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“Bekos”

• Psamético I  (VII Séc. a.C.) e o 
idioma Frígio

• Estátua volitiva da 26ª Dinastia 
(Louvre) 



• Frederico II 
rei do Sacro Império 
Romano-Germânico 
(séc. XIII)



Lingüística comparada e a
Origem monogênica dos idiomas

• Winfred P Lehmann Patrick C. Ryan



• Guilherme Stein Jr. 
Semelhanças Lingüísticas e 
religiosas entre os povos 
“Tradição Adâmica” 
Evidências de uma 
Monogenia linguística e 
Religiosa entre os povos



• Grupos sonoros 
 

• Idiomas greco-latinos – Div, Deus, ζεος, θεος, Dio, 
Dios, Dieu.

• Idiomas greco-saxônicos – God, Gott, Gud

• Idiomas semíticos – Allá, El, Al, Illu, Il.

• siríaco antigo: shabbatho; assírio:  sabatu; grego: 
sabbaton; latim: sabbatum; hebraico: shabbat; 
copta: pi sabaton; afegão: shamba; etíope: sambat.



•  A Tradição Adâmica e a mais antiga situação de 
“telefone sem fio”...

• A Origem do mito de Órion...





Orion comanda um exército na expulsão de 
um ser alado e seu exército



Osiris

Bashti-beki  - ser 
caído e 
confundido ou 
ofensor 
confundido. 
Lepus – para 
árabes e 
hebreus a lebra 
é um animal 
impuro.(‘arnebet)







Antigo mapa iraniano estelar de Babirosh 
(Babilônia) Aqui Órion (Tamuz ?) é um 
guerreiro contra um querumbim rebelde. Mas a 
versão às vezes era outra ...  



Ninurta e Azag (serpente) e 
tinha ainda o Anzu (dragão)









Deus Ninurta (Marduk) e Anzu (Tiamat) 









 



• Gênesis de Eridu – Criação do mundo, invenção das 
cidades, e o dilúvio. Antes do céu e da terra, havia um 
mar de caos. Os deuses o envolviam e eles decidiram 
criar a humanidade a partir do barro para cuidar do 
campo e adorá-los. Cidades e reis foram criados, mas os 
deuses decidiram destruí-los por um dilúvio. Ziusudra 
(Upnapishtim) de Eridu foi Instruído por Enki (Ea) a 
construir um barco para sobreviver ao dilúvio. Depois de 
salvo ele  oferece um sacrifício a An (Anu) e Enlil (Bel).



• Mito do Paraíso – Ninhursag (deusa mãe Nin= 
senhora Ḫur.Sag= montanha sagrada) criou um 
Jardim e o chamou de Edenu, na região de Dilman (o 
oriente). Ninhursag incubiu Enki, seu amado, de 
cuidar dos animais e do jardim. Mas ele se tornou 
curioso e seu assistente, Adapa, selecionou sete 
plantas proibidas e ofereceu a ele. Enki ficou então 
doente e sentiu dores em sua costela (curiosamete 
“costela, “Ti” em Sumério, quer dizer “Vida” e 
“Costela”). Outros deuses convenceram Ninhursag a 
relevar a questão e ela, então, criou Ninti (Nin= 
Senhora; Ti costela) para curar Enki e dar-lhe vida. 



• Dentro do sacrado recinto da Montanha da criação, em 
Eridu, Enki (Ea) mantinha os segredos da vida e da 
morte. Seu emblema era duas serpentes entrelaçadas 
num bastão (caduceu). Ele era o Deus que criou os 
primeiros seres humanos. Ele era também o lider dos 
primeiros filhos de Anu que vieram para a terra. Ele 
salvou a humanidade que estava fadada a desaparecer 
no dilúvio convocando Ziuzudra e dando-lhe a ordem 
de construir um barco mágico e se salvar juntamente 
com sua família. Enki teria 120 sars naquele tempo (?) 
de atividade sobre os homens. 



• Mito de Adapa – Adapa era um mortal filho de Ea (Enki 
sumeriano). Ele habitava na cidade sagrada de Eridu ou 
Dilman. Ele cometeu erro (quebrou o vento com a vela 
do seu barco)um e foi obrigado a comparecer perante 
Anu. Ea, seu deus patrono, o aconselhou a ser humilde e 
pedir desculpas por ter errado e não aceitar participar 
da comida do céu, pois seria uma comida de morte. 
Anu, gostou de Adapa e lhe ofereceu a comida da 
imortalidade, e não da morte, mas ele recusou e assim 
perdeu a imortalidade que seria sua. Adapa, as vezes é 
identificado com o conselheiro de Alulim, rei de Eridu 
que viveu antes do dilúvio. 



Ninhursag junto ao espírito da floresta 
próxima à árvore da vida. Relevo de Susa, II 
milênio a.C. 



Nin-gish-zida (senhor[a] da árvore agradável) - deus 
da árvore do conhecimento



Copo de oferendas de Gudea mostrando Nin-
gish-zida



Um mural do palácio de Zimri-Lim rei de Mari (perto do Eufrates) 
circa 1778-1758 a.C. (época de Hamurabi) 
Veja as criaturas aladas protegendo as árvores da vida. 





• Enmerkar e o Senhor de Aratta = Enmerkar ou 
Enmerukar ("Enmeru, o caçador"), de Uruk constrói um 
imenso Zigurate e demanda um tributo de materiais 
preciosos de Aratta para sua construção. Em 
determinado momento da obra, ele implora ao Deus 
Enki para restaurar a unidade linguística dos 
que habitavam as regiões 
de Shubur, Hamazi, Sumer, 
Uri-ki (Akkad) e a terra de 
Martu – “para que todos 
possam adorar Enlin juntos 
numa única língua”. 



Oliver Gurney 
de Oxford 

tradutor do 
tablete



Fora das terras bíblicas...
Scottish social Antropólogo social Sir James 
George Frazer



• América Central – Os Xelhua dizem que um dos sete 
gigantes salvos do dilúvio, construiu a grande 
Pirâmede de Cholula para prevenir outra 
tempestade vinda do céu. Os deuses a destruíram 
com fogo e confundiram a língua dos trabalhadores.

• Os antigos Toltecs, diziam que após a multiplicação 
da raça humana veio um dilúvio e eles ergueram 
uma torre chamada zacuali para preservar a raça de 
um segundo dilúvio. Mas suas línguas foram 
confundidas e eles separados por várias partes da 
terra.



• Índios Tohono O’odham diziam que Montezuma 
escapou de um grande dilúvio, mas se tornou mau 
tentando construir uma casa que atingisse o céu. 
Então o grande Espírito a destruiu com raios. 

• Os africanos do Lago Ngami, falavam de uma 
tradição de uns trabalhadores que construiram uma 
torre desafiando o deus-criador Nyambe, mas que 
acabou em confusão. 



• Na Grécia antiga havia um mito de que por gerações 
os homens falavam um só idioma, e viviam sem lei 
sob o governo de Zeus. Mas o deus Hermes trouxe a 
diversidade de línguas e a separação das nações com 
sua discórdia. Zeus resignou sua posição permitindo 
a existência do primeiro rei da humanidade 
Foroneus. 







Henoteísmo/torres/montanhas



Dois deuses Anu, senhor do céu e 
Inanna sua consorte



Depois

•  três
• Quatro
• Cinco
• ... 750 deuses
• (após o fim da civilização 

sumeriana, final do II 
milênio a.C.)

•  – 5.000 deuses





Cada cidade estado um patesi e 
um Zigurate



Zigurate de Ur







• “Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade o 
senhor está neste lugar e eu não sabia. E, tremendo 
disse: Quão magnífico é esse lugar! É a casa de Deus 
(Bet El), a porta dos céus! ... E ao lugar cidade que 
outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel” Gên. 
28:16-19



•  confusão do verbo “balal” forma contrata do  ּבֶבל
antigo verbo balbal . O nome bab-illu em acadiano 
significa “portal dos deuses”. A palavra Babel 
também pode ser “bab” – portal mais “el” Deus – 
portal de Deus. 



George Smith (1872)

• “A edificação desta torre 
ofendeu todos os deuses. 

Numa noite, eles [deitaram 
abaixo] o que o homem havia 
construído e impediram o seu 
progresso. 

Eles [os construtores] foram  
espalhados e sua língua se 
tornou estranha”













• Falando de Gênesis 1-11:
• “Eles se mantém como únicos na 

literatura antiga, e sem nenhum 
paralelo, mesmo entre os Gregos, 
onde nós temos um tratamento 
tão minucioso de uma divisão de 
povos numa estrutura 
genealógica... A Tabela das 
Nações permanece como um 
documento surpreendentemente 
preciso” Albright



Babel hoje, confusão de comunicação, 
fala-se o mesmo entende-se o oposto. 
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