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O ObJeto de reflexão que lhes proponho é um momento de aguda cnse na 
história de nossa cultura, crise cujo resultado serã justamente a passagem do 
mundo antigo para o chamado Ocidente moderno. Proponho pensarmos um as
pecto do momento de gestação, ou, mais exatamente, de partunção de nossa pró
pria cultura, em que se dã o embate v1otento do cristianismo contra o paganismo, a 
que a posterior vitória daquele como religião da Europa conferirA esse aspecto de 
essencialidade para a compreensão do Ocidente. Seria impossrvel tratar aqui de 
todo o processo, de que as grandes perseguições contra os cristãos, as camifict
nas e os martrrios são apenas um aspecto que os martirológios cuidaram intencio
nalmente de realçar, v1sando à glorificação da nova fé. Pretendo focalizar um pe
rfodo determinado de tempo - o século 11 depois de Cristo, quando surgem as pri
meiras apologias escritas por autores cristãos - e um domfnio bem determinado da 
polêmica - o problema da mitologia grega em face do cristianismo. Não se trata, 
nesse caso, de tomar um dado marginal, mas de enfocar mesmo o cerne da patê
mie~ já que ela se dá como uma luta religiosa de grande envergadura, cujas con
seqüências se espalham pelos demais setores do universo sócio-cultural. Embora 
os estudiosos da h1stória do cristianismo abordem preferencialmente outros as
pectos, como os choques cruentos dos primeiros cristãos com o poder JX>Irtico, os 
embates com a filosofia, a segregação social e as divergências de práticas dvico
religiosas, não teria receio em considerá-los como conseqüências daquele de que 
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trato aqUI, sem lhes negar a devida 1mportãnc1a. Na verdade, eles decorrem de um 
fundamento que, anacronicamente, poderfamos chamar de .. ideológico". constitufdo 
por um corpo de mitos dos quais se extrai uma certa visão de mundo e que vem a 
constituir o cerne da polêmica, no confronto entre uma tradição que cumpre a fun
ção de garantir e avalizar o sistema estabelecido e a revelação que se introduz 
nele como elemento estranho e desestabilizador. Nesse contexto do choque entre 
tradição e revelação, proponho as perguntas que nortearão nossa reflexão; que 
função tem o mito? para o que é que ele serve?- o que tentarei rastrear analisan
do a leitura do mito antigo efetuada por três dos primeiros padres apologistas gre
gos: Aristides, T ac1ano e São Just1no. 

Antes de tudo, é preciso frisar que a revelação cristã é um corpo estranho 
oo contexto do mundo helemzado, o que os próprios cristãos cuidaram de realçar 
ao opor-se aos pagãos ou gentios, termo que em grego se diz tà éthna, isto é, o 
conjunto dos povos. 11 I Aristides de Atenas, na primeira das apologias cristãs que 
possufmos, provavelmente dirigida ao Imperador Adriano e escrita em 125-126 
d.C., divide a humanidade em três grandes grupos: "existem três raças de homens 
neste mundo: os adoradores dos entre vós chamados deuses, os JUdeus e os 
cristãos" (fragmentos gregos, 11). 121 Como toda divisão, essa pretende captar dife
renças a partir de certos critérios, nesse caso o fato de se ter muitos deuses ou 
um único. Judeus e cnstãos se separam portanto dos dema1s, vmdo a constituir o 
diferente num ambiente dominado por religiões politefstas, o que por sua vez fun
damenta a necessidade da apologia como defesa da legitimidade da diferença. Es
se é, de fato, o motor que levará o cristianismo a efetivar uma leitura do paganis
mo, num contexto polêmico, em que se afirma reiteradas vezes: se a todos, no or
be romano, é dado ter suas próprias crenças e seus próprios deuses, por que os 
cristãos são perseguidos? Qualquer leitura do mito grego pelos apologistas tem 
essa finalidade tmpenosa de situar o cristianismo num umverso cultural que o re
pele como estranho e noc1vo. 

Embora perpasse essa lettura problemas mais urgentes, como a necessida
de de demonstrar que os cristãos, como grupo social, não representam perigo para 
ordem polftica vigente, ela se detém espectalmente em pontos mais gerais e, por 
1sso, de conseqüências mrus amplas, em que se envolve não apenas a esfera hu
mana, mas tgualmente o mundo natural e supra-natural. Ass1m, na versão sirraca 
da apologia de Aristides, que os especialistas consideram como provavelmente 
ma1s fiel ao ong1nal perdido, a divisão das raças humanas se faz entre bárbaros, 
gregos, Judeus e cnstãos (134-151 ), correspondendo à divisão dos quatros ele
mentos - vento (ou ar), fogo, ãgua e terra- os quais se relacionam com os quatro 
tipos de seres Inteligentes: Deus, anJOS, demônios e homens. Diversos estudiosos 
têm tentado compreender como se conjugam as três seqüências, tendo Wilamo
witz, entre outros, sugerido que se deva agrupar Deus, vento (isto é, céu) e cris
tãos; anjos, fogo e JUdeus; demõmos, água e bárbaros; homens, terra e gregos. 
Mas tudo não passa de conjecturas. O texto mesmo não oferece pistas, dizendo 
simplesmente: "são pois quatro os gêneros de homens: bárbaros e gregos, judeus 
e cristãos. A Deus po1s serve o vento, aos anjos o fogo, aos demônios por sua vez 
a ãgua e aos homens a terra". Fórmula absolutamente enigmática, mas que mostra 
a contento como se transporta a divisão dos elementos para uma divisão dos se
res Inteligentes, em que se 1ncluem os homens, os quais se subdividem por sua 
vez espelhando as divisões supenores. 

Não é contudo tão simples. Ao ser enquadrado numa distribuição que inclUI 
Deus, anjos e demônios, o homem é deslocado para uma esfera supra-natural e 
supra-humana; como os cristãos, ao serem opostos a bârbaros, gregos e judeus, 
encontram-se deslocados, jâ que ser cristão não é critério étnico, ou mais exata
mente étnico-lingüfstico como os demais. Através desses deslocamentos o que se 
logra é Introduzir os cristãos num contexto a que não pertencem, como se introduz 
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a humanidade em geral numa esfera que não é a sua. Não tenhamos dúvidas de 
que a Aristides interessa, antes de tudo, s1tuar os cristãos. Estes são o dado que 
regula a classificação proposta, que os insere no mundo sobrenatural, natural e 
humano. Por outro lado, já que a classificação étnlco-lingürstJca de Aristides parte 
na verdade de uma classificação mlticcrreligiosa, atentando aos deuses que são 
honrados por cada raça, fica marcada a Singularidade do cnstianisrno nos seguin
tes termos: cada raça adora seus próprios deuses; apenas os cristãos têm um 
outro deus. Ou seja, sendo bárbaros, gregos ou judeus, os cnstãos não são bár
baros, gregos ou Judeus - são uma outra coisa, Inclassificável segundo os cnté
rios correntes, o outro. Procede-se assim a uma separação entre raça, lfngua e 
cultura, de um lado, e religião e mitologta de outro, a partu da qual e somente a par
br da qual os cristãos poderiam ser classificados, preparando-se o sentidO ecumê
niCO do própno cnstiamsmo. 

Considerando esse esquema de oposições, o ataque de Aristides será d1r1-
91do contra as mitologias dos dema1s grupos: os bárbaros, 1sto é, egfpcios e cal
deus, cometeram a estulbce de fazer deuses dos seres 1rrac1onrus e dos elemen
tos da natureza; os gregos, .. que são mais sâb1os que os bárbaros, erraram mrus 
que os bárbaros, porque introduziram muitos deuses fe1tos a sua imagem"(versão 
sirfaca. VIII, 2); os judeus "são semelhantes aos gent1os, por mrus que de certo 
modo parecem acercar-se da verdade, da qual verdadeiramente se distanciaram" 
ao negar Cnsto (f.g., XIV, 2). Da consideração das diversas m1tologias é que sur
ge a especificidade do cnstianismo, se constrói sua identidade e se localiza a nova 
mitologia no contexto da tradição. 

Com relação à mitologia grega, que aqUI nos interessa, Aristides é tmplacã
vel: os gregos fizeram seus deuses "adúlteros e assassinos, trracundos, mvejosos 
e rancorosos, parncidas e fratrictdas, ladrões e assaltantes, cochos, corcundas, 
fethce1ros e loucos'' (f.g., VIII, 3). "Rtdfculas, néscias e fmpias palavras" -continua 
Aristides - que têm como finalidade JUStificar que os própnos gregos, .. seguindo 
seus maus desejos, pudessem praticar adultério, roubar, assassinar e fazer todas 
as coisas mais terrfveis. Pois se os próprios deuses fizeram 1sso, como seus ado
radores não fanam?" (f.g .• VIII, 4-5). Toda mitologta grega é portanto pern1ctosa, 
pois pane do princrpio imoral de procurar dar justificattva para os vfctos humanos. 
Dela decorre "que tenha havido para os homens guerras contfnuas, matanças e 
amargos cativeiros" (f.g., VIII, 6). Ela só ens1na coisas que não é "justo nem d1zer 
nem ter na memória" (f.g., XI, 5). É preciso avaliar bem o alcance do ataque: os 
mitos dos deuses e heróis constituem o alicerce sobre o qual se ergue a cultura 
grega, a garantia de sua identidade pelo resguardo da memória, realizada princi
palmente na alocução das obras de sua literatura, através das quais um grego po
dia apreender o que seria a grecidade da Grécia Pois tais histórias não é lfcito di
zer nem guardar na memória. É portanto o próprio fundamento da cultura - a me
móna e sua expressão - que se põe em JOQO. 

O ataque envereda ainda pelas nuances da exegese do mito, em que desde 
eras muito antigas os gregos se tinham exercitado, distinguindo nele ora um senti
do histórico ou trsico, ora um sentido alegórico ou simbólico. Cito ainda Aristides: 
"se pois as histórias sobre os deuses slo mrticas, não sãÇ> senão só palavras (ló
gol); se são ffsicas, não mais são deuses os que estas coisas fizeram e sofreram; 
se são alegóricas, são mitos e nada mais" (f.g., XIII, 7). Racioc(nio circularmente 
intricado, direcionado para desautonzar totaJmente o mito: se o mito narra tatos 
realmente acontecidos, não podem ser deuses suas personagens; se não narra 
fatos reais, não passa de mito, mera palavra. apesar do sentido alegórico que nele 
se possa querer ver. O conceito comum que nós recebemos do mito grego estã 
muito próximo do de Aristides: o mito é apenas mito, não tem relação de verdade 
com os fatos, e o máximo que se pode tirar dele fica por conta de relações aJegón
co-analógtas. 
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Solução fácil e simplista, cujas deficiências se fazem sentir para os próprios 
cristãos. Afinal, o ataque aos mitos gregos se fundamenta no contraponto com 
uma outra mitologia, a judaico-cristã. No âmbito do judafsmo alexandrino já se le
vantara o problema do sentido das Escrituras e de como conciliar as exigências da 
moral com as narrativas amorais ou imorais do Antigo Testamento envolvendo os 
patriarcas. O método alegórico fora aplicado à Blblía por Fnon de Alexandria, dis
cernindo o que nela teria sentido histórico (ou ffsico), alegórico e espiritual. Des
classificar sumariamente o mito envolvia assim riscos para a própria revelação 
cristã - como atirar pedras no telhado do vizinho tendo telhado igualmente de vi
dro. 

De um certo ponto de vista, o problema coloca-se pois em termos da defesa 
em legitimidade de uma outra mitologia em face da estabelecida, ou seja, defende
se o direito à diferença: .. não estamos loucos, 6 senhores gregos, nem anuncia
mos tolices espalhando que Deus veio a ser em forma humana"- escreve Tacia
no, por volta de 170 - "os que nos insultais, comparai os vossos mitos (mythous) 
com nossas narrativas (dlegémasln)" (Discurso contra os gregos, 21 ). 13> Segue 
um apanhado de exemplos literários de metamorfoses ou manifestações dos deu
ses gregos sob forma humana, que conclui com a apóstrofe: .. por isso reparai nos 
memoriais a vós familiares e aceitai-nos corno Igualmente criadores de mitos"{21 ). 
O termo grego é exato: tous mythologountas, jsto é, os que dizem mitos, ou, 
tentando ser mais exato atraves de um neologismo, os que umitologam". A diferen
ça estaria, do ponto de vista de Tac1ano, em que os cristãos, ao mltologar, não 
agem Insensatamente, enquanto os m1tos dos gregos são pura tagarelice {21 ), o 
que serve ainda como critério de distinção entre o mythos e o dlégema, entre mito 
e narrativa ou históna. O estabelecimento da diferença e, conseqüentemente, da 
Identidade do cristiamsmo depende de qualquer modo da admissão de semelhan
ças, a partir das qurus se tenta erigtr cntérios definidores: há evidentes semelhan
ças entre o mitologar grego e o cristão, mas é preciso discernir entre eles, sepa· 
rando o m1to da história sagrada. De qualquer modo, fica marcada a precedência 
do prime1ro, o que faz com que esta possa ser entendida efetivamente como o ou
tro do mito. 

O próprio fato de a defesa do cristianismo dever processar-se sob a fonna 
de ataque contra a cultura grega denuncia sua posição de alteridade, isto é, que 
sua identidade é flutuante e só se institui com relação à diferença. "Filosofia bárba
ra", é como Taciano define a nova religião. Bárbaro não se define por uma afirma
ção, mas por uma negação: aquilo que não é grego. Sem o ponto referencial do 
que ê grego não se pode saber o que é bárbaro, o que fica bastante claro quando 
Taciano, dirigindo-se aos gregos, declara: "Trus coisas, ó senhores gregos, com
pôs para vós Taciano, que filosofa segundo os bárbaros, nascido na terra dos as
s(rios, educado primeiro nas vossas coisas, depois nas que agora anuncia a pro
clamar" (42). Um bárbaro de nascimento e de crença, culturalmente colonizado, 
que investe contra a matriz cultural dominante: um exemplo particular da situação 
geral do cristianismo nascente. 

A mvesbda apologética passa, em primeiro lugar, pela destruição da preten
sa homogeneidade do dominante, tido como o modelo, o clássico: "por que pois, 6 
homem, desencadeias a guerra das letras? por que, como em luta, fazes chocar 
sua pronúncia com o sussuro dos atenienses? se poís atlcizas, não sendo ate
niense, diz a causa por que não dorizas? como este dialeto te parece mais bárbaro 
e aquele mais agradável para a conversação?" (Taciano, 26). O que se passa com 
a l(ngua grega repete-se com a filosofia e a mitologia, em que não há unidade, ar
gumento levantado insistentemente pelos apologtstas: "divergências tendo de dou
trinas, fazeis guerra, sem acordo de op~niões, contra os entre si concordes? .. (Ta
ciano, 25). De fato, ao apresentar os cristãos como um grupo coeso em face de 
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um grupo em que se detectam tantas drferenças, Tac1ano vtsa a problematizar a 
própria identidade do ser grego: "havendo divergência entre vós no que não deve
ria haver, não atino a quem deva chamar grego"(1). 

Em segundo lugar, a defesa supõe mostrar como as instituições bárbaras 
são mais antigas que as gregas, como os gregos mentem ao se proclamarem In
ventores daquilo que apenas aprenderam de outros povos. Entre outros exemplos, 
T aciano declara que os gregos tomaram dos babilônios a astromonia; dos persas, 
a magia; a geometria dos egfpcios; o alfabeto dos fenfcios; de Orfeu, o canto e a 
poesia, bem como a iniciação nos mistérios; dos etruscos, as artes plásticas; dos 
egfpcios a historiografia; dos ciclopes, o trabalho com os metais; e até, curiosa· 
mente, de uma mulher que reinou sobre os persas, a arte de escrever cartas (1 ). 
Como tudo isso os gregos aprenderam dos bãrbaros, também aprenderam asa
bedoria - o que T acíano demonstra provando, através de complicadas cronologias, 
como Homero, "o mais velhos dos poetas e historiadores" é posterior a Moisés, o 
principiador, 'o autor' (arkhegón) de toda a sabedoria bárbara"(31 ). 

Essa- prova de antigüidade Taciano toma de São Justino, seu mestre, que 
havia escrito suas apologias alguns anos antes, em torno de 155. Judeu da diáspo
ra helenizado, filósofo que, convertido, não abandonou a filosofia, Justino não se 
deixa levar apenas pelo ataque direto das instituições gregas, mas despende um 
grande esforço em conciliar parcialmente a revelação cristã com a tradição filosófi
ca antiga. Geralmente os modernos estudiosos só enfocam esse aspecto de sua 
obra, descartando o esforço de aproximação com a mitologia como irrelevante, de
vido unicamente ao meio para o qual Justino escreve, o que considero uma atitude 
evidentemente preconceituosa Ora, na verdade, a famosa teoria do lógos sper· 
matikós, o Jógos (ou razão) divino disseminado entre os gentios, que os teria le
vado a conhecer parte da verdade revelada totalmente em Cristo, só tem sentido 
se em relação com a prova de antigüidade de Moisés e com a teoria da ação dos 
demônios na mitologia. As três soluções, com efeito, procuram responder ao pro
blema das semelhanças entre cristianismo e cultura grega, urgente e essencial 
naquele momento de afirmação da nova tê, a partir do que se marca ao mesmo 
tempo sua novidade e seu carãter úoico. 

Não é aqui o lugar de considerar em detalhes o interessante problema da fi
losofia. Gostaria de dizer apenas que, em geral, admitindo que nos filósofos gre
gos, sobretudo em Platão, hã aspectos de verdade, Justino intenta demonstrar sua 
dependência de Moisés, pela prova de antigüidade, "pois Moisés é mais velho que 
todos os escritores gregos. E tudo quanto a repeito da imortalidade da alma ou dos 
castigos após a morte ou da contemplação das coisas celestes ou de doutrinas 
semelhantes disseram os filósofos e fX>Slas, dos profetas tomaram ocasião tanto 
para podê-lo entender quanto para expressar. Por isso parece haver em todos 
sementes de verdade, mas demonstram não ter entendido com clareza quando 
falam uns contra os outros" (Apologia I, 44, 9-10) (4l. 

Se as coincidências no campo da filosofia se explicam através de influência 
literária, o que se passa em relação à mitologia? Logo no inrcio da primeira apolo
gia, Justino formula sua teoria sobre os mitos: "Pois direi a verdade: nos tempos 
antigos, demônios maus, fazendo aparições (epiphanefa), ·tanto violaram as mu
lheres, quanto corromperam os jovens e mostraram espantalhos aos homens{ ... ) 
(estes), não sabendo que eram demônios maus, os chamaram de deuses, e a ca
da um .chamaram pelo nome que cada um dos demônios pôs em si mesmo" (1, 
5,2). Notem bem como a teoria de Justino não descarta que os deuses tenham 
existido de fato e que de fato constituam epifania do sobrenatural, o que implica no 
reconhecimento de que o mito possa ter um sentido trsico. Essa demonologia mfti
ca, em vez de desautorizar o mito como mera invenção de poetas !Sl, de um certo 
modo o referenda, assimilando-o para o ãmbi1o da mitologia JUdaico-cristã, atitude 
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sem dúvida mais eficaz para o Objetivo sempre presente de defender o espaço do 
cnstianismo no seio do helenismo e mais desestruturadora para o imaginário grego 
que a negação rad1cal do mito. 

A ligação entre as duas mitolog1as torna-se mais clara quando, para explicar 
a ongem dos deuses pagãos e a forma como agiram, conforme o relatado pelos 
poetas, Justino recorre a Interpretação então corrente de passagem do Gêne
sls (6, 4), segundo a qual "depo1s que os filhos de Deus tiveram relações sexuais 
com as filhas dos homens", geraram os gigantes. Conforme Justino, desse pro· 
cesso é que surgiram os deuses gregos quando, depois que Deus criou e regulou 
o mundo, por amor dos homens, .. entregou o cuidado destes, assim como das coi
sas sob o céu, aos anJOS ( ... ) Mas os anjos, ultrapassando esta ordenação, dei
xaram-se vencer pelo amor das mulheres e geraram filhos, que são os chamados 
demônios. E a segwr escravizaram o gênero humano, por meio de signos mági
cos, por meio do medo e do terror ( . . . ) E semearam entre os homens assassina
tos, guerras, adultérios. vfciOS e toda maldade. Dar tanto poetas quanto mitólogos, 
desconhecendo que os anjos e os demônios nascidos deles estas coisas faziam 
aos homens, mulheres, cidades e povos, estas coisas escreveram e atriburram ao 
próprio Deus e aos filhos nascidos de sua semente e aos chamados seus irmãos, 
Poseidon e Plutão, e 1gualmente aos filhos destes" (11, 4, 2-6). Não podemos negar 
que, com essa explicação, Justino logra descobrir num dado blblico totalmente es
tranho ao imaginário grego, por envolver a idéia de um Deus único, a criação do 
mundo e a angelologia judaica, um meio de enquadrar toda a mitologia grega no 
ststema JUdaico-cristão, fazendo ag1r sobre os dados dispersos de que dispõe um 
esforço hermenêutica d1rec1onado pelo interesse da defesa do cristianismo. A dou
trina de dependência dos filósofos com relação a Moisés tem pois aqui seu equi
valente, no campo da mitologia 

Mas se ass1m se explica de um ponto de vista cnstão a natureza dos deu
ses pagãos objeto da mitologia, não se explicam as inúmeras coincidências do 
mitos com a revelação, que a Just1no 1nteressa ressaltar, a fim de tornar mais 
consistente a apologia, nos termos referidos por praticamente todos os primeiros 
padres apologistas: se nós proclamamos coisas semelhantes às ensinadas por 
vossos mitos, por que só nós somos perseguidos? Chega-se, por força dessa ne
cessidade, a nova teoria relativa aos demônios: "os que transmitem os mitos feitos 
pelos poetas nenhuma demonstração dão aos jovens que os aprendem de cor, e 
nós demonstramos que foram ditos para engano e desvio do gênero humano pela 
força dos maus demônios" (I, 54, 1 ). A explicação que segue, a um tempo JUStifica 
as semelhanças e estabelece um sentido para a mitologia pagã, cujo objetivo es
condido e de longo alcance sena provocar confusão no meio historicamente de
terminado, segundo o plano divino, para receber a revelação cristã: os demônios, 
"ouvmdo po1s através dos profetas o anúncio de que Cristo hav1a de vir e de que 
os fmp1os dentre os homens haviam de ser castigados, lançaram mUitos adiante, 
dizendo~se filhos nascidos de Zeus, julgando poder conseguir que os homens 
considerassem as cotsas a respeito de Cristo uma história fantástica (teratologra) 
semelhante às que são ditas pelos poetas. E isso se disse também entre os gre
gos e entre todos os povos onde ouviram ser proclamado pelos profetas que mais 
se haveria de crer em Cristo" (1, 54, 2). Ao fazer dos demônios, como dos filóso
fos, ouvintes (leitores) dos profetas, várias intenções cruzam-se no texto de Justi
no: de um lado, a necessidade de reconhecer que há semelhanças entre as histó
rias dos poetas e a revelação; de outro, o interesse de provocar alguma espécie 
de discernimento entre esta e aquelas, para evitar o risco de reduzir a revelação à 
mitologia ou, dito de outro modo, para negar o caráter mitológico da própria revela
ção; enfim, o esforço de enquadrar o mito no plano salvacionista cristão, através 
da admissão de que a existência da mrtologia demonstra como desde sempre es-
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tava prevista a cristianização dos pagãos. lnd(cio da ete1ção dos gentios e transmi
tindo algo de verdade, fica o problema de como discernir o que há de verdadeiro no 
mito e de como utilizá-lo legitimamente. 

Justino repete então, com relação aos demônios, o que supusera a respeito 
dos filósofos: "ouvindo o dito através dos profetas não o entenderam com clareza, 
mas, errantes, imitaram (emlmésanto) o que dizia respeito a nosso Cristo" (1, 54, 
4). Imitação (em grego mfmema) neste caso é um conceito básico, que o próprio 
Justino esclarece: de um lado há um conhecimento parcial, procedente de se
mentes (spénnata) e efetivado como imitação (mrmema) segundo a capacidade 
(dynamin); de outro, está a revelação, o próprio lógos que se dá a conhecer se
gundo a graça (khárin) dele mesmo, da qual procedem a participação e a ação de 
imitar (metousra kai mrmesis), o que gera uma oposição entre o imitado (mime
ma) e aquilo de que provém a imitação (mfmesis). A sabedoria antiga, com sua 
mitologia, se enquadram no primeiro tipo, correspondendo o segundo à revelação 
cristã. 

Assim, por exemplo, os demônios ouviram o que, no Gênesis, d1z Moisés: 
"não faltará governante em Judá nem chefe em suas coxas, até que venha aquele 
a quem está reservado; e ele será a expectação dos povos, atando à vinha seu 
JUmento, lavando sua túnica no sangue da uva" (I, 54,5). Ouvindo pois estas pala
vras profét1cas, aplicadas pelos exegetas cristãos a Cristo, e pretendendo confun
dir a posteridade, "os demônios disseram que Diomso era filho de Zeus, transmiti
ram que tinha sido o inventor da vinha, inscreveram em seus misténos o asno e 
ens1naram que ele, tendo s1do despedaçado, subiu aos céus" (1, 54,6). Compreen
são incompleta e confusa do d1to profético, que Justino descobre ainda no remedo 
dos mistérios de Cristo presente em outros mitos, como os de Belerofonte, Per
seu, Héracles, Asclép10 (1, 54, 7-10), Core e Atena, cujo comentário vale a pena 
c1tar, pois remete para dados bás1cos da personalidade de Cristo- o ser o lógos 
d1vino e o ter nascido de uma virgem sem contato carnal: " com semelhante malrcia 
disseram que Atena era filha de Zeus, não procedente de união sexual mas, já que 
souberam que, tendo pensado, Deus criou o mundo através do lógos, disseram 
que Atena era como o primeiro pensamento: o que consideramos ser muito r(dicu
lo, apresentar uma imagem do pensamento em forma de mulher" (I, 64, 56-6}. 

A cdtica à mitologia grega assume assim em São Justino um aspecto espe
cial, pois visa não à destruição sumária do mito, mas à sua inclusão na órbita da 
mitologia cristã, o que o desclassifica como equrvoco demonraco. lnclurdo no con
texto do mundo helenizado, creio que Justino percebe relatJvamente bem que a so
brevivência do cristianismo depende da leitura que se lograr fazer da totalidade da 
hislpria: o paganismo prepararia o cristianismo, ainda que imperfeitamente, como o 
mito pagão prepararia a revelação, ainda que através de remedos, já. que a epifania 
de Cristo, segundo a expressão de São Paulo, vem a ser a "plenitude dos tem
pos". Envereda-se ass1m pelo campo da mitologia comparada e da hermenêutica 
do mito, em que as diversas leituras dependem dos intereses de quem lê. Movido 
por esses interesses, Justino não tem escrópulos de apossar-se da totalidade da 
cultura antiga, afirmando que "quanto junto de muitos está dito bem, pertence a 
nós, cristãos" (11, 13, 4); ou ainda: "os que viveram conforme o lógos são cristãos, 
ainda quando chamados ateus, como, entre os gregos, Sócrates, Heráclito e os 
semelhantes a eles, e, entre os bárbaros, Abraão, Azarias, Misael, Elias e muitos 
outros'' (1, 46, 3). Ele vai ainda mais longe, mov1do pela necessidade historica
mente premente da apologia: Sócrates foi perseguido e morto pelo mesmo motivo 
por que os cristãos também são, sob a acusação de que introduzia novos demô
nios e não reconhecia os que a cidade tinha por deuses (1, 5, 3-4). "Mas a verdade 
é que, expulsando da repóblica Homero e os outros poetas, ensinou os homens a 
rechaçar os maus demônios que cometeram as abominações de que falam os 

108 



poetas, ao mesmo tempo em que os exortava ao conhecimento de Deus( ... ) Isso 
foi JUStamente o que fez nosso Cristo por sua própria virtude { ... ) Cristo que em 
parte foi conhecido por Sócrates" (11, 10, 6-8). 

Se Cristo equrvale parcralmente a Sócrates, elimrna-se o problema da dite
renca, o outro torna-se rgual ao mesmo. Mais ainda já que ambos combatem os 
demônios e transmitem o conhecimento do Deus verdadeiro, inverte-se todo o 
sistema, passando os deuses antigos à condição de alteridade. Na verdade, con
forme o imaginário crrstão, o demonraco é a esfera do outro - a Deus se reserva o 
estatuto do mesmo, realizado em grau supremo na sua absoluta unidade, singula
ndade e stmplicidade, na absoluta igualdade consigo mesmo. É a mesma necessi
dade de subverter o sistema que justifica a prova da antigüidade, pois se os mitos 
s~o remados dos profetas, como a filosofia, o ponto de referência passa a ser a 
chamada "filosofia bárbara" em torno da qual se colocam outras filosofias. 

Cunosamente, do lado grego, o filósofo Celso, escrevendo na mesma época, 
cntrca o caráter mitológtco do corpo de doutrinas dos cristãos, afirmando que foram 
estes que tomaram as doutrinas dos filósofos e dos poetas antigos, deturpando-as 
por não poderem compreendê-las com clareza (cf. Orrgens, Contra Celso). Além 
pots de saber quem rouba de quem, e justamente por 1sso, o que fica claro é como 
ser reduztdo à condição de alteridade envolve nscos para os dois lados. Negando 
o mito grego sumária ou parcialmente, os apologistas cristãos não agem com isen
ção, nem seria de esperar que o fizessem, pois suas doutrinas não são fruto de 
debates acadêmtcos, mas de urgentrssimos problemas de identidade vivenciados 
no dia a dia. 

Por outro lado, o fato de se ocuparem do mito pagão, Jâ de antemão tendo 
certeza rnamovrvel de que era forçoso que representasse o erro em face da reve
lação, demonstra como constituir uma identidade supunha entrar em diálogo com a 
tradição. A revelação sozinha não tem eficácia se ignorar a tradição. T aciano de
clara que fala das coisas gregas à moda grega não porque veja nelas algum valor, 
mas porque só ass1m se poderia fazer entender pelos gregos. Eu diria: não porque 
desejasse o verdadeiro diálogo, que supõe a abertura para assimilar opiniões 
alheias, mas porque sem um mfnimo de intefigibifidade no contexto de uma tradição 
rica e, ao contrário do que se afirma freqüentemente, ainda viva e atuante, o cris
tianismo se inviabilizaria. 

É preciso pois problematizar o lugar comum de que, num mundo decaden
tlsta, o cristianismo se teria difundido por ser a única força capaz de dar renovado 
sent1do à existência. O que se constata, de fato, é um paciente trabalho para tirar a 
nova religião da marginalidade, o qual, desenvolvido com radical constância atra
vés dos séculos, logrará formular uma visão global e tefeológica da história sob 
a ótica cristã, como a que A cidade de Deus, de Santo Agostinho, lega à posteri
dade. 

Quando se introduz Crista como o critério da história e o plano divino para a 
salvação do mundo, realizado historicamente em cada cristão, como seu motor, 
alcança-se finalmente o objetivo que, no universo cristocêntrlco da Idade Média eu
ropéia, cristalizarA o mito grego como o outro monstruoso da revelação, oposta a 
ele sob a roupagem de história sagrada, do modo como o demônio ê o outro de 
Deus. <61 

NOTAS 

1 . Embora, nesta oposição, se possa detectar Influências do juda(smo, parte-se de 
fato para um discernimento mais amplo além dos critérios meramente raciais. 
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2. Utilizo o texto estabelecido por D. Ruiz Bueno e publicado em Padres apologe
tas grtegos (s.ll), Madrid, 1979. 

3. O texto utilizado foi estabelecido por D. Ruiz Bueno e publicado no volume aci
ma citado. 

4. O texto de Justino utilizado é o estabelecido por D. Ruiz Bueno publicado no 
mesmo volume citado anteriormente. 

5. Essa opinião havia sido expressa desde épocas muito remotas por diferentes 
autores gregos, incluindo filósofos, historiadores e mesmo poetas como Eurlpi
des. 

6. Este trabalho foi também apresentado em Porto Alegre, em 1987, por ocasião 
do "Seminârio Internacional: Atualidade do Mito", promovido pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. 

J 
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