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Convidamos o leitor a fixar a 

atenção num momento em que 

experimentou uma emoção religiosa 

profunda e, na medida do possível, 

exclusivamente religiosa. Se não for 

capaz ou se até não conhece tais 

momentos, pedimos-lhe que termine aqui 

a sua leitura. 
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1 UMA INTRODUÇÃO À QUESTÃO ESLAVA 
 
 O maior obstáculo para o estudioso brasileiro em história e espiritualidade eslavas 
é a escassez, não só de fontes primárias, mas mesmo de pequenas introduções, manuais e 
revisões em língua portuguesa, castelhana ou inglesa. Isto me leva a concluir que o 
significado desta obra de tradução é tão maior quanto mais vasta for esta negligência 
latino-americana a respeito de tão formidável cultura, cujas raízes, ramificações e frutos 
estão a certa distância de serem coerentemente apreciados em seu real valor para a 
civilização. O mesmo não ocorre nas línguas eslavas, porém. A riqueza de livros 
publicados e de pesquisadores especialistas em historiografia e espiritualidade eslavas é 
espantosa em países como Ucrânia e Rússia.  

A questão da origem eslava, seu solo originário, sua linguagem e sistema de 
escrita, sua influência étnica nos demais povos e vida cultural anteriores à cristianização, 
irrompe ora em controvérsia científica, ora em polêmica política, submergindo tanto o 
intelectual quanto o leigo, famintos por conhecimento imparcial ou desenvolvimento 
pessoal, num lago tartárico rodeado de belas iguarias que recuam quando se lhes estendem 
as mãos – um genuíno suplício de Tântalo.  

Esta dificuldade, entretanto, obrigou-me a uma curiosa imersão em textos de 
idiomas eslávicos e permitiu-me certa proximidade e, consequentemente, uma 
genuinidade maior desta tradução e pesquisa com relação não apenas ao idioma em sua 
estrutura formal, mas à riqueza imagética e espiritual da linguagem algo rústica 
empregada neste Livro de Veles. 
 
1.1 ESPIRITUALIDADE, NÃO MERA MITOLOGIA 
 

Substituir termos depreciativos que sugerem extravagância e afetação como 
mitologia e paganismo, ou os jocosos fábula e folclore, milenarmente presentes na 
literatura universal quando se trata de religiões indo-europeias, por espiritualidade ou fé, 
não apenas é um modo de prevenir concepções hegemônicas e deterministas em questões 
religiosas, mas de atestar clareza conceitual quanto ao uso destas terminologias e, 
sobretudo, exprimir uma lucidez etnocultural só possível com alguma consciência 
historiológica comparativa. Afinal, a religião, doutrina ou ordem viva e entusiástica de 
hoje torna-se a mitologia ou culto morto e repugnado de amanhã. Me parece razoável 
concordar com Ernst Cassirer1 quando esclarece o eidos da religião e da mitologia de 
forma a torná-los não apenas semelhantes, mas dependentes: “Em todo o curso de sua 
história, a religião permanece indissoluvelmente ligada a elementos míticos, e 
impregnada deles2”.  Não foram afinal, como analisou Rudolf Otto em sua monografia 
clássica3, o numinoso, o mysterium tremendum que promove o terror místico, e o 
sentimento humilde de criatura e da majestade do Sagrado, todos envoltos sob o manto 
do maravilhoso não-racional, igualmente vivido por todos os povos nos seus respectivos 
instantes de florescimento? A unidade de sentimento entre o indivíduo, o outro, a 
comunidade, a natureza e os deuses, é, não apenas a chave explicativa para estudiosos 
dos sistemas religiosos e mitológicos, mas uma declaração universal do direito a ser de 
todas as fés que se nutrem destes elementos nativos, autônomos e singulares. 
 

 
1 CASSIRER, E. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. Trad. Tomas R. 
Bueno. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
2 Op. cit., p. 146. 
3 OTTO, Rudolf. O sagrado: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. Trad. 
J. Gama. Lisboa: Edições 70, 1992. 



1.2 QUEM SÃO OS ESLAVOS? 
 
 Segundo as definições enciclopédicas mais abrangentes, a denominação “eslava” 
aplica-se ao mais numeroso corpo étnico e linguístico de povos indo-europeus que 
inicialmente se fixaram nas porções central e oriental da Europa4. Nosso ilustre homem 
de letras sul-rio-grandense Tassilo O. Spalding, autor de traduções clássicas e dicionários 
mitológicos, deu-nos uma daquelas raras contribuições eslavistas em nosso idioma, ainda 
que sintética e objetiva em demasia – meras doze páginas de um dicionário5 –, bem 
simbolizando o quadro de obscurantismo susocitado. Spalding reafirma a origem indo-
europeia e, como muitos, a equivale à hipótese da migração ariana do Terceiro milênio 
AEC – nomenclatura coerente que, isenta de histerismos, remete aos Vedas para designar 
distinção e nobreza não apenas em relação à população aborígene instalada próxima ao 
rio Indo, mas de acordo com a arqueologia e novas pesquisas genéticas, às atuais 
populações centro-asiáticas e europeias em geral, uma vez que neste período os indo-
europeus ou arianos se assentaram nas estepes russas e planaltos iranianos6. Em se 
tratando mais especificamente da questão eslava, Spalding indica uma divisão geográfica 
e linguística em três grandes grupos eslávicos, divisão esta que aprimoro com dados 
atualizados da Encyclopædia Britannica7: 1) eslavos orientais ou do Leste: russos, 
ucranianos, bielorrussos e rutênios; 2) meridionais ou do Sul: búlgaros e húngaros, 
croatas, macedônios, eslovenos, sérvios, montenegrinos e bósnios; e 3) ocidentais: 
poloneses, tchecos, eslovacos, morávios, silesianos, sorábios e parte dos bálticos e 
romenos. Em termos de religiosidade cristã, tradicionalmente se dividiram em dois 
grupos dominantes: um ligado à Igreja Ortodoxa Oriental composto de maioria russa, 
ucraniana, búlgara, sérvia e macedônia, quais se utilizam do alfabeto cirílico; e outro 
associado à Igreja Católica Romana, entre poloneses, tchecos, eslovacos, eslovenos e 
croatas que fazem uso do alfabeto romano.  
 Os registros históricos sobre estes povos começam no sexto século de nossa Era. 
Sua história é marcada por agudas dissensões e conflitos entre Estados. A invasão 
turcomana e mongol nos territórios balcânicos e russos contribuiu para o seu alheamento 
ao desenvolvimento político, econômico e cultural europeu, além de fortalecer políticas 
militares e prolongar sistemas medievais como o servilismo8. No século XIX, após as 
guerras napoleônicas, surgem em vários países movimentos pan-eslávicos diversificados, 
cujos frutos, malgrado o desaparecimento progressivo de sua dimensão política, 
atualmente podem ser recolhidos em um sentimento geral de fraternidade cada vez menos 
filantrópico e cosmopolita. Isto significa que não se trata mais de uma acepção meramente 
ideológica. À medida que avançam pesquisas científicas das mais intrépidas e demais 
ensaios, traduções e criações literárias que também não dispensam coragem e tenacidade, 
dá-se lugar a noções como fé nativa, pátria comum e unidade étnico-racial que, como 

 
4 SOWARDS, S. W. Internet Archive. Twenty-five lectures on modern balkan history: Lecture 1: 

geography and ethnic geography of the Balkans to 1500. Michigan: Michigan State University Libraries, 
2008. Disponível em: <http://staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lecture1.html>. Acesso em: 17 nov. 2019. 
5 SPALDING, T. O. Dicionário das mitologias européias e orientais. São Paulo: Cultrix, 1975. 
6 Este tópico será retomado mais adiante com mais detalhes. Cf. JOSEPH, T. The Hindu. How genetics is 

settling the Aryan migration debate. 2017. Disponível em: <thehindu.com/sci-tech/Science/how-genetics-
is-settling-the-aryan-migration-debate/article19090301.ece>. Acesso em: 17 nov. 2019; e FREITAS, A. C. 
Público.pt. Estudo genético comprova migração para a Índia há cinco mil anos e instala a polêmica. 
2017. Disponível em: <www.publico.pt/2017/08/23/ciencia/noticia/estudo-genetico-comprova-migracao-
para-a-india-ha-cinco-mil-anos-e-instala-a-polemica/1783033/amp>. Acesso em: 17 nov. 2019. 
7 ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. Slav. 21 out. 2019. Disponível em: <britannica.com/topic/Slav>. 
Acesso em: 18 nov. 2019. 
8 Idem. 



resposta à principal crítica dessa perspectiva, alcançam regiões muito mais vastas, 
vindouras e autênticas que qualquer cartaz partidário revolucionário ou contrato burguês 
de cooperação econômica que possam nascer de organizações mundiais públicas ou 
privadas – independentemente das cores de suas bandeiras, do tamanho de seus ídolos de 
plástico e da arrojada fraseologia encomendada por seus contratantes invisíveis. Nada 
mais belo que a comunhão entre as nações quando cada povo reconhece o que lhe 
pertence: sua identidade, origem e sentido comum. 
 
1.3 O QUE “ESLAVO” SIGNIFICA? 
 

O próprio etnônimo foi alvo de longo debate. As três origens e significados em 
disputa, segundo o historiador Dr. Philip Lozinski9, especialista em história e arte eslava, 
foram: as formas eslávicas slovo que significa “palavra” e slava “glória, fama”, e o latino 
sclavus “escravo”. Em resumo, o primeiro é demasiado limitado e quase ilógico enquanto 
autodenominação; o terceiro é uma depreciação greco-bizantina tardia; e o segundo, 
porém, além de corresponder exatamente ao nome pelo qual os próprios eslavos se 
chamaram, possui evidente conotação espiritual ao designar, simultaneamente, 
“glorificador” e “glorioso”. Às palavras do Prof. Lozinski: “A explicação do nome dos 
eslavos como ‘adoradores’ se encaixa no padrão cultural e sociológico da história eslava 
primitiva. Além disso, está em perfeita concordância com certos aspectos significativos 
de sua história e amplia o escopo de nossa abordagem do problema da história e das 
origens eslavas”10. 
 
1.4 DA ESPIRITUALIDADE ESLAVA PRÉ-CRISTÃ 
 
 Outra contribuição propedêutica nos foi dada por Waldomiro O. Piazza, 
intelectual cristão de espírito sintético, que em seu popular Religiões da Humanidade11 
dedicou algumas páginas à mitologia eslava, organizando-a em dois núcleos eslávicos a 
partir das fontes documentais legitimadas disponíveis, todas escritas por cronistas cristãos 
que não raro limitavam-se a demonizar seu objeto de observação. Os primeiros são os 
eslavos da Rússia que, a partir da célebre Crônica de Nestor ou Crônica dos Anos 

Passados, no início do século X, já sob o governo cristão de Vladimir I de Kiev, afirma-
se que cultuavam a Perun, deus guerreiro dos trovões, e Veles, deus pastor e patrono dos 
rebanhos, em ídolos de madeira. O próprio Vladimir I, ao iniciar seu reinado, teria erguido 
vários desses ídolos em uma colina fora dos muros da capital, destacando-se além 
daqueles dois, os de Hors, deus solar e da medicina, Stribog, deus dos ventos e 
tempestades, Simargl, deus canino do fogo, Mokosh, deusa da colheita e tecelagem e, 
mais tarde, um ídolo de Svarog, deus ferreiro celestial. Nos sermões dos monges descritos 
na Crônica, citam-se ainda várias divindades e espíritos das águas, bosques e campos. Ao 
que tudo indica, a princípio, Vladimir tentou conciliar esta antiga religião com o 
cristianismo, em vão. O segundo núcleo religioso nos remete aos eslavos do Báltico, e 
conforme faz notar o padre Piazza, as fontes documentais e arqueológicas são muito mais 
ricas e detalhadas precisamente porque os povos bálticos resistiram por mais tempo ao 
cristianismo, isto é, até finais do século XIII. Algumas das fontes são a Crônica de 

Thiemar, Saga Knythlinga, Atos dos Bispos da Igreja de Hamburgo e outras tidas por 
menores. Elas indicam que havia dois centros de maior importância religiosa: Riedegost, 

 
9 LOZINSKI, B. P. The name SLAV. In: _____. Essays in Russian history. Hamden: Archon Books, 1964. 
pp. 19-30. 
10 Op. cit., p. 30. Tradução livre. 
11 PIAZZA, W. O. Religiões da humanidade. São Paulo: Loyola, 1991. 



uma antiga cidade no atual norte alemão em que se situava um grande templo em madeira 
repleto de imagens de Svarozich, uma variação do ferreiro Svarog; e Arkona, na atual 
Rúgia, uma ilha alemã do mar Báltico, em que também havia um santuário com vários 
deuses entalhados e pintados, com destaque aqui para os policéfalos Sventovit, que 
realizava oráculos, e o misterioso Triglav. Indo um pouco mais além, vestígios 
arquitetônicos indicam que na cordilheira Свwiętokrzyskie no sul polonês houve um 
grande santuário no século VIII dedicado ao Sol, destacando-se ali vários símbolos 
solares, bem como vários templos menores com muralhas arredondadas no distrito de 
Łysa Góra.  
 

 
Figura 1: Fotografia esquemática das quatro faces do 
ídolo de Zbruch, encontrado em 1848 dentro do rio 
Zbruch, provavelmente aí lançada curante a conversão 
cristã da Ucrânia.  
Fonte: EncyclopediaOfUkraine.com, 2019. 

 
O famoso ídolo de Zbruch, na Ucrânia, hoje em exibição no Museu Arqueológico 

de Cracóvia, e comumente associado ao divino Sventovit, indica uma grande cidade-
templo que reunia diversos clãs e tribos eslavas. De modo geral, os eslavos dividiam 
similaridades com as religiões celta e germânica: culto ao fogo, às forças da natureza, ao 
Sol e aos antepassados – e este intimamente ligado com a ideia de fertilidade da terra, de 
ciclo eterno e de renascimento. Há relatos de que cultuaram um Ser Supremo, supondo 
um sistema religioso henoteísta. Algumas peculiaridades eslávicas eram a importância do 
culto ao cavalo, a riqueza dos templos que recebiam um terço dos espólios de guerra e a 
importância dos sacerdotes frente ao clã por serem os intérpretes do destino humano. 
Acreditavam os eslavos de ambos os núcleos espirituais num tipo de vida espiritual após 
a morte física. Atribuíam um senso de dignidade peculiar ao homem, que por sua vez, 
meio a todos os seres vivos e abaixo dos deuses, detém o seu lugar próprio.  

É digno de nota mencionar que, segundo Coulanges12, clássico absoluto em 
historiografia antiga, todos estes elementos, clara e constantemente presentes no Livro de 
Veles, se enquadram perfeitamente no conjunto das religiões arianas que se fundamentam 
em duas bases cultuais: o culto aos mortos e o culto ao fogo. Do primeiro deriva o eterno 

 
12 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e 
de Roma. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 



laço de sangue que une as cadeias geracionais e dá o poder sacerdotal ao pater, o pai e 
sumo-sacerdote doméstico, como também o apaziguamento das almas que, ao contrário 
das religiões posteriores, não transmigravam nem subiam aos céus, mas ficavam junto da 
terra, conferindo a esta um caráter sagrado jamais antes visto e incumbindo a família de 
zelar pelos seus mortos, que logo se elevavam à categoria de divindades do lar e protetores 
dos descendentes: “A religião não residia nos templos, mas na casa [...] Ela nasceu 
espontaneamente no espírito humano”13. Do segundo deduz-se origens ainda mais 
remotas que o culto de Brahman ou de Indra que remetem ao culto de Agni, no Livro de 
Veles correspondente a Ognebog, igualmente cultuado como uma lareira sagrada que 
preside refeições, orações e assembleias, dando quiçá origem aos famosos cultos solares 
que percorreram o globo desde tempos imemoriais, aqui eventualmente citados como uma 
díade divina, Simargl-Ognebog. 

Com muita sabedoria, Coulanges conclui que ambos os cultos são, no fundo, um 
só. Sob o fogo da lareira repousava um antepassado, e manter o fogo sempre aceso e puro 
era conservar a presença vivificante do ancestral – daí originando a antiga representação 
da alma como uma chama viva, ideia sintetizada, por exemplo, no Geist do alemão ou em 
metáforas recuadas como “chama da vida”. Ver-se-á, inclusive, muitos exemplares desta 
identificação entre o sol, o fogo, o espírito e a vida em trechos do Antigo Testamento, 
como o aparecimento de Javé em chamas qual “fogo consumidor” (Ex 24:17) e o fogo no 
altar aceso pela estirpe de Arão (Lv 1:7) escritos entre os séculos VII e VI AEC, e também 
no Novo Testamento, como o batismo pelo fogo prenunciado por João Batista referindo-
se a Jesus (Mt 3:11, Lc 3:15), escrito no primeiro século de nossa era. 

 
A religião do fogo sagrado data, pois, da época distante e misteriosa 
quando ainda não havia gregos, nem italianos, nem hindus, só árias. 
Quando as tribos se separaram umas das outras, transportaram esse 
culto consigo, umas para as margens do Ganges, outras para as praias 
do Mediterrâneo. Mais tarde, entre essas tribos separadas e já sem 
relações entre si, umas adoraram Brahma, outras Zeus, outras Janus; 
cada grupo criou seus próprios deuses. Mas todos conservaram como 
um antigo legado a religião primeira que haviam concebido e praticado 
no berço comum de sua raça14. 

 
Cento e cinquenta anos nos separam desta magistral lição de Coulanges, e 

pudemos alargar ainda mais suas implicações. Estas crenças naturais tão fascinantes 
quanto autênticas foram encontradas não apenas no Mediterrâneo e na península indiana 
há milênios, mas no Egito, nas estepes pérsico-iranianas, na península itálica, na Gália, 
Bretanha e Germânia bárbaras, na Escandinávia e, segundo autores consagrados em 
meios polemistas, chegaram às Américas muito antes das navegações modernas, cujos 
testemunhos variam entre fontes literárias, lendas de tradição oral, achados arqueológicos 
e coincidências gramaticais das mais desconcertantes mesmo ao leitor mais cético. O 
Livro de Veles é mais um pilar a somar a este santuário do renascimento espiritual para 
todos os que atualmente compartilham, com o calor de seus corações em sincronia, do 
laço sagrado da história e da ancestralidade comuns. 
 
1.5 RODNOVERIE: O RENASCIMENTO ESLAVO 
 

 
13 Op. cit. p. 47. 
14 Op. cit. p. 38. 



 Impossível falar em cultura ou tradição próprias, isto é, criações objetivas nascidas 
da experiência cotidiana meio às idiossincrasias climáticas, geográficas e biológicas de 
um povo, e ainda muito menos em sua conservação, defesa e resgate, excluindo-se o 
fundamento ou centro dispensador de seus significados e razão de ser: a religião nativa. 
Os movimentos reconstrucionistas15 e neopagãos16 são um dos caminhos possíveis não 
apenas para autoconhecimento a nível individual, mas para a reconquista da união 
orgânica entre as atividades espirituais de um povo, isto é, sua religião, arte, filosofia e 
política como um direito e dever nacionais. O neopaganismo eslavo, enquanto 
denominação universal, abraça todas as iniciativas de renascimento da espiritualidade 
pré-cristã eslávica que se espalharam na Polônia e Ucrânia a partir do trabalho do 
arqueólogo e etnógrafo Zorian D.-Khodakovsky, O Sławiańszczyźnie przed 

chrześcijaństwem (“Sobre o eslavismo antes do cristianismo”) de 1818 em que defendia 
a importância do renascimento da religião nativa. Mas é em 1921 com a fundação do Koło 

Czcicieli Światowida (“Círculo Sagrado dos Seguidores de Syvatovit”) do estudioso 
polonês Vladislav Kolodzey que o neopaganismo eslavo enquanto organização religiosa 
tomou forma e, a partir de uma revista publicada no Canadá em 1964 pelo estudioso 
ucraniano Lev Sylenko intitulada Рі́дна Ві́ра, “Ridna Vira”, que traduziu-se por “Fé 
Nativa”, o movimento passou a denominar-se Rodzimowierstwo na Polônia, Ridnovirya 
na Ucrânia, Rodnovĕří em República Tcheca, e na forma mais usual, Родноверие, 
“Rodnoverie”, na Rússia.  

As primeiras associações e grupos na Polônia, Ucrânia e Rússia, ao logo do século 
passado, foram fundadas por círculos de intelectuais formados em sua maioria por 
psicólogos, etnólogos, historiadores e artistas em geral que lutaram judicialmente pelo 
seu reconhecimento enquanto organizações religiosas independentes em tensão constante 
com a Igreja Ortodoxa Russa e, até 1991, com a repressão do Estado soviético. Um marco 
histórico do movimento Rodnoverie foi o registro da Московской славянской языческой 
общины (“Comunidade Pagã Eslava de Moscou”) em fevereiro de 1994, que impulsionou 
outros grupos à luta de seu reconhecimento nacional e internacional a ponto de 
organizarem em 2004 o Primeiro Congresso Internacional de Comunidades Eslavas, 
realizado na cidade russa de Kaluga. Dentre os pontos destacados neste congresso, um 
dos mais importantes foi a caracterização e diferenciação entre a comunidade Rodnoverie, 
seja ela neopagã ou reconstrucionista, dos grupos esotéricos, sincréticos, extremistas e 
cristãos, dentre os quais se inclui a famosa Igreja Yngliista Russa. A principal razão de 
tal diferenciação é evitar peremptoriamente às pseudociências e toda forma de 
contaminação por outras doutrinas alheias às tradições eslávicas. Há atualmente uma 
longa listagem de associações neopagãs na Bielorrússia, Estônia, Eslováquia, Bulgária, 
Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia e Eslovênia, além das pioneiras ucranianas, 
polonesas, tchecas e russas.  

Segundo artigo17 do colunista G. Manáev do Russia Beyond de agosto deste ano, 
um dos maiores portais de mídia sobre a Rússia na Internet, uma das mais influentes 
comunidades russas é a União de Comunidades de Crenças Nativas Eslavas, criada em 
1997. Uma página encontrada na maior rede social russa, o VKontakte ou apenas VK, 

 
15 O termo reconstrucionista aplicado a religiões significa uma pretensão de restituição fiel de práticas, ou 
seja, sem tolerar alterações ou adaptações nos cultos antigos.  
16 O termo pagão vem do latino pagus, “campo” e paganus, “camponês, rústico”, e foi adaptado pelos 
cristãos romanos para designar aos povos não-abraâmicos, isto é, os politeístas europeus, a partir do sentido 
de “gentio” do judaísmo, que designava aos povos não-israelitas. A ideia de um neo, “novo” paganismo 
remete a não continuidade das antigas tradições em sentido ortodoxo, mas com adaptações e se difere dos 
sincretismos dos quais o Wicca é o maior exemplo.  
17 MANÁEV, G. Russia Beyond. Ainda existe paganismo eslavo?. 04 ago. 2019. Disponível em: 
<https://br.rbth.com/cultura/82635-ainda-existe-paganismo-eslavo>. Acesso em: 18 nov. 2019. 



chamada Eslavos, Paganismo, Rus, possui mais de 250 mil membros. Em entrevista para 
a matéria, uma devota russa enarra sobre as celebrações neopagãs que frequenta: “Não há 
uma lista comum de orações, feitiços ou coisa que se assemelhe: o sacerdote faz um 
discurso falando sobre os lugares nativos, a Terra Nativa e os objetos naturais próximos, 
como rios ou lugares memoriais ligados aos ancestrais. O discurso é inventado por quem 
o profere e ninguém faz objeções, porque a visão de mundo é a mesma entre todos na 
celebração”. 
 
1.6 UCRÂNIA, A TERRA MÃE 

 
Com efeito, mesmo com novas evidências e estudos de ordem arqueológica, 

linguística e genética que apontam a bacia do rio Dnieper no atual território ucraniano 
como a terra natal eslava pela alta frequência do haplogrupo R1a em diversas etnias 
eslavas como poloneses, russos e ucranianos – certamente proveniente da uma dispersão 
protoindo-europeia desde o Quinto milênio AEC que, segundo a hipótese Kurgan da 
arqueóloga lituana M. Gimbutas18 formulada em 1956 se iniciou na bacia do Dnieper com 
a domesticação de cavalos e cultura de montes funerários de pedra, seguidos de culto a 
ídolos, pecuária, agricultura e produção em cerâmica19 –, velhas e novas disputas se 
acendem e os posicionamentos acadêmicos autorizados se submetem às suas respectivas 
políticas institucionais, estas determinadas por planificações estatais e recursos privados 
engajados em conveniências administrativas nacionais e internacionais, numa complexa 
rede de interesses político-econômicos de difícil captura e definição em seus fins, muito 
embora facilmente reconhecível por seus meios. 
 

É, no entanto, indispensável que reconheçamos os méritos, muitas vezes heroicos, 
de  pesquisadores, ensaístas e escritores que resistem e até mesmo confrontam este 
espírito do tempo e ultrapassam o estreito de Messina do silêncio e do temor, pondo em 
risco não só suas carreiras profissionais mas, em alguns casos, até mesmo sua vida privada 
e familiar, simplesmente por sobreporem o espírito de inquérito, nos mais variados níveis 
e modos do saber, a todo e qualquer interesse e projeto alheio à busca pelo mais 
verdadeiro, ainda que menos conveniente. E é munido deste esforço de legitimação de 
tendências dissidentes que envolvem todas as questões fundamentais acerca da origem e 
desenvolvimento etnocultural dos povos eslavos até a conclusão do seu processo de 
conversão ao cristianismo no século X, que torno pública esta tradução inédita para o 
português diretamente do texto russo do Livro de Veles. 

 

   
 
  

 
18 Este tópico será tratado mais adiante. Cf. GIMBUTAS, M. The prehistory of eastern Europe. Part I. 

Mesolithic, Neolithic and Copper age cultures in Russia and the Baltic area. American Slavic and east 

European review, v. 17, n. 1, pp. 241, 1958. Disponível em: 
<https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review>. Acesso em: 17 nov. 2019. 
19 Todos elementos essenciais constituintes da vida tribal eslava, segundo consta em largas descrições no 
Livro de Veles. Cf. ANTHONY, D. W. The horse, the wheel and language: how bronze-age riders from 

the Eurasian steppes shaped the modern world. New Jersey: Princeton University Press, 2007. 



2 SOBRE O LIVRO DE VELES 
 

 
Figura 2: Única cópia disponível do Livro, confeccionada por contornos, feita por Mirolyubov entre 
os anos 20 e 50. As primeiras palavras dizem “Livro de Veles”, o que indica tratar-se do texto da placa 
16-II.  
Fonte: RussianMyth.ru, 2019. 

 
O atual Велесова Книга (Velesova Knyha), “Livro de Veles” em ucraniano, era 

originalmente uma pilha de placas de madeira de carvalho ou bétula de 38x22cm de 
diâmetro com dois furos para amarração gravado com escrita pré-cirílica por um ou mais 
escritores em algum momento do século IX. Algumas tábuas estavam em más condições, 
prejudicando o texto em diversos pontos. O conteúdo não é apenas religioso mas histórico 
e enarra eventos importantes que teriam ocorrido entre os séculos X AEC e IX EC.  

Sua descoberta foi feita em 1919 durante a Guerra Civil Russa por Fiódor 
Arturovich Izenbeck, um oficial do Exército Imperial Russo, em uma mansão dos 
Kurakins, antiga família ucraniana, perto de Cracóvia. Em 1925 Izenbeck se fixou em 
Bruxelas e entregou as tábuas para o escritor Yuriy Petrovich Mirolyubov (1892-1970) 
estudá-las. Durante ocupação alemã de 1941 Izenbeck falece e as placas foram perdidas. 
Especula-se terem sido guardadas pela Sociedade de Pesquisa Ahnenerbe ou pelo Comitê 
da KGB, ou mesmo destruídas. Mirolyubov foi quem pela primeira vez estudou, editou e 
traduziu as placas de madeira em papel para o russo, passando seu material em 1953, já 
nos Estados Unidos, para o professor Aleksanr Aleksandrovich Kurenkov do Museu de 
Cultura Russa de São Francisco que o editou na revista Жар-Птица, “Ave de Fogo” 
entre 1957 e 1959. Estas publicações periódicas chamaram a atenção do entomólogo e 
escritor Sergey Jacques Paramonov (1894-1967), mais conhecido por Sergey Lesnoy, que 
tratou de estudá-las e divulgá-las com extensos comentários.  

Na era da Internet, encontram-se várias traduções literais do Livro feitas 
automaticamente por softwares que embora possam parecer úteis, antes confundem que 
introduzem o leitor. Todas as traduções atualmente disponíveis na rede provêm da 
publicação em russo feita em 1999 pelo acervo digital Asov.nm.ru hoje extinto de 57 
páginas de um livro de Lesnoy intitulado Откуда ты Русь? (“De onde vens, Rus?”). 
Estas páginas continham nada mais que a tradução para o russo do Livro de Veles. Foi a 
partir desta publicação, ainda em circulação, embora de difícil acesso, que a presente 
tradução foi realizada.  
 
2.1 POLÊMICA DE AUTENTICIDADE 
 



 O Livro de Veles é famoso também pelo debate acirrado entre diversos 
especialistas que até atualmente imprimem vigorosos ataques e defesas quanto a 
autenticidade histórica da obra a partir de análise linguística. Todos os estudos sobre a 
legitimidade do Livro foram feitos com base na cópia fotografada exibida anteriormente. 
Os principais ataques se referem a presença de evidências de uma mistura artificial de 
várias formas dialetais eslávicas antigas, dificuldades na interpretação, contradições 
históricas na formação das palavras, provável adulteração alfabética. A crítica é 
consensual em atribuir a Mirolyubov e seus colaboradores a autoria da falsificação, tendo 
sido produzida nos anos 40. Os que compõem a defesa da completa autenticidade ou os 
que ressaltam dúvida quanto à falsidade da obra relevam todos um maior campo de 
evidências, dentro do qual eu também me situo: é preciso conhecer o texto por inteiro – 
pelo menos até onde nos é dado lê-lo e compreendê-lo – e depurar sua validade não apenas 
formal, mas substancial; isto significa compará-lo aos dados geográficos e históricos em 
termos de descobertas arqueológicas e genéticas; significa ainda avaliar sua contribuição 
religiosa, moral e educacional para os tempos atuais. 

Esta nova tradução do Livro de Veles em língua portuguesa abre, nada obstante, 
um novo problema: como poderiam autores como Mirolyubov produzir antes da década 
de 80 uma obra cujo conteúdo coincide com descobertas cientificas e arqueológicas 
posteriores? O modo peculiar e trinitário de compreender o universo, a íntima relação 
com as forças naturais, a concepção unificada e quase monoteísta entre os deuses o mundo 
celestial, a proximidade ou derivação da cultura védica ariana20, e as máximas morais 
atemporais, não são elementos a se desprezar e descartar a título de falsificação. Há de se 
observar ainda que grande parte dos textos sobre o assunto são parciais e politicamente 
engajados. O paleolinguista sérvio Radivoje Pesic (1931-1993), autor de uma tradução 
completa do Livro de Veles para o sérvio, defendeu a autenticidade do Livro, arguindo 
que os problemas linguísticos podem ser atribuídos a variações dialetais e regionalismos 
se considerarmos que os textos foram escritos e compilados a partir de fontes e pessoas 
diferentes, tornando plausível a ocorrência de erros linguísticos durante processos de 
transcrição. É de opinião corrente que Mirolyubov, enquanto escritor, não deu mostras de 
ser ele mesmo um talento apto a uma invenção de tal envergadura e grandeza. 
 
2.2 CONTEÚDO DO LIVRO DE VELES 
 
 Resumidamente, o Livro é escrito em analepse a partir do século IX EC, 
estendendo um arco histórico-mitológico milenar cuja ponta alcança o século X AEC. A 
analepse é motivada pela entidade divina Mãe Sva, que canta os feitos heroicos dos 
gloriosos eslavos – recorrente jogo de palavras que confere o sentido do etnônimo – para 
os eslavos do tempo presente que se encontram subjugados pelos varegues. Assim, Mãe 
Sva é um elemento exortativo sempre presente que insta seus filhos de modo que, com a 
recordação de sua história de vitórias, origens divinas e costumes próprios, possam 
recobrar forças e encontrar meios para libertarem-se e viverem novos dias de paz.  

As primeiras placas tratam da doutrina do Triglav Universal e descrevem o reino 
celestial de Iria, em que se encontram os prados azuis do Svarga – a cidade celestial de 
Svarog, Pai e Criador de deuses e homens. Em seguida começam as narrativas 
propriamente históricas com Bogumir, o primeiro ancestral humano dos eslavos, filho do 
divino Ário, que morava com sua família na terra mítica dos Sete Rios, muito 
provavelmente situados em alguma região do médio Dnieper e não no leste do 

 
20 LEWIS, J. R. Violence and new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 2011. 



Cazaquistão, como deduziu Lesnoy21 apenas nominalmente. Bogumir é esposo de 
Slavunia, pai de dois filhos e três filhas. Une suas filhas a três viajantes e dá origem às 
tribos eslavas dos drevitas, kriviches e poloneses. Seus dois filhos geram os severianos e 
os russos. Mudam-se todos para a região da Mesopotâmia, e então para a Síria, onde já 
constituem um povo numeroso composto por vários clãs. Na Síria são capturados por 
Nabsur, rei babilônico que os incorpora em seu exército. Aproveitam a ocorrência de um 
terremoto para fugir do Egito e seguem para a Cítia, e daí para os Cárpatos no século VII 
AEC onde permaneceram por cinco séculos. Dos Cárpatos tornam ao Dnieper, portanto 
no século II AEC, ali vivendo mais quinhentos anos. Entre os séculos III e IV EC foram 
atacados pelos nômades costoboches e então vieram o cazares, tribos turcomanas que se 
fixaram próximo dos mares Negro e Cáspio. Houve uma grande divisão entre os eslavos, 
agora autodenominados ‘russos’ ou ‘rusiches’22 e muitos ficaram sob o domínio cazar, 
enquanto outros foram buscar a ajuda de iranianos para confrontar os invasores. 
Derrotaram cazares e godos em dezenas de batalhas. Relativamente unidos, os ‘russos’ 
fundam Ruskolan, Golun, Surozh e outras cidades históricas. Durante o século IV lutam 
contra conquistadores gregos, romanos, godos e hunos. São por fim derrotados por 
Germanarech ou Hermenerico, o rei dos godos, ainda no século IV. Recebendo o auxílio 
espiritual de Ário e seus filhos Kiy, Schek e Khoriv, ancestrais originários das tribos dos 
ucranianos, tchecos e croatas respectivamente, fogem ao jugo gótico e fundam Kiev. Os 
‘russos’ são subjugados Aldorech no século VII, e, no IX, caem sob domínio varegue por 
Rurik, seguido por Askold e Dir que dão azo à atribulada conversão cristã ortodoxa do 
Leste. Completa-se, portanto, o retorno analéptico.  

Ressalva-se, entretanto, que estes acontecimentos raramente se dão, na 
consecução de uma placa a outra, de forma clara, linear e unívoca. Frequentemente 
confundem-se os momentos históricos com os religiosos, e ambos com a dimensão de 
tempo considerada: ora refere-se ao século dos autores, ora ao de alguma narrativa 
anterior, ora a um passado remoto. Os períodos são inicialmente estimados por 
informações prestadas pelo próprio texto e vão permitindo a dedução de outros 
relacionando-se todos os conhecimentos disponíveis em uma grande rede de 
aproximações históricas. Tudo isto para dizer apenas que é preciso reconhecer os limites 
do entendimento – muito pouco do que se pode afirmar a respeito dos conteúdos 
históricos do Livro de Veles o é em definitivo. 
 
2.3 SOBRE ESTA TRADUÇÃO 
 

O texto editado por Sergey Lesnoy traz numerações capitulares que aqui foram 
preservadas. O numeral romano I indica capítulos publicados originalmente por Lesnoy 
em 1966 em sua estadia no Canadá. O numeral II se refere a textos editados por A. A. 
Kurenkov na revista Ave de Fogo de 1959. E o III corresponde aos parágrafos publicados 

 
21 Conclusão particular minha devido a contradições geográficas expressas entre placas. Esta questão será 
minuciosamente tratada mais adiante. 
22 ‘Russos’ aqui correspondem a pусы (rusy), literalmente “loiros”, forma plural de “rus” que optei por 
traduzir. As formas arcaicas rusiche, rusichi e russisch significam ‘pessoa Rus’. Estas nomenclaturas se 
referem a duas unificações pan-eslávicas distintas, embora relacionadas. A primeira e mais antiga é a mítica 
Ruskolan do século IX AEC, e a segunda é a histórica Rus’ de Kiev, confederação medieval organizada 
por reis varegues entre os séculos IX e XIII EC. Não se deve em hipótese alguma reduzir estes ‘russos’ aos 
russos do Estado da Rússia, cujo nome é ainda posterior ao medieval Russkaia. O étimo pode relacionar-se 
com o fato de muitos ‘rus’ viverem próximos ao rio ucraniano Рось, “Ros”. No Livro de Veles, veremos 
que o filho mais novo de Bogumir, o primeiro ancestral dos povos eslavos, chama-se Rus. Cf. 
ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. Rus people. 15 mai. 2015. Disponível em: 
<britannica.com/topic/Rus>. Acesso em: 18 nov. 2019. 



após a morte de Mirolyubov pelo colaborador ucraniano N. F. Skrypnik. Tal 
decodificação já se tornou tradicional entre as diversas edições do Livro de Veles e, com 
efeito, tornam-se úteis como sistema de citação e busca intratextual.  

As dificuldades de tradução foram inumeráveis. É possível afirmar sem exageros 
que há toda espécie de problemas gramaticais possível. De início, observa-se que o texto 
não está apenas em russo, mas misturam-se orações inteiras em ucraniano e muitas 
palavras só adquirem sentido em bielorrusso ou macedônio. Assim, em diversas ocasiões 
de espinhosos impasses a tradução comparada e a pesquisa etimológica se mostraram 
quais vias de inesperada luminosidade. Há várias lacunas que indicam tanto a deterioração 
das placas quanto ilegibilidade de frases e palavras. Muitos nomes de deuses, indivíduos 
e lugares são de difícil caracterização e identificação e em muitos momentos tudo o que 
se tem são hipóteses e deduções advindas das próprias indicações contextuais. As grafias 
surgem variadas, divergentes e até incompletas. Frequentemente o tempo verbal é 
ambíguo e a pontuação não raro é inadequada. Quase não há dinamicidade ou algum senso 
orgânico na disposição dos advérbios, conjunções e preposições. Confundem-se 
substantivos com adjetivos e vice-versa. Há frequentes problemas morfossintáticos. Isto 
para ilustrar apenas os obstáculos gramaticais do próprio Livro. Não raro foram 
identificadas inconsistências históricas, geográficas e teológicas nas próprias anotações 
de Lesnoy, como em dezenas das centenas de fontes pesquisadas. Dadas as circunstâncias, 
concedi maior autoridade ao próprio texto que a terceiros que o estudaram.  

A adaptação russa da forma antiga do Livro de Veles suscitou, conforme citado, 
algumas tentativas de tradução de trechos por terceiros para o inglês e espanhol. Munido 
deste material de apoio inicial, o processo de tradução efetuou-se com o manuseio 
simultâneo de três softwares: Babylon Translator, DeepL e Google Translate. O Babylon, 
consagrado o programa mais completo e confiável, trabalha a partir de 1700 dicionários 
e oferece consulta lexical individual, ativo na rede por 19 anos e citado no Guinness Book; 
o DeepL é um tradutor de Rede Neural Artificial (isto é, aprende com a experiência dos 
usuários) com inteligência sintática, útil para naturalizar orações antiquadas e para filtrar 
expressões literais e figuradas. O Google, também dotado de Rede Neural, é o mais amplo 
e diversificado dos tradutores, embora tenha evidentes dificuldades sintáticas que são o 
maior alvo de justíssimas críticas de linguistas e escolas de idiomas, que tornaram 
imprescindível um apuro cuidadoso durante sua utilização. Como suplemento, utilizou-
se o clássico Dicionário Russo-Português de N. Voinova e S. Starets, constantemente 
aconselhado por tradutores especialistas no idioma. Além da tradução do russo para o 
português, os parágrafos, frases e palavras do original foram comparadas, num sistema 
dinâmico de níveis de complexidade e profundidade, com suas formas no ucraniano, 
bielorrusso e cazaque. Eventualmente também foram buscadas formas e significados 
complementares no macedônio e uzbeque. Não raro alguns termos e expressões 
requereram pesquisa historiográfica especial, seja por seu desuso, ambiguidade ou 
emprego simbólico. Todas as placas, sem exceção, atravessaram todas estas etapas de 
tradução, interpretação e revisão, cujo objetivo geral foi o alcance da maior coerência por 
meio da ausência de contradições, não apenas gramaticais, mas geográficas, culturais e 
historiológicas.  

A espiritualidade eslávica é uma esfinge universal. Mas longe está, deve-se dizê-
lo, de ser tida por quimera. Não são poucos os estudiosos que consideram o Livro de 
Veles intraduzível e repleto de referências enigmáticas e impossíveis de solucionar. Cito, 
a título de exemplo, o mistério da placa 11b-II que dispõe 66 substantivos próprios sem 
quaisquer pistas de sua significação para além de constituírem, em seu conjunto, partes 



do Triglav Universal. Com certo apuro interpretativo a partir do trabalho simbológico de 
G. V. Sergeyevich e Y. Valeryevna e pesquisa etimológica comparada entre vários 
idiomas eslávicos, decifrei cada uma destas entidades que, uma vez esclarecidas em seu 
sentido, compõem nada mais que o complexo Calendário agrícola eslavo organizado em 
tríades de fenômenos – e um dos momentos mais mágicos e encantadores de toda a obra. 

Destarte, não houve um só enunciado, conceito, personagem ou fato relevantes 
que tenham sido negligenciados ou tidos por ininteligíveis na presente tradução. Ampla 
variedade de tipos de fontes de pesquisa foram consultados e criteriosamente avaliados 
por seu conteúdo em vários idiomas, desde blogues informais e fóruns até artigos 
acadêmicos em periódicos digitais, livros impressos e considerável profusão de mapas. 
Zelo especial foi dedicado à filtragem de escritos esotéricos, psicologistas, astrológicos e 
sincréticos, afinal são estes os conteúdos mais deletérios a qualquer empreendimento 
intelectual sério desta natureza. Isto posto, todo subjetivismo moderno foi preterido em 
nome de clareza e exatidão. 

Para agilizar a leitura e a consulta de esclarecimentos, preferiu-se utilizar o 
sistema de notas em rodapé ao invés de dispô-las ao fim do livro ou, o que é pior, nos 
desfechos capitulares. Não é embaraço algum não poder dar garantias de acerto. Para um 
trabalho desta magnitude e relevância a única garantia justa foi uma disposição de boa 
vontade em deixar guiar-se pelo mais verdadeiro. 

Com vistas a criar maior proximidade para com a espiritualidade eslava, produzir 
uma experiência de encontro religioso através do belo e abrandar o exercício de leitura, 
foram incluídas ilustrações de domínio público produzidas e publicadas a partir de 2008 
pelo designer russo Igor Evgenievich Ozhiganov. 
 
2.4 QUAL A IMPORTÂNCIA DESTE LIVRO? 
 

Em verdade, o Livro de Veles é considerado a “Bíblia” do movimento 
Rodnoverie, ou seja, é um Livro Sagrado do Neopaganismo eslavo. A incontestável 
importância espiritual e cultural de seus conteúdos foi reconhecida por Levko 
Lukyanenko (1928-2018), político e escritor ucraniano, condecorado à honra máxima de 
Herói da Ucrânia, que declarou ser o Livro de Veles uma fonte histórica. Na Ucrânia, 
portanto, o Livro de Veles é reconhecido desde 1999 como um importante ponto de 
referência histórico e literário para a cultura do país, estando incluso no currículo de 
ensino secundário nacional, mesmo após novas polemizações em 200823. Em um rico 
levantamento de dados sobre organizações pagãs eslavas, o pesquisador Ivakhiv afirma 
que o Livro é bem aceito entre a população eslava nativa e é o mais importante dos textos 
sagrados para o movimento neopagão, ainda que jamais liberto da mancha da polêmica 
sobre sua autenticidade: “O documento mais importante da primeira categoria é o Livro 
de Veles, um texto medieval ostensivamente antigo tratado como escritura sagrada por 
muitos praticantes pagãos e de fé nativa ucraniana, russa e bielorrussa e como documento 
histórico fundamental para a maioria dos outros, embora a maioria dos estudiosos 
considere constituir uma falsificação moderna”24. Não obstante, novas edições e 
traduções do Livro são publicadas todos os anos ao redor do mundo e abundam textos 

 
23 RUDNITSKY, Y. Народна правда. Початок кінця “велесовщини”. 10 mai. 2008. Disponível em: 
<http://narodna.pravda.com.ua/history/48259d5bd6b31>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
24 IVAKHIV, Adrian. Nature and ethnicity in east European paganism: 

an environmental ethic of the religious right?.  The Pomegranate, v. 7, n. 2, p. 194-225, 2005. Disponível 
em: <https://journals.equinoxpub.com/index.php/pom/article/view/2084>. Acesso em: 15 nov. 2019. 
Tradução livre. 



russos, poloneses e ucranianos sobre a religiosidade eslávica, bem como em língua 
inglesa em caráter emergente. 

O Brasil abriga vasta população de descendência eslava desde as primeiras ondas 
migracionais do século XIX. Estima-se, a partir de dados oficiais nacionais e estrangeiros, 
que vivem atualmente no Brasil aproximadamente: dois milhões de poloneses na região 
Sul, Sudeste e Goiás, tornando o país o que detém maior número de imigrantes desta etnia 
no mundo; um milhão de ucranianos na região Sul, especialmente no Paraná, o que 
confere ao Brasil o mérito de abrigar a maior comunidade ucraniana da América Latina; 
quinhentos mil tchecos na região Sul; e duzentos mil russos na região Sul e Sudeste. Dado 
o espírito pioneiro e o ineditismo desta tradução comentada do Livro de Veles para o 
português em terras brasileiras, é impossível prever os efeitos, a qualidade da recepção e 
os usos a que este trabalho estará vulnerável. Conta-se que, certa vez, instara um clérigo 
com Lutero: “Vamos, Martin, pensas que algum príncipe vai reunir um exército para te 
defender? Se persistires em provocar agitação, onde ficarás a salvo?”, “Sob o Céu”, 
respondeu-lhe, prosseguindo com suas publicações. O que é certo é que nunca é tarde 
demais para reconquistar aquilo que por direito se lhe pertence – entregue pelo céu e 
frutificado sobre a terra. 

 
J. O. Bilda, 

Brusque, 22 de novembro de 2019. 
 

   
 

 
 

  


