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Prefácio

O atraso na publicação deste terceiro volume deve-se principalmente a razões 
de saúde: já há algum tempo minha visão vem diminuindo, e uma artrite 
rebelde dificulta-me o manejo da pena. Vejo-me assim obrigado a concluir a 
última parte da História das crenças e das ideias religiosas com a colaboração 
de vários colegas, escolhidos entre meus ex-alunos. 

Como o leitor não deixará de perceber, alterei o plano anunciado no Pre-
fácio do volume 2. Continuei a desenvolver a história das Igrejas cristãs até a 
época das Luzes e transferi para o último volume os capítulos sobre o desabro-
char do hinduísmo, a China medieval e as religiões do Japão. Reservei quatro 
capítulos para a história das crenças, ideias e instituições religiosas da Europa 
entre os séculos IV e XVII, mas me detive menos nas criações familiares ao 
leitor ocidental (a escolástica e as Reformas, por exemplo), para examinar com 
maior profundidade certos fenômenos em geral não estudados nos manuais, 
ou que têm sua importância diminuída: as heterodoxias, heresias, mitologias 
e práticas populares, a feitiçaria, a alquimia, o esoterismo. Interpretadas em 
seu próprio horizonte espiritual, essas criações religiosas não são destituídas 
de interesse e às vezes até de grandeza. De qualquer modo, elas fazem parte 
integrante da história religiosa e cultural da Europa. 

Uma seção importante do último volume da História terá por tema a 
apresentação das religiões arcaicas e tradicionais da América, da África e da 
Oceania. Finalmente, no último capítulo, procurarei analisar a criatividade 
religiosa das sociedades modernas.*

Agradeço ao professor Charles Adams, que teve a gentileza de ler os ca-
pítulos XXXIII e XXXV, e me transmitiu muitas observações valiosas; no 
entanto, é minha a responsabilidade pela interpretação do xiismo e da mística 
muçulmana, que tem por base a hermenêutica de meu saudoso amigo Henry 
Corbin. Sou reconhecido ao professor André Lacocque, colega e amigo, pelo 

* Como o leitor irá observar, Mircea Eliade não teve tempo de completar este projeto. (N.E.)
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cuidado com que leu e corrigiu todo o texto deste volume, e a meu editor e 
amigo Jean-Luc Pidoux-Payot, pela paciência e pelo interesse com que acom-
panhou a elaboração da obra. 

A presença, o carinho e a dedicação de minha mulher conseguiram su-
perar o cansaço e o desânimo provocados por meus sofrimentos e minha 
deficiência física. É graças a ela que este volume pôde ser escrito. 

Mircea Eliade
Universidade de Chicago
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XXXI. Religiões da Eurásia antiga:  
turco-mongóis, fino-úgricos, balto-eslavos

241. Caçadores, nômades, guerreiros

As fulminantes invasões dos turco-mongóis – desde os hunos, no século IV, 
até Tamerlão (1360-1404) – inspiravam-se no modelo mítico dos caçadores 
primitivos da Eurásia: o carnívoro que persegue a caça na estepe. A instan-
taneidade e a rapidez de seus movimentos, a matança de populações inteiras, 
a destruição dos sinais exteriores de cultura sedentária (cidades e aldeias) 
aproximam os cavaleiros hunos, ávaros, turcos e mongóis das alcateias de lo-
bos que dão caça aos cervídeos da estepe ou atacam os rebanhos dos pastores 
nômades. Não há dúvida de que a importância estratégica e as consequências 
políticas desse comportamento eram bem conhecidas dos comandantes mi-
litares. No entanto, o prestígio místico do caçador exemplar – o carnívoro 

– desempenhava um papel apreciável. Várias tribos altaicas reivindicavam a 
ancestralidade de um lobo sobrenatural (cf. §10). 

O aparecimento fulgurante dos “Impérios das Estepes” e seu caráter mais 
ou menos efêmero ainda fascinam os historiadores. Com efeito, os hunos es-
magaram, em 374, os ostrogodos no Dniéster, provocando a migração precipi-
tada e em série de outras tribos germânicas, e saquearam, a partir da planície 
húngara, várias províncias do Império Romano. Átila conseguiu conquistar 
grande parte da Europa central, mas, pouco tempo depois de sua morte (453), 
os hunos, divididos e desorientados, desapareceram da história. Da mesma 
forma, o enorme Império Mongol criado por Gêngis-Khan no espaço de duas 
décadas (1206-27), e ampliado por seus sucessores (a Europa oriental após 
1241, a Pérsia, o Iraque e a Anatólia depois de 1258, a China em 1279), declinou 
após a fracassada conquista do Japão (1281). O turco Tamerlão (1360-1404), 
que se considerava o sucessor de Gêngis-Khan, foi o último grande conquis-
tador a inspirar-se no modelo dos carnívoros. 

Convém dizer que todos esses “bárbaros”, que se precipitaram em vagas 
sucessivas desde as estepes centro-asiáticas, não desconheciam certas criações 
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culturais e religiosas dos povos civilizados. Aliás, como não tardaremos a ver, 
seus antepassados, os caçadores pré-históricos e os pastores nômades, tinham 
se aproveitado – também eles – das descobertas efetuadas em diversas regiões 
da Ásia meridional. 

As populações que falavam as línguas altaicas ocuparam um imenso 
território: a Sibéria, a região do Volga, a Ásia central, o norte e o nordeste 
da China, a Mongólia e a Turquia. Distinguem-se três ramos principais:  
1) o turco comum (uigure, chagatai); 2) o mongol (calmuco, mongol, buriata); 
3) o manchu- tonguse.* O hábitat primitivo dos povos altaicos foi provavel-
mente as estepes em volta dos montes Altai e Ch’ing-hai, entre o Tibete e a 
China, estendendo-se, ao norte, até a taiga siberiana. Os diversos grupos al-
taicos, bem como as populações fino-úgricas, praticavam a caça e a pesca nas 
regiões setentrionais, o nomadismo pastoral na Ásia central e, em proporção 
mais modesta, a agricultura na zona meridional. 

A Eurásia setentrional sofreu, desde a pré-história, influência das cultu-
ras, indústrias e ideias religiosas vindas do sul. A criação da rena nas regiões 
siberianas foi inspirada pela domesticação do cavalo, feita provavelmente nas 
estepes. Os centros pré-históricos comerciais (como, por exemplo, o da ilha 
dos Cervos no lago Onega) e metalúrgicos (Perm) desempenharam impor-
tante papel na elaboração das culturas siberianas. Mais tarde, a Ásia central e 
a Ásia setentrional foram recebendo gradualmente ideias religiosas de origem 
mesopotâmica, iraniana, chinesa, indiana, tibetana (o lamaísmo), cristã (nes-
torianismo), maniqueísta, às quais se devem acrescentar as influências do islã 
e, recentemente, a do cristianismo ortodoxo russo. 

Convém esclarecer, no entanto, que essas influências nem sempre lo-
graram modificar sensivelmente as estruturas religiosas originais. Certas 
crenças e costumes próprios dos caçadores paleolíticos ainda sobrevivem 
na Eurásia setentrional. Em muitos casos, identificam-se mitos e concep-
ções religiosas arcaicas sob a máscara lamaísta, muçulmana ou cristã.** Con-
sequentemente, a despeito dos diversos sincretismos, é possível distinguir 
certas concepções características: a crença no deus celeste, soberano dos 

* A hipótese de uma família linguística uralo-altaica, compreendendo também o finlandês e o 
húngaro, foi abandonada.
** Os documentos escritos são pouco numerosos e recentes: algumas alusões nos Anais chineses 
do século II a.C. e em certos historiadores latinos e bizantinos do século IV d.C. (referentes às 
campanhas de Átila); as inscrições dos paleoturcos do Orkhon, na Mongólia (séculos VII e VIII), 
e a literatura elaborada depois das conquistas de Gêngis-Khan, à qual se devem acrescentar os 
relatos de viagens de Marco Polo (século XII) e dos primeiros missionários católicos. Somente 
a partir do século XVIII é que as obras de autores europeus trazem informações mais coerentes 
sobre as crenças e os costumes da Eurásia.



Religiões da Eurásia antiga 17

homens, um tipo específico de cosmogonia, a solidariedade mística com os 
animais, o xamanismo. Entretanto, o grande interesse das religiões da Ásia 
central e setentrional reside principalmente em suas criações de estrutura 
sincretista. 

242. Tangri, o “Deus-Céu”

De todos os deuses dos povos altaicos, o mais importante e o mais conhecido 
é certamente Tangri (Tengri entre os mongóis e os calmucos, Tengeri entre 
os buriatas, Tangere entre os tártaros do Volga, Tingir entre os beltires). O 
vocábulo tängri, designando “deus” e “céu”, pertence ao vocabulário do turco 
e do mongol. Existindo já “desde a pré-história da Ásia, ele teve um destino 
singular. Seu campo de expansão no tempo, no espaço e através das civiliza-
ções é imenso: há referências a ele que datam de mais de dois milênios; esse 
vocábulo é ou foi empregado em todo o continente asiático, desde as frontei-
ras da China até o sul da Rússia, desde o Kamtchatka até o mar de Mármara; 
os ‘pagãos’ altaicos dele se utilizaram para designar seus deuses e seu Deus 
supremo, e foi conservado em todas as grandes religiões universais que, ao 
longo de sua história, foram sucessivamente abraçadas pelos turcos e pelos 
mongóis (cristianismo, maniqueísmo, islamismo etc.)”.1

O vocábulo tängri é empregado para exprimir o divino. Como grande 
deus celeste, é ele atestado entre os hiong-nu no século II a.C. Os textos apre-
sentam-no como “alto” (üzä), “branco e celeste” (kök), “eterno” (möngkä) e 
ele é dotado de “força” (küç).2 Numa das inscrições paleoturcas do Orkhon 
(séculos VII-VIII) aparece escrito: “Quando no alto o Céu azul e embaixo a 
Terra escura foram feitos, entre os dois foram criados os filhos do homem  
(= os seres humanos).”3 Pode-se interpretar a separação entre o Céu e a Terra 
como obra cosmogônica. Não há mais que alusões a uma cosmogonia pro-
priamente dita, cujo autor é Tangri. Contudo, os tártaros do Altai e os iacutos 
designam seu deus como “Criador”. E, segundo os buriatas, os deuses (tengri) 
criaram o homem e este viveu uma existência ditosa até o momento em que 
os maus espíritos espalharam a doença e a morte pela Terra.4

Seja como for, a ordem cósmica, e portanto a organização do mundo e 
da sociedade, e o destino dos homens, dependem de Tangri. Por conseguinte, 
todo soberano deve receber do Céu a sua investidura. Lê-se nas inscrições 
do Orkhon: “Tangri, que educara meu pai, o Kaghan, … Tangri, que dá o 
império, esse Tangri institui a mim mesmo como Kaghan.”5 Com efeito, o 
Kaghan é um “Filho do Céu” segundo o modelo chinês (cf. §128). O soberano 
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é o enviado ou o representante do Céu-Deus. O culto de Tangri é mantido em 
toda a sua força e integridade pelo soberano. 

Quando reina a anarquia, quando as tribos são dispersadas, quando não há mais 
império (como ocorre em nossos dias), Tangri, outrora tão visível, tende a tornar-  
se um deus otiosus, a ceder seu posto a divindades celestes secundárias ou a 
partir-se em pedaços (multiplicação dos tengri). … Quando não há mais sobe-
rano, o Deus-Céu lentamente se esquece, o culto popular se fortalece e tende a 
assumir o primeiro posto.6 

(Os mongóis conhecem 99 tengri, a maior parte dos quais com nomes e 
funções precisas.) A transformação de um deus celeste e soberano em deus 
otiosus é fenômeno universalmente atestado. No caso de Tangri, sua multipli-
cação ou sua substituição por outras divindades parece ter acompanhado o 
esfacelamento do Império. O mesmo processo, porém, aparece em inúmeros 
contextos históricos.7 

Tangri não possui templos e é duvidoso que tenha sido representado sob 
a forma de estátua. Em seu célebre debate com o imã de Bukhara, disse-lhe 
Gêngis-Khan: “O Universo inteiro é a casa de Deus, que utilidade pode haver 
em designar um lugar específico (Meca, por exemplo) onde se reunir?” Como 
em toda parte, o deus celeste dos altaicos é onisciente. Ao prestarem jura-
mento, diziam os mongóis: “Que o Céu o saiba!” Os comandantes militares 
subiam ao cume das montanhas (imagem privilegiada do centro do mundo) 
para orar a Deus ou, antes das campanhas, isolavam-se em suas tendas (às 
vezes pelo espaço de três dias, como sucedeu com Gêngis-Khan), enquanto 
a tropa invocava o Céu. Tangri manifestava seu descontentamento por meio 
de sinais cósmicos: cometas, fomes, inundações. Preces eram-lhe endereçadas 
(como, por exemplo, entre os mongóis, os beltires etc.), eram-lhe sacrificados 
cavalos, bois e carneiros. O sacrifício aos deuses celestes é universalmente 
atestado, sobretudo na ocorrência de calamidades ou catástrofes naturais. En-
tretanto, na Ásia central e setentrional, como em outras partes, a multiplica-
ção dos Tangri é seguida de sua assimilação a outros deuses (da tempestade, 
da fertilidade cósmica etc.). Assim, em Altai, Bai Ulgan (o “Muito Grande”) 
substituiu Tengere Kaira Kan (“o misericordioso Senhor Céu”), e é a ele que 
se faz o sacrifício do cavalo (ver p.28s.).8 O distanciamento e a passividade 
caracterizam outros deuses celestes; assim Buga (“Céu”, “Mundo”), dos ton-
guses, não recebe culto; é onisciente, mas não se imiscui nos negócios dos ho-
mens, nem sequer impõe castigo aos maus. Urun ai tojon, dos iacutos, habita 
o sétimo Céu, tudo governa, mas só faz o bem (o que significa que não pune).9


