos, pois, o anúncio profético daquilo que virá, muitos séculos mais tarde, a ser 

a ‘plenitude dos tempos’, a Encarnação da segunda Pessoa da Santíssima Trindade, o Filho 

– Jesus Cristo, Filho de Maria. É pela Sua vinda ao mundo que a Humanidade é redimida 

de todo o Mal e toda a ‘Sombra’ pode ser limpa através dos Sacramentos e da Sua Igreja e 

                                                                                                                                                    
Maria: “Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a 
cabeça e tu tentarás mordê-la no calcanhar.” (Gen 3, 15) 
74 Eco do texto “Leaf by Niggle” onde o prémio final do artista é habitar na beleza que também ele soube 
criar. 
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nunca mais o Homem se sentirá só, nem confuso na escuridão, pois Cristo, Luz do mundo, 

veio iluminar o passado, o presente e o futuro. 

 A explicação de Finrod é a que se segue: 

 

‘Ask me not,’ said Finrod. ‘These things are beyond the compass of the wisdom of 
the Eldar, or of the Valar maybe. But I doubt that our words may mislead us, and 
that when you say “greater” you think of the dimensions of Arda, in which the 
greater vessel may not be contained in the less. 
‘But such words may not be used of the Measureless. If Eru wished to do this, I do 
not doubt that He would find a way, though I cannot foresee it. For, as it seems to 
me, even if He in Himself were to enter in, He must still remain also as He is: the 
Author without. And yet, Andreth, to speak with humility, I cannot conceive how 
else this healing could be achieved. Since Eru will surely not suffer Melkor to turn 
the world to his own will and to triumph in the end. Yet there is no power 
conceivable greater than Melkor save Eru only. Therefore Eru, if He will not 
relinquish His work to Melkor, who must else proceed to mastery, then Eru must 
come in to conquer him. 
‘More: even if Melkor (or the Morgoth that he has become) could in any way be 
thrown down or thrust from Arda, still his Shadow would remain, and the evil that  
he has wrought and sown as a seed would wax and multiply. And if any remedy for 
this is to be found, ere all is ended, any new lights to oppose the shadow, or any 
medicine for the wounds: then it must, I deem, come from without.’ 75 

(Tolkien, 1993: 322) 
 
 
 Depois desta explicação por parte de Finrod, Andreth pergunta-lhe se ele crê nesta 

esperança. Ele responde-lhe que não sabe, já que é a primeira vez que ouve falar sobre isto. 

No entanto, mostra boa vontade ao considerar a possibilidade de que esteja destinado que a 

raça Humana venha falar dessa nova esperança aos Eldar como ele e que, desde sempre, 

ambos os povos tivessem sido escolhidos como portadores de boas novas uns para os 

outros. E vai ainda mais longe, dizendo que até a conversa que estão a ter já fazia parte de 

um plano maior76: 

 

‘Yes, wise-woman, maybe it was ordained that we Quendi, and ye Atani, ere the 
world grows old, should meet and bring news one to another, and so we should 
learn of the Hope from you: ordained, indeed, that thou and I, Andreth, should sit 
here and speak together, across the gulf that divides our kindreds, so that while the 
Shadow still broods in the North we should not be wholly afraid.’  

(Tolkien, 1993: 323) 
 
 

                                                 
75 Eru, Criador, é artista por excelência e, por isso, capaz de aperfeiçoar a sua obra constantemente, 
permanecendo fora dela. No entanto, através dos seus desígnios inquestionáveis e incompreensíveis, quer 
fazer-se parte da sua obra, para dar o exemplo a todos os que nela habitam de como devem ser feitas as 
grandiosas obras de arte: através das pequenas coisas, como explicitámos no capítulo anterior. 
76 Noção providencial da “História da Salvação” pejada de pequenas pistas e gestos que facilitam a 
compreensão e alimentam a fé. 
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 E é ao encerrar o tema central do diálogo que Finrod vai tocar no ponto mais 

sensível de Andreth, quando menciona o facto de haver uma separação entre a raça de 

ambos. Finrod procura consolar Andreth, pois sabe que ela ama o seu irmão, Aegnor, mas 

vive na amargura de pensar que o seu amor não é retribuído, já que Aegnor a deixou ainda 

na sua juventude, quando tudo fazia prometer um futuro belo para os dois. 

 Julgamos ser neste tema que também está a causa para toda a aparente amargura 

que Andreth tem contra os Eldar em geral, pois pensa que Aegnor a deixou por achar que 

ela, sendo Humana, nunca poderia ser digna de o amar. 

 Finrod conta-lhe a verdade, dizendo-lhe que Aegnor a ama: 

 

‘Adaneth, I tell thee, Aikanár the Sharp-flame loved thee. For thy sake now he will 
never take the hand of any bride of his own kindred, but live alone to the end, 
remembering the morning in the hills of Dorthonion. But too soon in the North-
wind his flame will go out! Foresight is given to the Eldar in many things not far 
off, though seldom of joy, and I say to thee thou shalt live long in the order of your 
kind, and he will go forth before thee and he will not wish to return.’ 

(Tolkien, 1993: 324) 
 
 
 Esta explicação deixa Andreth perplexa já que, se Aegnor sabe que vai morrer 

primeiro que ela, não haveria nenhuma razão pela qual eles não poderiam ter ficado juntos. 

Finrod explica-lhe que, em tempos de guerra, os Elfos não formam família e faz parte da 

natureza de Aegnor, enquanto guerreiro, lutar contra a Sombra. Andreth replica, dizendo 

ser capaz de trocar toda a sua vida por um momento apenas com Aegnor e Finrod 

responde-lhe, tecendo algumas considerações importantes sobre a possibilidade de haver 

casamentos entre Elfos e Humanos: 

 

‘Nay, adaneth, if any marriage can be between our kindred and thine, then it shall 
be for some high purpose of Doom. Brief it will be and hard at the end. Yea, the 
least cruel fate that could befall would be that death should soon end it.’ (Idem) 

 
 
 Esta passagem traz à mente do leitor os três enlaces entre Elfos e Homens, na 

história da Terra Média, todos eles plenos de provações: Beren e Lúthien, Tuor e Idril e, 

finalmente, a união que torna a raça Humana aquilo que conhecemos dela hoje, Arwen e 
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Aragorn, iniciando a Quarta Era, na qual o Homem domina sobre o mundo em paz com as 

outras raças.77 

 No entanto, Andreth não se deixa convencer assim tão facilmente e volta a replicar 

que não seria motivo de embaraço para Aegnor quando a velhice a alcançasse e ela já não 

o pudesse acompanhar no ritmo da sua eterna juventude e vigor. Finrod responde-lhe que 

Aegnor não a suportaria ver assim humilhada pois ama-a e prefere viver da memória 

(característica intrínseca dos Elfos) daquilo que eles tiveram, mesmo após a sua morte, 

enquanto aguardar pelo fim de Arda nos salões de Mandos. 

 Andreth não se dá por satisfeita e pergunta o que lembrará ela quando, após a 

morte, for para essa escuridão que não conhece. Para ela será uma bênção se a escuridão 

lhe toldar até a memória. Finrod diz-lhe que esse tipo de pensamento vem da Sombra, 

embora não saiba como consolá-la. 

 O texto termina com o cair da noite. 

 Finrod diz a Andreth que vai partir para a batalha onde Aegnor também o aguarda e 

pede a Andreth que não chore o irmão quando este morrer, já que ele é um guerreiro e 

morrerá a lutar contra o Mal que Melkor causou à raça de Andreth. 

 

4.3. Do fecho de um ciclo 

 

 É de morte e de vida que se fala nas obras de J. R. R Tolkien. 

 O ciclo que começa com o início de tudo, no poema Mythopoeia e passa pela 

história do mundo (The Silmarillion) e pela saga do Anel (The Hobbit e The Lord of the 

                                                 

77 De destacar o facto de estas uniões serem sempre fruto de sacrifício individual em favor do bem do 
próximo. Por exemplo, Arwen, que abdica da sua vida imortal (e cede o seu lugar no último barco para Oeste 
a Frodo) para poder casar com Aragorn. Como Lúthien, ela sabe ser esse o seu destino assim que vê Aragorn: 
“…and as he came walking towards her under the trees of Caras Galadhon laden with flowers of gold, her 
choice was made and her doom appointed.” (Tolkien, 2001: 1035). Aliás toda a obra de Tolkien está imbuída 
desse espírito de sacrifício generoso, imprescindível para que o Bem triunfe. Veja-se o caso de Frodo que, 
também ele, tem de largar o Shire, que tanto amava: “…I have been too deeply hurt, Sam. I tried to save the 
Shire, and it has been saved, but not for me. It must be often so, Sam, when things are in danger: someone 
has to give them up, lose them, so that others may keep them”. (Tolkien, 2001: 1006). Tudo isto se enquadra 
de novo no cariz profético da obra de Tolkien, que assim anuncia o maior dos sacrifícios que haveria de 
trazer o maior bem à Humanidade – a Paixão de Cristo: “Ele tinha a condição divina, mas não Se apegou à 
sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-Se a Si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-
-Se semelhante aos homens. Assim, apresentando-Se como simples homem, humilhou-Se a Si mesmo, 
tornando-Se obediente até à morte, e morte de cruz! Por isso, Deus O exaltou grandemente, e Lhe deu o 
Nome que está acima de qualquer outro nome; para que, ao Nome de Jesus, se dobre todo o joelho no Céu, na 
Terra e sob a Terra; e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.” (Fil. 2, 6-
11). 
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Rings) tem a sua conclusão no texto que acabámos de analisar. É curioso notar o facto que 

a referência explícita à questão da morte/vida se vai tornando mais presente nos escritos do 

autor conforme a sua própria vida vai avançando. Talvez essa tenha sido uma consciência 

cada vez mais presente com a reflexão que fez a partir (e no interior) dos próprios textos 

que foi produzindo. Isto constata-se na afirmação que Christopher Tolkien faz na 

introdução da obra The Silmarillion: “In his later writing mythology and poetry sank down 

behind his theological and philosophical preoccupations…” (Tolkien, 1999: vi) 

 No entanto, a conclusão é apenas uma: a ferida que a maldade de Melkor e Sauron 

(que, no fundo é a mesma, embora de tonalidades diferentes) deixou sobre a terra só 

poderia ser curada (apagada e re-pintada) pela mão do Artista Original – Eru Ilúvatar. 

 Neste texto, Tolkien faz o que ainda não tinha feito em nenhuma das suas obras: 

inscreve a sua narrativa na História, ao uni-la à história do Cristianismo, embebendo-a no 

Sangue que se derramou por toda a Humanidade e do qual já não pode ser desligada. 

 É pois Cristão (e, mais especificamente, de inspiração Católica) o universo da Terra 

Média, o que se coaduna perfeitamente com o sentido de missão que o autor dava aos seus 

escritos. Missão de tentar mostrar ao mundo que há um sentido para a vida e para a morte, 

para o início e para o fim, desde a primeira nota à última pincelada; desde a primeira 

melodia ao último ponto final. 
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CONCLUSÃO 

 

 De regresso à aridez. Mas uma aridez de ordem diferente.  

 Ao ler os textos que acabámos de analisar, o leitor fica com a ideia de que algo 

terminou e que os textos de Tolkien se bastam a si mesmos, fechando-se num ciclo perfeito 

de sentido, apesar de manterem o seu mistério nos recantos de difícil interpretação, como 

estrada montanhosa. 

 A aventura que Tolkien encetou, jovem ainda, ao criar línguas novas, de morfologia 

sintaxe e semântica complexas, foi apenas espelho e início de algo maior que se iria 

manifestar ao longo da sua vida: a capacidade artística de criar novos mundos de saber e 

emoção, que capturassem a atenção e o entendimento do leitor e o fizessem entender a 

grandeza da universalidade de certos valores; valores esses que nem o tempo nem a 

distância nem a barreira ficção/realidade podem apagar. 

 Era crença genuína do autor que o artista tem essa centelha divina de fazer chegar 

aos outros o sentido verdadeiro dos acontecimentos deste mundo aparentemente 

desconcertante e sem nexo.  Daí a necessidade de começar pelas origens de tudo, 

recorrendo ao Mito e meter mãos à obra para criar um mundo inteligível ao leitor onde 

destinos de Homens, Elfos, Anões e outras criaturas se cruzam numa luta intemporal 

contra o Mal. Tolkien construiu, assim, uma mitologia onde incluiu uma cosmogonia e 

uma escatologia, rescrevendo a História do Universo e da Humanidade. 

 Essa História, contudo, carecia de um sentido final, de uma resposta definitiva que 

curasse todas as feridas e males do mundo. 

 Por essa razão, Tolkien inscreveu-a numa ordem mais vasta, ao estabelecer uma 

ligação com o Cristianismo e, assim, ultrapassando o seu desígnio inicial de dar à 

Inglaterra uma mitologia. Ao referir a vinda de Eru ao mundo para o libertar finalmente de 

todos os males que afligem a Humanidade, numa apropriação clara da vinda de Cristo 

como o Messias para dar aos Homens a vida eterna, quis Tolkien incluir a sua obra na 

História Universal e, ao mesmo tempo, gravá-la no momento mais grandioso dessa 

História – aquele em que todos os seres viverão eternamente em paz, gozando do mundo 

que para eles foi criado. Assim o universo da Terra Média ficou ligado à plenitude dos 

tempos de forma profética, anunciando a vinda do Único capaz de curar todas as feridas de 

Arda. 
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 É no rescaldo desses acontecimentos que o mundo ainda vive mergulhado. E é em 

nosso auxílio que vem ainda a sabedoria do autor. Ciente de que os corações humanos 

estão sempre sedentos, anunciou que o fecho do ciclo da sua obra não é ele mesmo um 

fecho definitivo. 

 Há ainda lugar para que outras mãos laborem para que os jardins do Shire mais uma 

vez floresçam. Como bom académico, Tolkien deixou os instrumentos necessários para a 

interpretação da sua obra e, como bom artista, a certeza de que a Terra Média ainda viverá 

por muitos anos: 

 

I would draw some of the great tales in fullness, and leave many only placed in the 
scheme, and sketched. The cycles should be linked to a majestic whole, and yet 
leave scope for other minds and hands, wielding paint and music and drama. 
Absurd. (Tolkien, 1999: xii) 

 
 
 Estas linhas não podiam ser mais ‘proféticas’. Desde Alan Lee com os seus 

desenhos e pinturas a Peter Jackson com as versões fílmicas de The Lord of the Rings (e, 

em breve, de The Hobbit) à fabulosa banda sonora da trilogia composta por Howard Shore, 

a Terra Média e a sua intemporalidade mantêm-se vivas na imaginação de todos. 

  

 De novo destacamos o privilégio de poder, em primeiro lugar, ler e, depois 

interpretar e usar como matéria de conhecimento académico (e de crescimento pessoal) 

uma obra tão rica em conteúdo e sentido. 

 Está dado o mote à discussão. Que outras se sigam depois do fim destas linhas. 
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ANEXO I 

 

POEMA MYTHOPOEIA 

 

MYTHOPOEIA 
 
 
To one who said that myths were lies and therefore worthless, even though “breathed through 
silver”. 
 
 

Philomythus to Misomythus 
 
 
             You look at trees and label them just so, 
             (for trees are ‘trees’, and growing is ‘ to grow’); 
             You walk the earth and tread with solemn pace 
5          one of the many minor globes of Space; 
            a star’s a star, some matter in a ball 
            compelled to courses mathematical 
            amid the regimented, cold, Inane, 
            where destined atoms are each moments slain.  
 
 

10        At bidding of a Will, to which we bend 
            (and must), but only dimly apprehend, 
            Great processes march on, as Time unrolls 
            From dark beginnings to uncertain goals; 
            And as on page o’erwritten without clue, 
15        with script and limning packed of various hue, 

      an endless multitude of forms appear, 
      some grim, some frail, some beautiful, some queer, 
      each alien, except as kin from one 
      remote Origo, gnat, man, stone, and sun. 

20        God made the petreous rocks, the arboreal trees, 
      Tellurian earth, and stellar stars, and these 
      Homuncular men, who walk upon the ground 
      With nerves that tingle touched by light and sound. 
      The movements of the sea, the wind in boughs, 

25        Green grass, the large slow oddity of cows, 
      Thunder and lightning, birds that wheel and cry, 

slime crawling up from mud to live and die, 
these each are duly registered and print 
the brain’s contortions with a separate dint 

 
30 Yet trees are not ‘trees’, until so named and seen 

and never were so named, till those had been 
who speech’s involuted breath unfurled, 
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faint echo and dim picture or the worl, 
but neither record nor a photograph, 

35  being divination, judgement, and a laugh, 
response of those that felt astir within 
by deep monition movements that were kin 
to life and death of trees, of beasts, of stars: 
free captives undermining shadowy bars, 

40  digging the foreknow from experience 
and panning the vein of spirit out of sense. 
Great powers they slowly brought out of themselves, 
and looking backward they beheld the elves 
that wrought on cunning forges in the mind, 

45   and light and dark on secret looms entwined. 
 
 

He sees no stars who does not see them first 
of living silver made that sudden burst 
to flame like flowers beneath an ancient song, 
whose very echo after-music long 

50   has since pursued. There is no firmament, 
only a void, unless a jewelled tent 
myth-woven and elf-patterned; and no earth, 
unless the mother’s womb whence all have birth. 

 
 

The heart of man is not compound of lies, 
55   but draws some wisdom from the only Wise, 

and still recalls him. Though now long estranged, 
man is not wholly lost nor wholly changed. 
Dis-graced he may be, yet is not dethroned, 
and keeps the rags of lordship once he owned, 

60   his world-dominion by creative act: 
not his to worship the great Artefact, 
man, sub-creator, the refracted light 
through whom is splintered from a single White 

            to many hues, and endlessly combined    
65 in living shapes that move from mind to mind. 
            Though all the crannies of the world we filled 
 With elves and goblins, though we dared to build 

Gods and their houses out of dark and light, 
and sow the seed of dragons, ‘twas our right 

70 (used or misused). The right has not decayed 
 We make still by the law in which we’re made. 

 
 

Yes! ‘wish-fulfilment dreams’ we spin to cheat 
Out timid hearts and ugly Fact defeat! 
Whence came the wish, and whence the power to dream, 

75 or some things fair and others ugly deem? 
All wishes are not idle, not in vain 
Fulfilment we devise – for pain is pain, 
not for itself to be desired, but ill; 
or else to strive or to subdue the will 

80 alike were graceless; and of Evil this 
alone is dreadly certain: Evil is. 



 90 

 
 

Blessed are the timid hearts that evil hate, 
that quail in its shadow, and yet shut the gate; 
that seek no parley, and in guarded room, 

85    though small and bare, upon a clumsy loom 
weave tissues gilded by the far-off day 
hoped and believed in under Shadow’s  sway. 

 
 

 
Blessed are the men of Noah’s race that build 
 Their little arks, though frail and poorly filled, 

90 and steer through winds contrary towards a wraith, 
a rumour of a harbour guessed by faith. 

 
 

Blessed are the legend-makers with their rhyme 
of things not found within recorded time. 
 It is not they that have forgot the Night, 

95 or bid us flee to organized delight, 
in lotus-isles of economic bliss 
forswearing souls to gain a Circe-Kiss 
(and counterfeit at that, machine-produced, 
bogus seduction of the twice-seduced). 

 
 
100 Such isles they saw afar, and ones more fair, 

and those that hear them yet may yet beware. 
They have seen Death and ultimate defeat, 
and yet they would not in despair retreat, 
but oft to victory have turned the lyre 

105 and kindled hearts with legendary fire, 
illuminating Now and dark Hath-been 
with light of suns as yet by no man seen. 
 
I would that I might with the minstrels sing 
and stir the unseen with a throbbing string. 

110   I would be with the mariners of the deep 
that cut their slender planks on mountains steep 
and voyage upon a vague and wandering quest, 
for some have passed beyond the fabled West. 
I would with the beleaguered fools be told, 

115   that keep an inner fastness where their gold, 
impure and scanty, yet they loyally bring, 
to mint in image blurred of distant king, 
or in fantastic banners weave the sheen 
heraldic emblems of a lord unseen. 

 
 
120   I will not walk with your progressive apes, 

erect and sapient. Before them gapes 
the dark abyss to which their progress tends 
if by God’s mercy progress ever ends, 
and does not ceaselessly revolve the same 
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125   unfruitful course with changing of a name. 
I will not treat your dusty path and flat, 
denoting this and that by this and that, 
your world immutable wherein no part 
the little maker has with maker’s art. 

130 I bow not yet before the Iron Crown, 
not cast my own small golden sceptre down. 
 

 
                                  ���� 

 
In Paradise perchance the eye may stray 
from gazing upon everlasting Day 
to see the day-illumined, and renew 

135 from mirrored truth the likeness of the True. 
Then looking on the Blessed Land ‘twill see 
That all is as it is, and yet made free: 
Salvation changes not, not yet destroys, 
garden not gardener, children not their toys. 

140 Evil it will not see, for evil lies 
not in God’s picture but in crooked eyes, 
not in the source but in malicious choice, 
and not in sound but in the tuneless voice. 
In Paradise they look no more awry; 

145 and though they make anew, they make no lie. 
Be sure they still will make, not being dead, 
and poets shall have flames upon their head, 
and harps whereon their faultless fingers fall: 
there each shall choose for ever from the All. 
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ANEXO II 
 

Tradução do poema Mythopoeia 

 

 

MYTHOPOEIA78 
 

 Para quem disse que os mitos eram mentiras e, por essa razão, sem valor, apesar de 
“sussurrados através da prata”. 
 

De Philomythus para Misomythus79 
 

 
  Tu olhas para as árvores e assim as catalogas, 
  (porque árvores são ‘árvores’ e plantar é ‘fazer crescer’); 
  Andas pela terra e pisas solenemente 
  Um dos muitos globos menores do Espaço: 
  Uma estrela é uma estrela, matéria numa bola 
  Levada por percursos matemáticos 
  Entre o ordenado, frio, Inane 
  Onde átomos fadados são mortos a cada instante. 
 
  Por força de uma Vontade, diante da qual nos vergamos 
  (e assim devemos), mas apenas debilmente apreendemos, 
  Grandes processos se dão, enquanto o Tempo decorre  
  De escuros inícios para fins incertos; 
  E como em página rescrita ao acaso 
  Com letras e desenhos cheios de várias matizes 
  Uma multidão de formas sem fim aparece 
  Algumas sinistras outras frágeis, umas belas e outras estranhas 
  Diferentes entre si, mas tendo em comum uma 
  Remota Origo80, mosquito, homem, árvore e sol. 
  Deus fez as pétreas pedras, as arborescentes árvores 
  A terra telúrica, as estrelas estelares, e estes   
  Homúnculos homens, que caminham no solo 
  Com nervos que se agitam tocados por luz e som. 
  Os movimentos do mar, o vento nos ramos, 
  A verde relva, a vasta e lenta estranheza das vacas, 
  Trovões e raios, pássaros que rodopiam e cantam, 
  Limos que emergem da lama para viver e morrer, 
  Cada um, devidamente registado, deixa impressa 
  Na matéria cerebral uma marca diferente. 
 
 

                                                 
78 Não traduzimos o título como “O fazer do Mito” devido a razões que explicámos no Capítulo 2 deste 
trabalho. 
79 Cf Nota 1. 
80 Idem. 
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  No entanto, as árvores não são árvores, até serem nomeadas e vistas 
  E nunca tinham sido nomeadas até que vieram aqueles 
  Que soltaram o intrincado sopro do discurso, 
  Eco distante e indistinta imagem do mundo, 
  Sem ser nem registo nem fotografia, 
  Mas sim adivinhação, julgamento e uma gargalhada, 
  Resposta daqueles que foram agitados interiormente 
  Pelos mesmos profundos movimentos intuitivos 
  Da vida e morte das árvores, dos animais, das estrelas: 
  Cativos livres lentamente quebrando grades obscuras 
  Desenterrando o saber da experiência 
  E peneirando dos sentidos o veio do espírito. 
  Grandes poderes lentamente fizeram brotar de si mesmos, 
  E olhando para trás contemplaram os Elfos 
  Que trabalharam nas habilidosas forjas da mente, 
  E luz e escuridão em teares secretos entrelaçaram. 
   
  Não conhece as estrelas quem não as começou por ver 
  De viva prata feitas irrompendo 
  Como flores sob uma canção antiga 
  Cujo eco há muito persegue a música 
  Após o seu cessar. Não existe o firmamento, 
  Apenas um vazio, apenas uma tenda cheia de jóias 
  Tecida de mito e de padrão élfico; e não existe terra 
  Apenas o ventre materno de onde todos tiveram nascimento. 
 
  O coração do homem não é composto de mentiras, 
  Mas tira alguma sabedoria do único Sábio, 
  E dele ainda se recorda. Apesar de há muito alienado, 
  O Homem não está fatalmente perdido nem mudado. 
  Apesar de des-graçado81, não foi destronado, 
  E mantém ainda os farrapos da nobreza que outrora possuiu, 
  O seu domínio do mundo através do acto criativo: 
  Não para que adore o grande Artefacto, 
  O Homem, sub-criador, a luz refractada  
  Pelo qual o Branco único é fragmentado 
  Em muitas matizes, para sempre combinadas 
  Em formas vivas que se movem de mente para mente. 
  Apesar de enchermos todas as fendas do mundo 
  Com elfos e duendes, apesar de nos atrevermos a construir 
  Deuses e as suas casas de escuridão e luz, 
  E semearmos a semente de dragões, é nosso direito 
  (bem ou mal usado). O direito não decaiu. 
  Ainda fazemos pela lei na qual fomos criados. 
 
   Sim! ‘sonhos de realização’ nós tecemos para iludir 
  Os nossos tímidos corações e o feio Facto derrotar! 
  De onde veio o desejo, e de onde o poder de sonhar, 
                                                 
81 ‘Dis-graced’ no texto de partida. Optámos por manter a mesma ideia da negação da presença da Graça 
divina. 
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  Ou de achar umas coisas belas e outras feias? 
  Nenhum desejo é inútil e nem idealizamos 
  Em vão a nossa plenitude – já que a dor é dor, 
  Não para ser desejada em si mesma, mas má; 
  Ou então lutar e subjugar a vontade 
  Também graça não teria; e acerca do Mal isto 
  Apenas é terrivelmente certo: o Mal é. 
 
  Bem-aventurados são os corações tímidos que odeiam o mal 
  Que vacilam à sua sombra, e que ainda assim lhe fecham a porta; 
  Que com ele não dialogam e que num quarto protegido 
  Ainda que pequeno e despido, num rude tear  
  Tecem tecidos dourados pelo dia longínquo 
  Esperado e acreditado mesmo sob o domínio da Sombra. 
 
  Bem-aventurados são os homens da raça de Noé que constroem 
  As suas pequenas arcas, apesar de frágeis e pobremente enchidas, 
  E navegam por ventos contrários em direcção a um fantasma 
  Um rumor de um porto adivinhado pela fé. 
 
  Bem-aventurados os fazedores de lendas com a sua rima 
  De coisas não encontradas na História dos tempos. 
  Não foram eles que esqueceram a Noite, 
  Ou nos mandaram fugir para programados prazeres, 
  Em ilhas de lótus de felicidade económica 
  Entregando as almas a um beijo de Circe 
  (e copiar isso mesmo, em produção maquinal, 
  Sedução fictícia dos duplamente seduzidos). 
 
  Estas ilhas eles viram ao longe, e outras mais belas, 
  E aqueles que ainda os ouvem podem ainda estar alerta. 
  Eles viram a Morte e a derrota última, 
  E mesmo assim não se retiraram em desespero, 
  Mas muitas vezes para a vitória viraram a lira 
  E acenderam os corações com fogo lendário, 
  Iluminando o Agora e o escuro Tem-sido 
  Com a luz de sóis ainda por nenhum Homem vista. 
 
  Eu gostaria de poder cantar com os menestréis  
  E agitar o ainda não visto com cordas vibrantes. 
  Eu gostaria de estar com os marinheiros das profundezas 
  Que constroem as suas frágeis jangadas nas escarpas das montanhas 
  E que vão numa demanda vaga e vagueante 
  Pois alguns passaram para além do lendário Oeste. 
  Eu gostaria de ser contado entre os loucos sitiados 
  Que protegem uma fortaleza interior onde o seu ouro, 
  Impuro e escasso, ainda assim é lealmente trazido 
  Para forjar a imagem indistinta de um rei remoto, 
  Ou em fantásticos estandartes tecer os esplendorosos 
  Emblemas heráldicos de um senhor por ver. 
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  Eu não andarei com os teus símios evoluídos, 
  Erectos e sapientes. Diante deles se abre 
  O negro abismo para o qual a sua evolução se encaminha –  
  Se pela misericórdia de Deus a evolução alguma vez acabar, 
  E não deixar de incessantemente voltar ao mesmo 
  Estéril caminho que muda apenas de nome. 
  Eu não prezarei o teu caminho poeirento e não aplanarei, 
  Denotando isto e aquilo por isto e aquilo, 
  O teu mundo imutável onde nenhuma parte 
  O pequeno criador tem na arte do Criador. 
  Eu não me curvarei ainda diante da Coroa de Ferro, 
  Nem entregarei o meu próprio pequeno ceptro dourado. 
 

���� 
 

  No Paraíso por sorte a vista pode parar 
  De olhar para o Dia que nunca acaba 
  Para ver o dia iluminado, e renovar 
  Pela verdade reflectida a imagem do Verdadeiro. 
  Depois olhando para a terra abençoada verá 
  Que tudo é como é, e no entanto liberto: 
  A Salvação não muda nem destrói, 
  Jardim nem jardineiro, criança nem seus brinquedos. 
  O Mal não verá, pois o mal reside 
  Não na imagem de Deus mas em olhos maldosos, 
  Não na fonte mas em escolhas maliciosas, 
  E não no som mas na voz sem tom. 
  No Paraíso já não serão culpados; 
  E embora criem de novo, não fazem a mentira. 
  Está certo de que ainda criarão, não estando mortos, 
  E os poetas terão chamas sobre as suas cabeças, 
  E harpas onde os seus dedos perfeitos toquem: 
  Aí todos poderão escolher para sempre do Todo. 
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ANEXO III 

 

Athrabeth Finrod Ah Andreth 

(The Converse of Finrod and Andreth)
82 

 

 

Now it chanced that on a time of spring Finrod was for a while a guest in the house 

of Belemir; and he fell to talking with Andreth the Wise-Woman concerning Men and their 

fates. For at that time Boron, lord of the folk of Bëor, had but lately died soon after Yule, 

and Finrod was grieved. 

‘Sad to me, Andreth,’ he said, ‘is the swift passing or your people. For now Boron 

your father’s father is gone; and though he was old, you say, as age goes among Men,  yet I 

had know him too briefly. Little while indeed it seems to me since I first saw  Bëor in the 

east of this land, yet now he is gone, and his sons, and his son’s son also.’ 

‘More than a hundred years it is now,’ said Andreth, ‘since we came over the 

mountains; and Bëor and Baran and Boron each lived beyond his ninetieth year. Our 

passing was swifter before we found this land.’ 

‘Then are you content here?’ said Finrod. 

‘Content?’ said Andreth. ‘No heart of Man is content. All passing and dying is a 

grief to it; but if the withering is less soon then that is some amendment, a little lifting of 

the Shadow.’ 

‘What mean you by that?’ said Finrod. 

‘Surely you know well!’ said Andreth. ‘The darkness that is now confined to the 

North, but once’; and here she paused and her eyes darkled, as if her mind were gone back 

into black years best forgot. ‘But once lay upon all Middle-earth, while ye dwelt in your 

bliss.’ 

‘It was not concerning the Shadow that I asked,’ said Finrod. ‘What mean you, I 

would say, by the lifting of it? Or how is the swift fate of Men concerned with it? Ye also, 

we hold (being instructed by the Great who know), are Children of Eru, and your fate and 

nature is from Him.’ 

                                                 
82 TOLKIEN, J. R. R. (1993) “Atrabeth Finrod ah Andreth” in Morgoth’s Ring – The History of Middle-earth 
(Vol.10) (ed. by Christopher Tolkien), London: Harper Collins Publishers, pp. 307-326. 



 97 

‘I see,’ said Andreth, ‘that in this ye of the High-elves do not differ from your lesser 

kindred whom we have met in the world, though they have never dwelt in the Light. All ye 

Elves deem that we die swiftly by our true kind. That we are brittle and brief, and ye are 

strong and lasting. We may be “Children of Eru”, as ye say in your lore; but we are 

children to you also: to be loved a little maybe, and yet creatures of less worth, upon whom 

ye may look down from the height of your power and your knowledge, with a smile, or 

with pity, or with a shaking of heads.’ 

‘Alas, you speak near the truth,’ said Finrod. ‘At least of many of my people; but 

not of all, and certainly not of me. But consider this well, Andreth, when we name you 

“Children of Eru” we do not speak lightly; for that name we do not utter ever in jest or 

without full intent. When we speak so, we speak out of knowledge, not out of mere Elvish 

lore; and we proclaim that ye are our kin, in a kinship far closer(both of hröa and fëa) than 

that which binds together all other creatures of Arda, and ourselves to them. 

‘Other creatures also in Middle-earth we love in their measure and kind: the beasts 

and birds who are our friends, the trees, and even the fair flowers that pass more swiftly 

than Men. Their passing we regret; but believe it to be a part of their nature, as much as are 

their shapes or their hues. 

‘But for you, who are our nearer kin, our regret is far greater. Yet, if we consider 

the briefness of life in all Middle-earth, must we not believe that your brevity of life is also 

part of nature? Do not your own people believe this too? And yet from your words and 

their bitterness I guess that you think that we err.’ 

‘I think that you err, and all who think likewise,’ said Andreth; ‘and that error itself 

comes of the Shadow. But to speak of Men. Some will say this and some that; but most, 

thinking little, will ever hold that is in their brief span in the world has ever been so, and 

shall so ever remain, whether they like it or no. But there are some that think otherwise; 

men call them “Wise”, but heed them little. For they do not speak with assurance or with 

one voice, having no sure knowledge such as ye boast of, but perforce depending upon 

“lore”, from which truth (if it can be found) must be winnowed. And in every winnowing 

there is chaff with the corn that is chosen, and doubtless some corn with the chaff which is 

rejected. 

‘Yet among my people, from Wise unto Wise out of the darkness, comes the voice 

saying that Men are not now as they were, nor as their true nature was in their beginning. 

And clearer still is this said by the Wise of the People of Marach, who have preserved in 

memory a name for Him that ye call Eru, though in my folk He was almost forgotten. So I 
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learn from Adanel. They say plainly that Men are not by nature short-lived, but have 

become so through the malice of the Lord of the Darkness whom they do not name.’ 

‘That I can well believe,’ said Finrod: ‘that your bodies suffer in some measure the 

malice of Melkor. For you live in Arda Marred, as do we, and all the matter of Arda was 

tainted by him, before ye or we came forth and drew our hröar and their sustenance 

therefrom: all save only maybe Aman before he came there. For know, it is not otherwise 

with the Quendi themselves: their health and stature is diminished. Already those of us 

who dwell in Middle-earth, and even we who have returned to it, find that the change of 

their bodies is swifter than in the beginning. And that, I judge, must forebode that they will 

prove less strong to last than they were designed to be, though this may not be clearly 

revealed for many long years. 

‘And likewise with the hröar of Men, they are weaker than they should be. Thus it 

comes to pass that here in the West, to which of old his power scarcely extended, they have 

more health, as you say.’ 

‘Nay, nay!’ said Andreth. ‘You do not understand my words. For you are ever in 

one mind, my lord: the Elves are the Elves, and Men are Men, and though they have a 

common Enemy, by whom both are injured, still the ordained interval remains between the 

lords and the humble, the firstcomers high and enduring, the followers lowly and of brief 

service. 

‘That is not the voice that the Wise hear out of the darkness and from beyond it. 

Nay, lord, the Wise among Men say: “We were not made for death, nor born ever to die. 

Death was imposed upon us.” And behold! The fear of it is with us always, and we flee 

from it for ever as the hart from the hunter. But for myself I deem that we cannot escape 

within this world, nay, not even if we could come to the Light beyond the Sea, or that 

Aman of which ye tell. In that hope we set out and have journeyed through many lives of 

Men; but the hope was vain. So said the Wise, but that did not stay the march, for as I have 

said, they are little heeded. And lo! We have fled from the Shadow to the last shores of 

Middle-earth, to find only that is here before us!’ 

Then Finrod was silent; but after a while he said: ‘These words are strange and 

terrible. And you speak with the bitterness of one whose pride has been humiliated, and 

seeks therefore to wound those to whom she speaks. If all the Wise among Men speak so, 

then well I can believe that ye have suffered some great hurt. But not by my people, 

Andreth, nor by any of the Quendi. If we are as we are, and ye are as we find you, that is 
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not by any deed of ours, nor of our desire; and your sorrow does not rejoice us nor feed our 

pride. One only would say otherwise: that Enemy whom you do not name. 

‘Beware of the chaff with your corn, Andreth! For it may be deadly: lies of the 

Enemy that out of envy will breed hate. Not all the voices that come out of the darkness 

speak truth to those minds that listen for strange news. 

‘But who did you this hurt? Who imposed death upon you? Melkor, it is plain that 

you would say, or whatever name you have for him in secret. For you speak of death and 

his shadow, as if these were one and the same; and as if to escape from the Shadow was to 

escape also from Death. 

‘But these two are not the same, Andreth. So I deem, or death would not be found 

at all in this world which he did not design but Another. Nay, death is but the name that we 

give to something that he has tainted, and it sounds therefore evil; but untainted its name 

would be good.’ 

‘What do ye know of death? Ye do not fear it, because ye do not know it,’ said 

Andreth. 

‘We have seen it, and we fear it,’ answered Finrod. ‘We too may die, Andreth; and 

we have died. My father’s father was cruelly slain, and many have followed him, exiles in 

the night, in the cruel ice, in the insatiable sea. And in Middle-earth we have died, by fire 

and by smoke, by venom and the cruel blades of battle. Feanor is dead, and Fingolphin was 

trodden under the feet of the Morgoth. 

‘For what end? To overthrow the Shadow, or if that many not be, to keep it from 

spreading once more over all Middle-earth – to defend the Children of Eru, Andreth, all the 

Children and not the proud Eldar only!’ 

‘I had heard,’ said Andreth, ‘that it was to regain your treasure that your Enemy had 

stolen; but maybe the House of Finarphin is not at one with the Sons of Fëanor. 

Nonetheless for all your valour, I say again: “What know ye of death”? To you it 

may be in pain, it may be bitter and a loss-but only for a time, a little taken from 

abundance, unless I have been told untruth. For ye know that in dying you do not leave the 

world, and that you may return to life. 

‘Otherwise it is with us: dying we die, and we go out to no return. Death is an 

uttermost end, a loss irremediable. And it is abominable; for it is also a wrong that is done 

to us.’ 
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‘That difference I perceive,’ said Finrod. ‘You would say there are two deaths: the 

one is a harm and loss but not an end, the other is an end without redress; and the Quendi 

suffer only the first?’ 

‘Yes, but there is another difference also,’ said Andreth. ‘One is but a wound in the 

chances of the world, which the brave, or the strong, or the fortunate, may hope to avoid. 

The other is death ineluctable; death the hunter who cannot in the end be 

escaped. Be a Man strong, or swift, or bold; be he wise or a fool; be he evil, or be in all the 

deeds of his days just and merciful, let him love the world or loathe it, he must die and 

must leave it – and become carrion that men are fain to hide or to burn.’ 

‘And being thus pursued, have Men no hope?’ said Finrod. 

‘They have no certainty and no knowledge, only fears, or dreams in the dark,’ 

answered Andreth. ‘But hope? Hope, that is another matter, of which even the Wise 

seldom speak.’ Then her voice grew more gentle. ‘Yet, Lord Finrod of the House of 

Finarphin, of the high and puissant Elves, perhaps we may speak of it anon, you and I.’ 

‘Anon we may,’ said Finrod, ‘but as yet we walk in the shadows of fear. Thus far, 

then, I perceive that the great difference between Elves and Men is in the speed of the end. 

In this only. For it you deem that for the Quendi there is no death ineluctable, you err. 

‘Now none of us know, though the Valar may know, the future of Arda, or how 

long it is ordained to endure. But it will not endure for ever. It was made by Eru, but He is 

not in it. The One only has no limits. Arda, and Eä itself, must therefore be bounded. You 

see us, the Quendi, still in the first ages of our being, and the end is far off. As maybe 

among you death may seem to a young man in the strength; save that we have long years 

of life and thought already behind us. But the end will come. That we all know. And then 

we must die; we must perish utterly, it seems, for we belong to Arda (in hröa and fëa). And 

beyond that what? “The going out to no return,” as you say; 

“the uttermost end, the irremediable loss”? 

‘Our hunter is slow-footed, but he never loses the trail. Beyond the day when he 

shall blow the mort, we have no certaintly, no knowledge. And no one speaks to us of 

hope.’ 

‘I did not know this,’ said Andreth; ‘and yet…’ 

‘And yet at least ours is slow-footed, you would say?’ said Finrod. ‘True. But it is 

not clear that a foreseen doom long delayed is in all ways a lighter burden than one that 

comes soon. But if I have understood your words thus far, you do not believe that this 

difference was designed so in the beginning. You were not at first doomed to swift death. 
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‘Much could be said concerning this belief (be it a true guess or no). But first I 

would ask: how do ye say that this has come about? By the malice of Melkor I guessed, 

and you have not denied it. But I see now that you do not speak of the diminishment that 

all in Arda Marred suffer; but of some special stroke of enmity against your people, against 

Men as Men. Is that so?’ 

‘It is indeed,’ said Andreth. 

‘Then this is a matter of dread,’ said Finrod. ‘We know Melkor, the Morgoth, and 

know him to be mighty. Yes, I have seen him, and I have heard his voice; and I have stood 

blind in the night that is at the heart of is shadow, whereof you, Andreth, know nought save 

by hearsay and the memory of your people. But never even in the night have we believed 

that he could prevail against the Children of Eru. This one he might cozen, or that one he 

might corrupt; but to change the doom of a whole people of the Children, to rob them of 

their inheritance: if he could do that in Eru’s despite, then greater and more terrible is he by 

far than we guessed; then all the valour of the Noldor is but presumption and folly – nay, 

Valinor and the Mountains of the Pelóri are builded on sand.’ 

‘Behold!’ said Andreth. ‘Did I not say that ye do not know death? Lo! When you 

are made to face it in thought only, as we know it in deed and in thought all our lives, at 

once you fall into a despair. We know, if ye do not, that the Nameless is Lord of this 

World, and your valour, and ours too, is a folly; or at least it is fruitless.’ 

‘Beware!’ said Finrod. ‘Beware lest you speak the unspeakable, wittingly or in 

ignorance, confounding Eru with the Enemy who would fain have you do so. The Lord of 

this World is not he, but the One who made him, and his Vicegerent is Manwë, the Elder 

King of Arda who is blessed. 

‘Nay, Andreth, the mind darkened and distraught; to bow and yet to loathe; to flee 

and yet not to reject; to love the body and yet scorn it; the carrion-disgust: these things may 

come from the Morgoth, indeed. But to doom the deathless to death, from father unto son, 

and yet to leave to them the memory of an inheritance taken away, and the desire for what 

is lost: could the Morgoth do this? No, I say. And for that reason I said that if your tale is 

true, then all in Arda is vain, from the pinnacle of Oiolossë to the uttermost abyss. For I do 

not believe your tale. None could have done this save the One. 

‘Therefore I say to you, Andreth, what did ye do, ye Men, long ago in the dark? 

How did ye anger Eru? For otherside all your tales are but dark dreams devised in a Dark 

Mind. Will you say what you know or have heard?’ 
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‘I will not,’ said Andreth. ‘We do not speak of this to those of other race. But 

indeed the Wise are uncertain and speak with contrary voices; for whatever happened long 

ago, we have fled from it; we have tried to forget, and so long have we tried that now we 

cannot remember any time when we were not as we are – save only legends of days when 

death came less swiftly and our span was still far longer, but already there was death.’ 

‘Ye cannot remember?’ said Finrod. ‘Are there no tales of your days before death, 

though ye will not tell them to strangers?’ 

‘Maybe,’ said Andreth. ‘If not among my folk, then among the folk of Adanel, 

perhaps.’ She fell silent, and gazed at the fire. 

‘Do you think that none know save yourselves?’ said Finrod at last. ‘Do not the 

Valar know?’ 

Andreth looked up and her eyes darkened. ‘The Valar?’ she said. ‘How should I 

know, or any Man? Your Valar do not trouble us either with care or with instruction. They 

sent no summons to us.’ 

‘What do you know of them?’ said Finrod. ‘I have seen them and dwelt among 

them, and in the presence of Manwë and Varda I have stood in the Light. Speak not of 

them so, nor of anything that is high above you. Such words came first out of the Lying 

Mouth. 

‘Has it never entered into your thought, Andreth, that out there in ages long past ye 

may have put yourselves out of their care, and beyond the reach of their help? Or even that 

ye, the Children of Men, were not a matter that they could govern? For ye were too great. 

Yea, I mean this, and do not only flatter your pride: too great. Sole masters of yourselves 

within Arda, under the hand of the One. Beware then how you speak! If ye will not speak 

to others of your wound or how ye came by it, take heed lest (as unskilled leeches) ye 

misjudge the hurt, or in pride misplace the blame. 

‘But let us turn now to other matters, since you will not say more of this. I would 

consider your first state before the wound. For what you say of that is also to me a wonder, 

and hard to understand. You say: ‘we were not made for death, nor born ever to die.” What 

do you mean: that ye were as we are, or otherwise?’ 

‘This lore takes no account of you,’ said Andreth, ‘for we knew nothing of the 

Eldar. We considered only dying and not-dying. Of life as long as the world but no longer 

we had not heard; indeed not until now has it entered my mind.’ 

‘To speak truly,’ said Finrod, ‘I had thought that this belief of yours, that ye too 

were not made for death, was but a dream of your pride, bred in envy of the Quendi, to 
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equal or surpass them. Not so, you will say. Yet long ere ye came to this land, ye met other 

folk of the Quendi, and by some were befriended. Were ye not then already mortal? And 

did ye never speak with them concerning life and death? Though without any words they 

would soon discover your mortality, and ere long you would perceive that they did not 

die.’ 

‘ “Not so” I say indeed,’ answered Andreth. ‘We may have been mortal when first 

we met the Elves far away, or maybe we were not: our lore does not say, or at least none 

that I have learned. But already we had our lore, and needed none from the Elves: we knew 

that in our beginning we had been born never to die. And by that, my lord, we meant: born 

to life everlasting, without any shadow of any end.’ 

‘Then have the Wise among you considered how strange is the true nature that they 

claim for the Atani?’ said Finrod. 

‘Is it so strange?’ said Andreth. ‘Many of the Wise hold that in their true nature no 

living things would die.’ 

‘In that the Eldar would say that they err,’ said Finrod. ‘To us your claim for Men is 

strange, and indeed hard to accept, for two reasons. Your claim, if you fully understand 

your own words, to have had imperishable bodies, not bounded by the limits of Arda, and 

yet derived from its matter and sustained by it. And you claim also (thought this you may 

not have perceived) to have had hröar and fëar that were from the beginning out of 

harmony. Yet harmony of hröa and fëa is, we believe, essential to the true nature unmarred 

of all the Incarnate: the Mirröanwi as we call the Children of Eru.’ 

‘The first difficulty I perceive,’ said Andreth, ‘and to it our Wise have their own 

answer. The second, as you guess, I do not perceive.’ 

‘Do you not?’ said Finrod. ‘Then you do not see yourselves clearly. But it may 

often happen that friends and Kinsmen see some things plainly that are hidden from their 

friend himself. 

‘Now we Eldar are your Kinsmen, and your friends also (if you will believe it), and 

we have observed you already through three lives of Men with love and concern and much 

thought. Of this then we are certain debate, or else all our wisdom is vain: the fëar of Men, 

though close akin indeed to the fëar of the Quendi, are yet not the same. For strange as we 

deem it, we see clearly that the fëar of Men are not, as are ours, confined to Arda, nor is 

Arda their home. 

‘Can you deny it? Now we Eldar do not deny that ye love Arda and all that is 

therein (in so far as ye are free from the Shadow) maybe even as greatly as do we. Yet 
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otherwise. Each of our Kindreds perceives Arda differently, and appraises its beauties in 

different mode and degree. How shall I say it? To me the difference seems like that 

between one who visits a strange country, and abides there a while (but need not), and one 

who has lived in that land always (and must). To the former all things that he sees are new 

and strange, and in that degree lovable. To the other all things are familiar, the only things 

that are, his own, and in that degree precious.’ 

‘If you mean that Men are the guests,’ said Andreth. 

‘You have said the word,’ said Finrod: ‘that name we have given to you.’ 

‘Lordly as ever,’ said Andreth. ‘But even if we be but guests in a land where all is 

your own, my lords, as you say, tell me what other land or things do we know?’ 

‘Nay, tell me?’ said Finrod. ‘For if you do not know, how can we? But do you 

know that Eldar say of Men that they look at no thing for itself; that if they study it, it is to 

discover something else; that if they love it, it is only (so it seems) because it reminds them 

of some other dearer thing? Yet with what is this comparison? Where are these other 

things? 

‘We are both, Elves and Men, in Arda and of Arda; and such Knowledge as Men 

have is derived from Arda (or so it would appear). Whence then comes this memory that 

ye have with you, even before ye begin to learn? 

‘It is not of other regions in Arda from which ye have journeyed. We also have 

journeyed from afar. But were you and I to go together to your ancient homes east away I 

should recognize the things there as part of my home, but I should see in your eyes the 

same wonder and comparison as I see in the eyes of Men in Beleriand who were born 

here.’ 

‘You speak strange words, Finrod,’ said Andreth, ‘which I have not heard before. 

Yet my heart is stirred as if by some truth that it recognizes even if it does not understand 

it. But fleeting is that memory, and goes ere it can be grasped; and then we grow blind. 

And those among us who have know the Eldar, and maybe have loved them, say on our 

side: ‘There is no weariness in the eyes of the Elves’’. And we find that they do not 

understand the saying that goes among Men: too often seen is seen no longer. And they 

wonder much that in the tongues of Men the same word may mean both “long-known” and 

“stale”. 

‘We have thought that this was so only because the Elves have lasting life and 

undiminished vigour. “Grown-up children” we, the guests, sometimes call you, my lord. 

And yet – and yet, if nothing in Arda for us holds its savour long, and all fair things grow 
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dim, what then? Does it not come from the Shadow upon our hearts? Or do you say that it 

is not so, but this was ever our nature, even before the wound?’ 

‘I say so, indeed,’ answered Finrod. ‘The Shadow may have darkened your unrest, 

bringing swifter weariness and soon turning it to disdain, but the unrest was ever there, I 

believe. And if this is so, then can you not now perceive the disharmony that I spoke of? If 

indeed your Wisdom had lore like to ours, teaching that the Mirröanwi are made of a union 

of body and mind, of hröa and fëa, or as we say in picture the House and the Indweller. 

‘For what is the “death” that you mourn but the severing of these two? And what is 

the “deathlessness” that you have lost but that the two should remain united for ever? 

‘But what then shall we think of the union in Man: of an Indweller, who is but a 

guest here in Arda and not here at home, with a House that is built of the matter of Arda 

and must therefore (one would suppose) here remain? 

‘At least one would not hope for this House a life longer than Arda of which it is 

part. Yet you claim that the House too was immortal, do you not? I would rather believe 

that such a fëa of its own nature would at some time of its own will have abandoned the 

house of its sojourn here, even though the sojourn might have been longer than is now 

permitted. Then “death” would (as I said) have sounded otherwise to you: as a release, or 

return, nay! As going home! But this you do not believe, it seems?’ 

‘Nay, I do not believe this,’ said Andreth. ‘For that would be contempt of the body, 

and is a thought of the Darkness unnatural in any of the Incarnate whose life uncorrupted is 

a union of mutual love. But the body is not an inn to keep a traveller warm for a night, ere 

he goes on his way, and then to receive another. If is a house made for one dweller only, 

indeed not only house but raiment also; and it is not clear to me that we should in this case 

speak only of the raiment being fitted to the wearer rather than of the wearer being fitted to 

the raiment.  

‘I hold then that it is not to be thought that the severance of these two could be 

according to the true nature of Men. For were it “natural” for the body to be abandoned and 

die, but “natural” for the fëa to live on, then there would indeed be a disharmony in Man, 

and his parts would not be united by love. His body would be a hindrance at best, or a 

chain. An imposition indeed, not a gift. But there is one who imposes, and who devises 

chains, and if such were our nature in the beginning, then we should derive it from him – 

but that you say should not be spoken. 

‘Alas! Out in the darkness men do say this nonetheless, but not the Atani as thou 

knowest, not now. I hold that in this we are as ye are, truly Incarnates, and that we do not 
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live in our right being and its fullness save in a union of love and peace between the House 

and the Dweller. Wherefore death, which divides them, is a disaster to both.’ 

‘Ever more you amaze my thought, Andreth,’ said Finrod. ‘For if your claim is true, 

then lo! A fëa which is here but a traveller is wedded indissolubly to a hröa of Arda; to 

divide them is a grievous hurt, and yet each must fulfil its right nature without tyranny of 

the other. Then this must surely follow: the fëa when it departs must take with it the hröa. 

And what can this mean unless it be that the fëa shall have the power to uplift the hröa, as 

its eternal spouse and companion, into an endurance everlasting beyond Eä, and beyond 

Time? Thus would Arda, or part thereof, be healed not only of the taint of Melkor, but 

released even from the limits that were set for it in the “Vision of Eru” of which the Valar 

speak. 

‘Therefore I say that if this can be believe, then mighty indeed under Eru were Men 

made in their beginning; and dreadful beyond all other calamities was the change in their 

state. 

‘Is it, then, a vision of what was designed to be when Arda was complete – of living 

things and even of the very lands and seas of Arda made eternal and indestructible, for ever 

beautiful and new – with which the fëar of Men compare what they see here? Or is there 

somewhere else a world of which all things which we see, all things that either Elves or 

Men know, are only tokens or reminders?’ 

‘If so it resides in the mind of Eru, I deem,’ said Andreth. ‘To such questions how 

can we find the answers, here in the mists of Arda Marred? Otherwise it might have been, 

had we not been changed; but being as we are, even the Wise among us have given too 

little thought to Arda itself, or to other things that dwell here. We have thought most of 

ourselves: of how our hröar and fëar should have dwelt together for ever in joy, and of the 

darkness impenetrable that now await us.’ 

‘Then not only the High Eldar are forgetful of their kin!’ said Finrod. ‘But this is  

strange to me, and even as did your heart when I spoke of your unrest, so now mine leaps 

up as at the hearing of good news. 

‘This then, I propound, was the errand of Men, not the followers, but the heirs and 

fulfillers of all: to heal the Marring of Arda, already foreshadowed before their devising; 

and to do more, as agents of the magnificence of Eru: to enlarge the Music and surpass the 

Vision of the World! 

‘For that Arda Healed shall not be Arda Unmarred, but a third thing and a greater, 

and yet the same. I have conversed with the Valar who were present at the making of the 
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Music ere the being of the World began. And now I wonder: Did they hear the end of the 

Music? Was there not something in or beyond the final chords of Eru which, being 

overwhelmed thereby, they did not perceive? 

‘Or again, since Eru is for ever free, maybe he made no Music and showed no 

Vision beyond a certain point. Beyond that point we cannot see or know, until by our own 

roads we come there, Valar or Eldar or Men. 

‘As may a master in the telling of tales keep hidden the greatest moment until it 

comes in due course. It may be guessed at indeed, in some measure, by those of us who 

have listened with full heart and mind; but so the teller would wish. In no wise is the 

surprise and wonder of his art thus diminished, for thus we share, as it were, in his 

authorship. But not so, if all were told us in a preface before we entered in!’ 

‘What then would you say is the supreme moment that Eru has reserved?’ Andreth  

asked.  

‘Ah, wise lady!’ said Finrod. ‘I am an Elda, and again I was thinking of my own 

people. But nay, of all the Children of Eru. I was thinking that by the Second Children we 

might have been delivered from death. For ever as we spoke of death being a division of 

the united, I thought in my heart of a death that is not so: but the ending together of both. 

For that is what lies before us, so far as our reason could see: the completion of Arda and 

its end, and therefore also of us children of Arda; the end when all the long lives of the 

Elves shall be wholly in the past.  

‘And then suddenly I beheld as a vision Arda Remade; and there the Eldar 

completed but not ended could abide in the present for ever, and there walk, maybe, with 

the Children of Men, their deliverers, and sing to them such song as, even in the Bliss 

beyond bliss, should make the green valleys ring and the everlasting mountain-tops to 

throb like harps.’ 

Then Andreth looked under her brows at Finrod: ‘And what, when ye were not 

singing, would ye say to us?’ she asked. 

Finrod laughed. ‘I can only guess,’ he said. ‘Why, wise lady, I think that we should 

tell you tales of the Past and of Arda that was Before, of the perils and great deeds and the 

making of the Silmarils! We were the lordly ones then! But ye, ye would then be at home, 

looking at all things intently, as your own. Ye would be the lordly ones. “The eyes of Elves 

are always thinking of something else,” ye would say. But ye would know then of what we 

were reminded: of the days when we first met, and our hands touched in the dark. Beyond 

the End of the World we shall not change; for in memory is our great talent, as shall be 
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seen ever more clearly as the ages of this Arda pass: a heavy burden to be, I fear; but in the 

Days of which we now speak a great wealth. And then he paused, for he saw that Andreth 

was weeping silently. 

‘Alas, lord!’ she said. ‘What then is to be done now? For we speak as if these things 

are, or as if they will assuredly be. But Men have been diminished and their power is taken 

away. We look for no Arda Remade: darkness lies before us, into which we stare in vain. If 

by our aid your everlasting mansions were to be prepared, they will not be builded now.’ 

‘Have ye then no hope?’ said Finrod. 

‘What is hope?’ she said. ‘An expectation of good, which though uncertain has 

some foundation in what is known? Then we have none.’ 

‘That is one thing that Men call “hope”,’ said Finrod. ‘Amdir we call it, “looking 

up”. But there is another which is founded deeper. Estel we call it, that is “trust’”. It is not 

defeated by the ways of the world, for it does not come from experience, but from our 

nature and first being. If we are indeed the Eruhin, the Children of the One, then He will 

not suffer Himself to be deprived of His own, not by any Enemy, not even by ourselves. 

This is the last foundation of Estel, which we keep even when we contemplate the End: of 

all His designs the issue must be for His Children’s joy. Amdir you have not, you say. Does 

no Estel at all abide?’ 

‘Maybe,’ she said. ‘But no! Do you not perceive that it is part of our wound that 

Estel should falter and its foundations be shaken? Are we the Children of the One? Are we 

not cast off finally? Or were we ever so? Is not the Nameless the Lord of the World?’ 

‘Say it not even in question!’ said Finrod. 

‘It cannot be unsaid,’ answered Andreth, ‘if you would understand the despair in 

which we walk. Or in which most Men walk. Among the Atani, as you call us, or the 

Seekers as we say: those who left the lands of despair and the Men of darkness and 

journeyed west in vain hope: it is believed that healing may yet be found, or that there is 

some way of escape. But is this indeed Estel? Is it not Amdir rather; but without reason: 

mere flight in a dream from what waking they know: that there is no escape from darkness 

and death?’ 

‘Mere flight in a dream you say,’ answered Finrod. ‘In dream many desires are 

revealed; and desire may be the last flicker of Estel. But you do not mean dream, Andreth. 

You confound dream and waking with hope and belief, to make the one more doubtful and 

the other more sure. Are they asleep when they speak of escape and healing?’ 
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‘Asleep or awake, they say nothing clearly,’ answered Andreth. ‘How or when shall 

healing come? To what manner of being shall those who see that time be re-made? And 

what of us who before it go out into darkness unhealed? To such questions only those of 

the “Old Hope” (as they themselves) have any guess of an answer.’ 

‘Those of the Old Hope?’said Finrod. ‘Who are they?’ 

‘A few,’ she said; ‘but their number has grown since we came to this land, and they 

see that the Nameless can (as they think) be defied. Yet that is no good reason. To defy 

him does not undo his work of old. And if the valour of the Eldar fails here, then their 

despair will be deeper. For it was not on the might of Men, or of any of the peoples of 

Arda, that the old hope was grounded.’ 

‘What then was this hope, if you know?’ Finrod asked. 

‘They say,’ answered Andreth: ‘they say that the One will himself enter into Arda, 

and heal Men and all the Marring from the beginning to the end. This they say also, or they 

feign, is a rumour that has come down through years uncounted, even from the days of our 

undoing.’ 

‘They say, they feign?’ said Finrod. ‘Are you then not one of them?’ 

‘How can I be, lord? All wisdom is against them. Who is the One, whom ye call 

Eru? If we put aside the Men who serve the Nameless, as do many in Middle-earth, still 

many Men perceive the world only as a war between Light and Dark equipotent. But you 

will say: nay, that is Manwë and Melkor; Eru is above them. Is then Eru only the greatest 

of the Valar, a great god among gods, as most Men will say, even among the Atani: a King 

who dwells far from his kingdom and leaves lesser princes to do here much as they will? 

Again you say: nay, Eru is One, alone without peer, and He made Eä, and is beyond it; and 

the Valar are greater than we, but yet no nearer to His majesty. Is this not so?’ 

‘Yes,’ said Finrod. ‘We say this, and the Valar we know, and they say the same, all 

save one. But which, think you, is more likely to lie: those who make themselves humble, 

or he that exalts himself?’ 

‘I do not doubt,’ said Andreth. ‘And for that reason the saying of Hope passes my 

understanding. How could Eru enter into the thing that He has made, and than which He is 

beyond measure greater? Can the singer enter into his tale or the designer into his picture?’ 

‘He is already in it, as well as outside,’ said Finrod. ‘But indeed the “in-dwelling” 

and the “out-living” are not in the same mode.’ 
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‘Truly,’ said Andreth. ‘So may Eru in that mode be present in Eä that proceeded 

from Him. But they speak of Eru Himself entering into Arda, and that is a thing wholly 

different. How could He the greater do this? Would it not shatter Arda, or indeed all Eä?’ 

‘Ask me not,’ said Finrod. ‘These things are beyond the compass of the wisdom of 

the Eldar, or of the Valar maybe. But I doubt that our words may mislead us, and that when 

you say “greater” you think of the dimensions of Arda, in which the greater vessel may not 

be contained in the less. 

‘But such words may not be used of the Measureless. If Eru wished to do this, I do 

not doubt that He would find a way, though I cannot foresee it. For, as it seems to me, even 

if He in Himself were to enter in, He must still remain also as He is: the Author without. 

And yet, Andreth, to speak with humility, I cannot conceive how else this healing could be 

achieved. Since Eru will surely not suffer Melkor to turn the world to his own will and to 

triumph in the end. Yet there is no power conceivable greater than Melkor save Eru only. 

Therefore Eru, if He will not relinquish His work to Melkor, who must else proceed to 

mastery, then Eru must come in to conquer him. 

‘More: even if Melkor (or the Morgoth that he has become) could in any way be 

thrown down or thrust from Arda, still his Shadow would remain, and the evil that  he has 

wrought and sown as a seed would wax and multiply. And if any remedy for this is to be 

found, ere all is ended, any new lights to oppose the shadow, or any medicine for the 

wounds: then it must, I deem, come from without.’ 

‘Then, lord,’ said Andreth, and she looked up in wonder, ‘you believe in this 

Hope?’ 

‘Ask me not yet,’ he answered. ‘For it is still to me but strange news that comes 

from afar. No such hope was ever spoken to the Quendi. To you only it was sent. And yet 

through you we may heart it and lift up our hearts.’ He paused a while, and then looking 

gravely at Andreth he said: ‘Yes, wise-woman, maybe it was ordained that we Quendi, and 

ye Atani, ere the world grows old, should meet and bring news one to another, and so we 

should learn of the Hope from you: ordained, indeed, that thou and I, Andreth, should sit 

here and speak together, across the gulf that divides our kindreds, so that while the Shadow 

still broods in the North we should not be wholly afraid.’ 

‘Across the gulf that divides our kindreds!’ said Andreth. ‘Is there no bridge but 

mere words?’ And then she wept again. 

‘There may be. For some. I do not know,’ he said. ‘The gulf, maybe, is between our 

fates rather, for else we are close akin, closer than any other creatures in the world. Yet 
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perilous is it to cross a gulf set by doom; and should any do so, they will not find joy upon 

the other side, but the griefs of both. So I deem. 

‘But why dost thou say “mere words”? Do not words overpass the gulf between one 

life and another? Between thee and me surely more has passed than empty sound? Have 

we not drawn near at all? But that is, I think, little comfort to thee.’ 

‘I have not asked for comfort,’ said Andreth. ‘For what do I need it?’ 

‘For the doom of Men that has touched thee as a woman,’ said Finrod. ‘Dost thou 

think that I do not know? Is he not my brother dearly loved? Aegnor: Aikanár, the Sharp-

flame, swift and eager. And not long are the years since you first met, and your hands 

touched in this darkness. Yet then thou wert a maiden, brave and eager, in the morning 

upon the high hills of Dorthonion.’ 

‘Say on!’ said Andreth. ‘Say: who art now but a wise-woman, alone, and age that 

shall not touch him has already set winter’s grey in thy hair! But say not thou to me, for so 

he once did!’ 

‘Alas!’ said Finrod. ‘That is the bitterness, beloved adaneth, woman of Men, is it 

not? That has run through all your words. If I could speak any comfort, you would deem it 

lordly from one on my side of the sundering doom. But what can I say, save to remind you 

of the Hope that you yourself have revealed?’  

‘I did not say that it was ever my hope,’ answered Andreth. ‘And even were it so, I 

would still cry: why should this hurt come here and now? Why should we love you, and 

why should ye love us (if ye do), and yet set the gulf between?’ 

‘Because we were so made, close kin,’ said Finrod. ‘But we did not make 

ourselves, and therefore we, the Eldar, did not set the gulf. Nay, adaneth, we are not lordly 

in this, but pitiful. That word will displease thee. Yet pity is of two kinds: one is of kinship 

recognized, and is near to love; the other is of difference of fortune perceived, and is near 

to pride. I speak of the former.’ 

‘Speak of neither to me!’ said Andreth. ‘I desire neither. I was young  and I looked 

on his flame, and now I am old and lost. He was young and his flame leaped towars me, 

but he turned away, and he is young still. Do candles pity moths?’ 

‘Or moths candles, when the wind blows them out?’ said Finrod. ‘Adaneth, I tell 

thee, Aikanár the Sharp-flame loved thee. For thy sake now he will never take the hand of 

any bride of his own kindred, but live alone to the end, remembering the morning in the 

hills of Dorthonion. But too soon in the North-wind his flame will go out! Foresight is 

given to the Eldar in many things not far off, though seldom of joy, and I say to thee thou 
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shalt live long in the order of your kind, and he will go forth before thee and he will not 

wish to return.’ 

Then Andreth stood up and stretched her hands to the fire. ‘Then why did he turn 

away? Why leave me while I had still a few good years to spend?’ 

‘Alas!’ said Finrod. ‘I fear the truth will not satisfy thee. The Eldar have one kind, 

and ye another; and each judges the others by themselves – until they learn, as do few. This 

is time of war, Andreth, and in such days the Elves do not wed or bear child; but prepare 

for death – or for flight. Aegnor has no trust (nor have I) in this siege of Angband that it 

will last long; and then what will become of this land? If his heart ruled, he would have 

wished to take thee and flee far away, east or south, forsaking his kin, and thine. Love and 

loyalty hold him to his. What of thee to thine? Thou hast said thyself that there is no escape 

by flight within the bounds of the world.’ 

‘For one year, one day, of the flame I would have given all: kin, youth, and hope 

itself: adaneth I am,’ said Andreth. 

‘That he knew,’ said Finrod; ‘and he withdrew and did not grasp what lay to his 

hand: elda he is. For such barters are paid for in anguish that cannot be guessed, until it 

comes, and in ignorance rather than in courage the Eldar judge that they are made. 

‘Nay, adaneth, if any marriage can be between our kindred and thine, then it shall 

be for some high purpose of Doom. Brief it will be and hard at the end. Yea, the least cruel 

fate that could befall would be that death should soon end it.’ 

‘But the end is always cruel – for Men,’ said Andreth. ‘I would not have troubled 

him, when my short youth was spent. I would not have hobbled as a hag after his bright 

feet, when I could no longer run beside him!’ 

‘Maybe not,’ said Finrod. ‘So you feel now. But do you think of him? He would not 

have run before thee. He would have stayed at thy side to uphold thee. Then pity thou 

wouldst have had in every hour, pity inescapable. He would not have thee so shamed. 

‘Andreth adaneth, the life and love of the Eldar dwells much in memory; and we (if 

not ye) would rather have a memory that is fair but unfinished than one that goes on to a 

grievous end. Now he will ever remember thee in the sun of morning, and that last evening 

by the water of Aeluin in which he saw thy face mirrored with a star caught in thy hair – 

ever, until the North-wind brings the night of his flame. Yea, and after that, sitting in the 

house of Mandos in the Halls of Awaiting until the end of Arda.’ 
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‘And what shall I remember?’ said she. ‘And when I go to what halls shall I come? 

To a darkness in which even the memory of the sharp flame shall be quenched? Even the 

memory of rejection. That at least.’ 

Finrod sighed and stood up. ‘The Eldar have no healing words for such thoughts, 

adaneth,’ he said, ‘But would you wish that Elves and Men had never met? Is the light of 

the flame, which otherwise you would never have seen, of no worth even now? You 

believe yourself scorned? Put away at least that thought, which comes out of the Darkness, 

and then our speech together will not have been wholly in vain. Farewell!’ 

 

Darkness fell in the room. He took her hand in the light of the fire. ‘Whither go 

you?’ she said. 

‘North away,’ he said: ‘to the swords, and the siege, and the walls of defence – that 

yet for a while in Beleriand rivers may run clean, leaves spring, and birds build their nests, 

ere Night comes.’ 

‘Will he be there, bright and tall, and the wind in his hair? Tell him. Tell him not to 

be reckless. Not to seek danger beyond need!’ 

‘I will tell him,’ said Finrod. ‘But I might as well tell thee not to weep. He is a 

warrior, Andreth, and a spirit of wrath. In every stroke that he deals he sees the Enemy 

who long ago did thee this hurt. 

‘But you are not for Arda. Wither you go may you find light. Await us here, my 

brother – and me.’ 
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ANEXO IV 

 

 Aqui se apresenta um passo do diálogo entre Finrod e Andreth que Tolkien optou 

por deixar de fora do texto, apresentando-o como anexo83. Nele se conta a história da 

Queda da raça Humana e de como Melkor se tornou ‘Morgoth’ (Inimigo) dos povos de 

Arda, seduzindo-os ao engano e afastamento da Voz primordial, a de Eru. 

 Parece-nos de extrema importância que este texto seja lido em conjunto com o 

diálogo, uma vez que justifica todos os receios, dúvidas e angústias que vemos em Andreth 

por se julgar parte de uma raça proscrita e abandonada por Eru, como punição pelo 

abandono do Criador. 

 

 

The Tale of Adanel84 

 

 Then Andreth being urged by Finrod said at last: ‘This is the tale that Adanel of the 

House of Hador told to me:’ 

 Some say the disaster happened at the beginning of the history of our people, before 

any yet had died. The Voice had spoken to us, and we had listened. The Voice said: ‘Ye 

are my children. I have sent you to dwell here. In time ye will inherit all this Earth, but first 

ye must be children and learn. Call on me and I shall hear; for I am watching over you.85’ 

 We understood the Voice in our hearts, though we had no words yet. Then the 

desire for words awoke in us86, and we began to make them. But we were few, and the 

world was wide and strange. Though we greatly desired to understand, learning was 

difficult, and the making of words was slow. 

                                                 
83 TOLKIEN, J. R. R. (1993) “Atrabeth Finrod ah Andreth” in Morgoth’s Ring – The History of Middle-earth 
(Vol.10) (ed. by Christopher Tolkien), London: Harper Collins Publishers, pp. 345-349. 
84   É Tolkien, numa nota introdutória ao diálogo, que nos diz quem Adanel é: “Another wise-woman, though 
of a different House and different tradition, was Adanel sister of Hador. She married Belemir of the House of 
Bëor, grandson of Belen second son of Bëor the Old, to whom the wisdom of Bëor (for Bëor himself had 
been one of the wise) was chiefly transmitted. And there had been great love between Belemir and Andreth 
his younger kinswoman (the daughter of his second cousin Boromir), and she dwelt long in his house, and so 
learned much of the lore also of the ‘people of Marach’ and the House of Hador from Adanel.” (Tolkien 
1993: 306). 
85 Semelhança com a história de Abraão, a quem é prometida também uma terra em herança. (Cf. Gen. 17) 
86 Como excelente linguista, Tolkien faz remontar o início do homem e da sua ligação com o divino ao início 
da palavra, da inteligência expressa. Momento que ecoa o início da Criação contada no Génesis e explorada 
no início do Evangelho de S. João. (Cf. Gen. 1 e Jo 1, 1-18). 
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 In that time we called often and the Voice answered. But it seldom answered our 

questions, saying only: ‘First seek to find the answer for yourselves. For ye will have joy in 

the finding, and so grow from childhood and become wise. Do not seek to leave childhood 

before your time.’ 

 But we were in haste, and we desired to order things to our will87; and the shapes of 

many things that we wished to make awoke in our minds. Therefore we spoke less to the 

Voice. 

 Then one appeared among us, in our own form visible, but greater and more 

beautiful. And he said that he had come out of pity. ‘Ye should not have been left alone 

and uninstructed’, he said. ‘The world is full of marvellous riches which knowledge can 

unlock. Ye could have food more abundant and more delicious than the poor things that ye 

now eat. Ye could have dwellings of ease, in which ye could keep light and shut out the 

night. Ye could be clad even as I.’ 

 Then we looked and lo! He was clad in raiment that shone like silver and gold, and 

he had a crown on his head, and gems in his hair. ‘If ye wish to be like me,’ he said, ‘I will 

teach you.’ Then we took him as teacher. 

 He was less swift than we had hoped to teach us how to find, or to make for 

ourselves, the things that we desired, though he had awakened many desires in our hearts. 

But if any doubted or were impatient, he would bring and set before us all that we wished 

for. ‘I am the Giver of Gifts88,’ he said; ‘and the gifts shall never fail as long as ye trust 

me.’ 

 Therefore we revered him, and we were enthralled by him; and we depended upon 

his gifts, fearing to return to a life without them that now seemed poor and hard. And we 

believed all that he taught. For we were eager to know89 about the world and its being: 

about the beasts and the birds, and the plants that grew in the Earth; about our own making; 

and about the lights of heaven, and the countless stars, and the Dark in which they are set. 

                                                 
87 A problemática da vontade e do poder é causa sempre de desgraça para o Homem. É interessante notar que 
o desejo de impor a sua vontade coincide com a falta de comunicação com a Voz. Está a porta aberta para o 
Sedutor entrar e trazer propostas de progresso. Ligação com o poema Mythopoeia em que o sujeito poético 
rejeita o progresso como forma de diminuição da grandeza humana. E acaba por se ligar à história da Queda 
contada na Bíblia já que Eva e Adão são seduzidos pela ideia de poder. “Sereis como deuses”. (Cf. Gen. 3). 
88 Melkor disfarça-se de belo e oferece presentes para seduzir os Homens. Curiosamente isto repete-se no seu 
sucessor, Sauron, que aparece aos Elfos, Anões e Homens como Annatar – ‘Lord of Gifts’, para oferecer os 
anéis forjados para obedecer ao Anel do Poder em The Lord of the Rings. Curioso notar como Tolkien inverte 
aqui o papel medieval que o Senhor tinha ao oferecer anéis aos seus servos como pacto de aliança. 
89 A sede de conhecimento lembra de novo o Génesis e a ‘Árvore do Bem e do Mal’. 
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 All that he taught seemed good, for he had great knowledge. But even more and 

more he would speak of the Dark. ‘Greatest of all is the Dark,’ he said, ‘for It has no 

bounds. I came out of the Dark, but I am Its master. For I have made Light. I made the Sun 

and the Moon and the countless stars. I will protect you from the dark, which else would 

devour you.’ 

 Then we spoke of the Voice. But his face became terrible; for he was angry. 

‘Fools!’ he said. ‘That was the Voice of the Dark. It wishes to keep you from me; for It is 

hungry for you.’ 

 Then he went away, and we did not see him for a long time, and without his gifts 

we were poor. And there came a day when suddenly the Sun’s light began to fail, until it 

was blotted out and a great shadow fell on the world; and all the beasts and birds were 

afraid. Then he came again, walking through the shadow like a bright fire. 

 We fell upon our faces. ‘There are some among you who are still listening to the 

Voice of the Dark,’ he said, ‘and therefore It is drawing nearer. Choose now! Ye may have 

the Dark as Lord, or ye may have Me. But unless ye take Me for Lord and swear to serve 

Me, I shall depart and leave you; for I have other realms and dwelling places, and I do not 

need the Earth, nor you.’ 

 Then in fear we spoke as he commanded, saying: ‘Thou art the Lord; Thee only we 

will serve. The Voice we abjure and will not hearken to it again90.’ 

 ‘So be it!’ he said. ‘Now build Me a house91 upon a high place, and call it the 

House of the Lord. Thither I will come when I will. There ye shall call on Me and make 

your petitions to me.’ 

 And when we had built a great house, he came and stood before the high seat, and 

the house was lit as with fire. ‘Now,’ he said, ‘come forth any who still listen to the 

Voice!’ 

 There were some, but for fear they remained still and said naught. ‘Then bow 

before Me and acknowledge Me!’ he said. And all bowed to the ground before him, 

saying: ‘Thou art the One Great, and we are Thine.’92 

 Thereupon he went up as in a great flame and smoke, and we were scorched by the 

heat. But suddenly he was gone, and it was darker than night; and we fled from the House. 

                                                 
90 Eco do ‘Non serviam’ de Lúcifer. 
91 De notar a expressão, em contraste com o passo do Livro de Samuel em que Deus pergunta a David, que 
quer construir-Lhe um templo, se ele poderá construir uma casa que abrigue o Senhor. (Cf. 2 Sam. 7) 
92 A mesma tentação feita ao próprio Cristo, no deserto. (Cf. Mt 4, 1-11) 
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 Even after we went in great dread of the Dark; but he seldom appeared among us 

again in fair form, and he brought few gifts. If at great need we dared to go to the House 

and pray to him to help us, we heard his voice, and received his commands. But now he 

would always command us to do some deed, or to give him some gift, before he would 

listen to our prayer; and ever the deeds became worse, and the gifts harder to give up. 

 The first Voice we never heard again, save once. In the stillness of the night It 

spoke saying: ‘Ye have abjured Me, but ye remain Mine. I gave you life. Now it shall be 

shortened, and each of you in a little while shall come to Me, to learn who is your Lord: 

the one ye worship, or I who made him.93’ 

 Then our terror of the Dark was increased; for we believed that the Voice was of 

the Darkness behind the stars. And some of us began to die in horror and anguish, fearing 

to go out into the Dark. Then we called on our Master to save us from death, and he did not 

answer. But when we went to the House and all bowed down there, at last he came, great 

and majestic, but his face was cruel and proud. 

 ‘Now ye are Mine and must do My will,’ he said. ‘I do not trouble that some of you 

die and go to appease the hunger of the dark; for otherwise there would soon be too many 

of you, crawling like lice on the Earth. But if ye do not do My will, ye will feel My anger, 

and ye will die sooner, for I will slay you.’ 

 Thereafter we were grievously afflicted, by weariness, and hunger, and sickness; 

and the Earth and all things in it were turned against us. Fire and Water rebelled against us. 

The birds and beasts shunned us, or if they were strong they assailed us. Plants gave us 

poison; and we feared the shadows under trees.94 

 Then we yearned for our life as it was before our Master came; and we hated him, 

but feared him no less than the Dark. And we did his bidding, and more than his bidding; 

for anything that we thought would please him, however evil, we did, in the hope that he 

would lighten our afflictions, and at the least would not slay us. 

 For most of us this was in vain. But to some he began to show favour: to the 

strongest and cruellest and to those who went most often to the House. He gave gifts to 

them, and knowledge that they kept secret; and they became powerful and proud, and they 

enslaved us, so that we had no rest from labour amidst our afflictions. 

                                                 
93 A sentença da Voz é terrível: o encurtar da vida e o silêncio que se segue a esta sentença que deixa os 
Homens à mercê da segunda voz, cada vez mais terrível. Mas a Humanidade está num estado de confusão, 
não sabendo já distinguir quem é quem nas vozes que ouve e até no seu semelhante. 
94 Prova de que a própria essência da Natureza foi mudada pela maldade de Melkor. 
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 Then there arose some among us who said openly in their despair: ‘Now we know 

at last who lied, and who desired to devour us. Not the first Voice. It is the Master that we 

have taken who is the Darkness; and he did not come forth from it, as he said, but he 

dwells in it. We will serve him no longer! He is our Enemy95.’ 

 Then in fear lest he should hear them and punish us all, we slew them, if we could; 

and those that fled we hunted; and if any were caught, our masters, his friends, commanded 

that they should be taken to the House and there done to death by fire. That pleased him 

greatly, his friends said; and indeed for a while it seemed that our afflictions were 

lightened. 

 But it is told that there were a few that escaped us, and went away into far 

countries, fleeing from the shadow. Yet they did not escape from the anger of the Voice; 

for they had built the House and bowed down in it. And they came at last to the land’s end 

and the shores of the impassable water; and behold! The Enemy was there before them.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 E aqui Melkor ganha o seu cognome – Morgoth – o Inimigo. 
96 Não admira que Andreth não quisesse contar esta história a Finrod, já que se reveste de perfídia e mancha a 
imagem dos Filhos de Eru, aqui terrivelmente castigados com a presença permanente do Inimigo. Parece, 
pois, não haver esperança mas, como pudemos ver no Capítulo 4, é no momento da queda que a salvação é 
prometida (remetendo Andreth a história de Eru vir entrar no mundo para a época em que se começou a 
contar esta narrativa), tal como em Gen. 3, 14-15. 
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