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Resumo:  O presente estudo realiza uma revisão historiográfica sobre as teorias envolvendo mitos celestes e constelações na Escandinávia da Era Viking (793-1066 d.C.). Utilizamos os referenciais teóricos e metodológicos da Etnoastronomia e Astronomia Cultural. Também realizamos algumas reflexões baseadas em nossas pesquisas sobre o tema, por meio de análises de fontes mitológicas, crônicas históricas e material folclórico, além de comparações com outras áreas e épocas da Europa Setentrional. 
Palavras-chave:  Mitologia Nórdica; Escandinávia da Era Viking; Etnoastronomia; Constelações e Astronomia cultural.  
Resumé:  Cette étude realise un examen historiographique des théories sur les mythes célestes et des constellations dans le Scandinavie de L´Âge des Vikings (793-1066 ap. J.-C.). Nous utilisons les cadres théoriques et méthodologiques de Ethnoastronomie et Astronomie Culturelle. Nous faisons aussi quelques réflexions sur la base de nos recherches sur le sujet, par l'analyse des sources mythologiques, chroniques historiques et du matériel folklorique, et les comparaisons avec d'autres zones et les périodes de l'Europe du Nord. 
Mot-clés: Mythologie Nordique; Scandinavie de L´Âge des Vikings; Ethnoastronomie; Constellations et l'Astronomie Culturelle.      
                                                             
1 Pós-Doutor em História Medieval pela USP. Professor do Programa de Pós Graduação em Ciências das Religiões da UFPB (http://www.ce.ufpb.br/ppgcr) e coordenador do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos (NEVE: http://neve2012.blogspot.com.br).  
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 Nas últimas décadas vem se realizando diversas pesquisas tentando reconstituir como os povos antigos percebiam os fenômenos celestes, seja na forma de registros monumentais com orientação astronômica, seja com narrativas míticas sobre o céu e sua relação com a cosmologia. As diversas disciplinas que investigam esse campo (como a História da Astronomia, Arqueoastronomia e Etnoastronomia) e outras ciências humanas, como História, Antropologia, Ciências das Religiões, entre outras, começam a conceder um espaço cada vez maior ao estudo das mitologias celestes na forma de eventos acadêmicos e publicações especializadas.  
Nossa intenção neste artigo é realizar um exame bibliográfico e historiográfico sobre os estudos envolvendo mitos celestes na Era Viking, especialmente os que aludem a constelações não zodiacais. Nossa principal metodologia de investigação são as reflexões da Etnoastronomia, em particular os estudos teóricos da área eslavo-báltica, que analisamos em detalhe em outro trabalho (Langer, 2013a: 67-71). No presente artigo, inicialmente concederemos algumas reflexões gerais sobre as mitologias celestes das constelações e em seguida, aplicaremos as mesmas análises para a área nórdica. 

 

1. Mitos celestes: entre os deuses e o firmamento 
 A maioria da bibliografia traduzida e produzida em nosso país sobre mito e mitologia, foi baseada em referenciais fenomenológicos. Um conceito muito difundido, por exemplo, pode ser sintetizado nesta frase de um recente manual: “mito é uma narrativa que conta uma história sagrada [...] o rito é [...] a revivificação da narrativa mitológica” (Almeida Júnior, 2014: 18-19). Essa relação visceral do mito com o rito é algo intrínseco aos autores fenomenologistas ou essencialistas2, que também acreditam no referencial de que os mitos fazem parte uma essência natural e a-histórica ao homem, supostamente presente em todas as épocas e sociedades e com a mesma base simbólica (com a teoria dos arquétipos, do inconsciente coletivo e do homo religiosus).3 Mas o mito é muito mais do que simplesmente uma descrição do sagrado ou uma hierofania. Alinhamo-nos muito mais com as perspectivas da Escola de Paris e seus referenciais estruturalista-sociológicos (mito como forma de classificação e ordenamento do mundo, um instrumento de pensamento: Vernant, 1992: 217) bem como da Escola de Roma e seus referenciais de Antropologia histórica (o mito não explica a realidade, mas funda-a baseado num sistema cultural: Scarpi, 2004: 206). Também seguimos as ideias estruturalistas do escandinavista 
                                                             
2 Neste sentido, parafraseando o historiador Peter Schjödt – se o mito é conectado somente ao rito, a Escandinávia medieval teve poucos mitos... (Schjödt, 2008: 64). 
3 Para uma visão mais detalhada da crítica aos referenciais fenomenológicos do mito (presentes em autores como Mircea Eliade, Otto Rank, Carl Gustava Jung, Joseph Campbell, entre outros), ver nosso trabalho: Langer, 2013e: 105-112 e especialmente: Usarki, 2004: 73-95. 
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Peter Schjödt, para o qual o mito é um fenômeno comunicativo, uma narrativa que contém dramatizações, funções legitimadoras, explicativas e etiológicas, sendo sua ligação com os rituais apenas uma de suas diversas aplicações ideológicas (a função básica do mito é explicar e a do rito é obter: Schjödt, 2008: 62-72). 
Ainda com relação aos mitos em geral, questionamos sua interpretação tradicional de que constituíram formas absolutas, primárias e universais que podem ser acessadas facilmente pelas fontes literárias onde foram preservadas – uma ideia muito comum nos teóricos simbolistas. Essa ideia foi arduamente criticada pela Escola de Paris, especialmente por omitir maiores referências ao contexto cultural, sociológico e histórico onde cada mito foi produzido e preservado (Vernant, 1992: 200-205). Dentro deste pensamento, adotamos as considerações do escandinavista Christopher Abram, para o qual os mitos mudam no tempo e no espaço, sendo formas dinâmicas e que sempre se transformam – não existe um acesso a uma suposta forma “pura” de qualquer mito (Abram, 2011: viii-ix, 1-2). 
 

 
Figura 1: Ilustração sobre a aparição de cometa e parélio na Escandinávia, Historia de gentibus septentrionalibus I: 15, de Olaus Magnus, 1555. Fonte da imagem: http://www.avrosys.nu/prints/olausmagnus/100404.jpg Acesso em 5 de janeiro de 2015. Na imagem, percebemos na extrema esquerda a passagem de um cometa em meio a nuvens no céu, causando influências negativas para o gado da região. No extremo direito, a figura do Sol surge rodeada por parélios – fenômenos óticos causados pela presença de gelo em nuvens, que duplica ou triplica o disco solar ou lunar. Para o imaginário europeu em geral, tanto os cometas (fenômenos astronômicos) quanto os parélios (fenômenos atmosféricos) são indicadores de desordem cósmica, ou seja, são acontecimentos que quebram a harmonia do firmamento e para o qual são comumente associadas influências negativas para os habitantes da Terra (porque não podiam ser previstos neste período). No caso da ilustração de Magnus, deve ter sido influenciada pelo famoso parélio solar de 1535, avistado especialmente em Estocolmo. Alguns pesquisadores alegam que a mitologia dos parélios (conhecidos em inglês como sun dog/moon, em sueco solulv e norueguês solvarg) podem ter sido originadas com as narrativas nórdicas pré-cristãs de lobos perseguindo o Sol e Lua (Simek, 2007: 292; Sigurðsson, 2014: 185; Etheridge, 2013a: 5). 
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Já com relação aos mitos celestes, definimos os mesmos como as narrativas envolvendo o firmamento celeste para os povos antigos, envolvendo dois tipos básicos de fenômenos: os atmosféricos (que compreendem os parélios solares e lunares, halos solares e lunares, tempestades e chuvas, arco-íris, luzes e brilhos atmosféricos, auroras boreais) e os astronômicos (estrelas e constelações, Sol, Lua, planetas, conjunções e ocultações entre os astros, passagens de cometas e meteoros). Essa separação é meramente didática e é baseada na Astronomia moderna (Verdet, 1987: 25-26, 99-100). Para os povos antigos, muitas vezes esses dois tipos de fenômenos eram associados em uma mesma mitologia celeste. E outros modelos de narrativas míticas, como as cosmologias e cosmogonias, muitas vezes estavam muito mais relacionadas aos fenômenos astronômicos. O estudo etnoastronômico e arqueoastronômico procura tanto perceber as diferenças quanto as semelhanças entre os diversos mitos celestes das culturas pelo mundo (Kelley & Milone, 2011: 473). No caso de interpretações semelhantes, elas não possuem uma base em comum devido a um suposto caráter universal ou arquetípico dos mitos4, mas porque alguns fenômenos são observados em várias partes do mundo (ou ainda, por terem uma mesma origem mítica pelo contato ou difusão cultural). Porém, o mais comum é os fenômenos astronômicos serem interpretados por concepções diferenciadas ao longo da história. 
Tomamos como exemplo as constelações. Apesar das estrelas serem um fenômeno natural de características objetivas, as figuras ou desenhos que foram criados a partir das ligações entre as estrelas – as constelações5 e asterismos6 – são definidas culturalmente: seu recorte, sua nomeação, sua descrição, sua dramatização 

                                                             
4 Uma famosa interpretação fenomenológica dos mitos celestes é encontrada em Mircea Eliade: “Sem precisarmos sequer atentar na efabulação mítica, o Céu revela diretamente a sua transcendência, a sua força e a sua sacralidade. A simples contemplação da abóbada celeste provoca na consciência primitiva uma experiência religiosa [...] O céu revela-se tal como é na realidade: infinito, transcendente [...] O simbolismo é um dado imediato da consciência total [...] Só pela sua existência o Céu simboliza a transcendência, a força, a imutabilidade” (Eliade, 2010: 39-40). Ou seja, aqui o autor toma um dado natural (a observação do firmamento celeste) como uma condição a priori ou em si suficiente para que o homem tenha consciência de suas características “infinitas” – mas não há como os povos antigos terem conhecimento das dimensões “reais” da abóbada celeste, do espaço ou do cosmos. O caráter “sagrado” do Céu é considerado universal, mas nem toda cultura necessariamente sacralizava o firmamento ou seus componentes. O suposto caráter “transcendente” do firmamento revela-se independente de qualquer consideração humana – na realidade, a própria noção da existência do sagrado e de divindade(s) (no sentido judaico-cristão) existiriam à parte do ser humano, o que á uma falácia, pois todo mito é uma construção cultural e histórica. Esse caráter pseudo-teológico das teorias fenomenológicas já foi arduamente criticado pelos historiadores das religiões (Usarki, 2004: 73-95).  
5 Constelações são agrupamentos de estrelas, definidos pela sua posição na esfera celeste (boreais e austrais) e zodiacais (situadas no Zodíaco) (Mourão, 1995: 137). Originalmente um padrão estelar, mas hoje em dia é considerada uma área do céu dentro de limites estabelecidos pela União Astronômica Internacional (Ridpath, 2011: 290). 
6 Asterismos são padrões formados por estrelas que são parte de uma ou mais constelações, como as Três Marias, que fazem parte de Órion; as Plêiades e as Hiades, ambas da constelação do Touro (Ridpath, 2011: 290). 
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é arbitrária conforme o contexto em que foram criadas (Verdet, 1987: 31). Os nomes e atributos das constelações em grande parte dos povos antigos eram definidos em torno de alguns critérios: figuras mitológicas; animais e objetos inanimados; analogias geográficas e políticas; associações com fenômenos sazonais (Kelley & Milone, 2011: 9).  
 

    
Figura 2: Ilustração da constelação de Órion, manuscrito MS Harley 647, f. 8r, Norte da França, 820 d. C. Fonte: http://britishlibrary.typepad.co.uk Acesso em 5 de janeiro de 2015. 
Figura 3: Ilustração das constelações de Órion e Cão Maior, manuscrito GKS 1812 4to., fol. 7v (Islândia, século XIV). Fonte da imagem: http://handrit.is/en/manuscript/imaging/is/GKS04-1812#0000r-FB Acesso em 5 de janeiro de 2015. 
Nestas imagens percebemos algumas influências culturais na tradição astronômica: a constelação de Órion, quase sempre representada com vestimentas greco-romanas clássicas (mesmo nos mapas celestes renascentistas), aqui foi interpretada dentro da moda e vestuário da Antiguidade Tardia (manuscrito francês) e Idade Média Central/Baixa Idade Média (manuscrito islandês). No manuscrito islandês, Órion apresenta-se com cota de malha, elmo, maça, lança e espada comuns no período feudal. Neste último, também a constelação de Cão Maior apresenta a forma de um galgo, típico animal da nobreza e das caças aristocráticas do período. 
 

Apesar de alguns asterismos serem reconhecidos em grande parte do mundo e em muitas épocas – citando aqui o exemplo das Três Marias da constelação de Órion – elas receberam inúmeros significados míticos ou sentidos astronômicos diferenciados conforme cada cultura: para os gregos e romanos, eram o cinturão do caçador Órion; no folclore italiano e espanhol moderno eram os Três Reis; na área finlandesa, era conhecido como cinturão de Vainamoinen; para os maias, estavam associadas a pedras de fogo do forno da criação cósmica. Outro exemplo da variedade cultural em torno das constelações é a respeito do zodíaco: apesar de muitos povos da Ásia, Oriente e Mediterrâneo utilizarem os conceitos advindos da Mesopotâmia, elas tiveram variações em número e forma (8 entre os hindus, 13 
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entre os maias). Por sua vez, entre alguns povos que possuíam mitologias celestes, como os indígenas sul-americanos, celtas e nórdicos da Era Viking, não existem comprovações de que eles conheciam ou desenvolveram constelações zodiacais (Langer, 2013d: 1-32).  
 

2. Constelações na Escandinávia da Era Viking: debates e controvérsias 
 A Escandinávia Medieval conservou algumas narrativas mitológicas sobre a abóbada celeste, além de diversas referências sobre Astronomia em crônicas e sagas islandesas, analisadas em DuBois, 20157, 2014; Langer, 2015; Sigurðsson, 2014, 184-260; 2009: 851-861; Knight, 2013; Etheridge, 2013a: 1-12; Ogier, 2009: 9-12. Desde o século XIX diversos pesquisadores tiveram interesse em reconstituir quais constelações os nórdicos observavam e as crenças em torno delas, geralmente em torno de referenciais dominados pelas teorias vigentes – um determinismo naturalista e simbólico tipicamente romântico. A teoria mais popularizada neste período e que sobreviveu com algumas alterações nos séculos seguintes foi a da existência de um zodíaco no mundo nórdico pré-cristão, algo que examinamos criticamente em Langer, 2013d: 1-32. No presente artigo, examinaremos as teorias envolvendo constelações não zodiacais para a área escandinava. 

O primeiro estudo específico sobre Astronomia no mundo germano-escandinavo e que continha especulações sobre os mitos de constelações foi realizado pelo alemão Otto Siegfried Reuter no livro Der Himmel über den Germanen, publicado em 1936.8 Reuter reconstitui o firmamento nórdico baseado essencialmente no sistema de projeção e o catálogo estelar de Johann Elert Bode (1747-1826) e as idéias de Jacob Grimm sobre o conhecimento astronômico entre os vikings (Deutsche Mythologie, 1835), além de seu conhecimento nas Eddas. 
O autor segue o padrão geral das constelações gregas, adaptando-as para uma possível e hipotética configuração nórdica. A área do firmamento elegida são os agrupamentos de estrelas ao redor da Via Láctea, tendo como centro o Polo Norte Celeste. A mais destacada constelação em tamanho é a que denomina de A grande boca do lobo (Trober/Wolfsrachen), um grande semicírculo formado pelas constelações 

                                                             
7 Agradecemos a extrema gentileza de Thomas DuBois em enviar seu estudo sobre mitologia solar na área nórdica, ainda inédito, e seu artigo publicado em 2014 sobre constelações e folclore nórdico (DuBois, 2015, 2014). 
8 Não levamos em conta aqui o livro Deutsche Mythologie de Jacob Grimm, publicado originalmente em alemão em 1835. Nele, o famoso folclorista realizou pioneiras interpretações e reconstituições de constelações nórdicas pré-cristãs, mas como elas foram feitas ao longo de seu vasto estudo sobre as deidades e não em uma seção ou capítulo específico, preferimos não incluí-lo diretamente nesta nossa sistematização. Mas ele foi levado em conta como reforço teórico para nossa crítica geral (Grimm, 1882). Outros autores oitocentistas, como Finn Magnússen, Bror Emil Hildebrand, Rudolph Keyser, Franz Mone e Benjamin Thorpe, também realizaram interpretações astronômicas (mas com referenciais fantasiosos) e foram analisados em outro trabalho de nossa autoria (Langer, 2013d: 5-16). 
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de Cisne, Pégaso e Andrômeda, tendo como estrela central Scheat (ß de Pégaso). Relacionada a ela, surge a Pequena boca do lobo (Ki/Wolfsrachen), formada pelo aglomerado das Híades em Touro. Reuter segue principalmente as fontes mitológicas para realizar seu esquema astral. Os dois únicos mitos celestes conhecidos das Eddas foram reproduzidos. O primeiro, referente ao dedo de Aurvandil (Aurvandilstá),9 foi interpretado como sendo a constelação de Coroa Boreal (CrB), enquanto os olhos de Tiazi (Thiazis Augen)10 foram transferidos para as estrelas Castor e Pólux de Gêmeos (Gem). Para as demais configurações, Reuter utilizou comparações com fontes folclóricas de outras épocas ou regiões germânicas (Reuter, 1982). Assim, a constelação da carroça de Carlos Magno (Karlswagen) ou do Homem – que aparece nas fontes germânicas tardias identificada à Ursa Maior – foi conservada, do mesmo modo que a Carroça da Mulher (que no folclore escandinavo 
                                                             
9 O dedo de Aurvandill - Após uma batalha entre Thor e Hrungnir, este gigante é derrotado, mas a sua arma, uma pedra de amolar, despedaça-se e um fragmento aloja-se na cabeça do deus. Thor retorna à sua casa (Thrudvangar) e lá encontra a völva Gróa – esposa do gigante Aurvandill – que recita um encantamento galdr para retirar a lasca na cabeça do deus. Feliz com a situação, Thor narra para a feiticeira que conheceu Aurvandill na terra dos gigantes e o retirou de lá dentro de um cesto. Porém, um dos seus dedos ficou para fora e congelou, motivando o deus a quebrá-lo e enviá-lo ao céu, transformando o mesmo na estrela conhecida como Dedo de Aurvandill (svá at Þórr braut af ok kastaði upp á himin ok gerði af stjörnu þá, er heitir 
Aurvandilstá). Gróa fica animada e para de cantar o galdr e imediatamente a lasca deixa de sair da cabeça de Thor. A narrativa encerra-se afirmando que essa é a motivação para que nenhuma pedra de afiar saia das habitações, para não mover a mesma da cabeça da deidade (Skáldskaparmál 17). Existem várias hipóteses para tentar identificar qual é a estrela citada por Snorri, mas a maioria fica em torno de três respostas. Primeiro, que seria a estrela Rigel (Beta da constelação de Órion), ideia seguida por Richard Allen, Giorgio de Santillana e Hertha von Dechend. Outro grupo defende que não seria propriamente uma estrela, mas uma constelação, no caso, a Coroa Boreal, como pleiteia Otto Reuter. Por sua vez, Jonas Persson reitera esse posicionamento baseado que esta constelação seria ligada à primavera no hemisfério norte: representa um antigo mito de luta entre estações, símbolo da vitória da primavera sobre o inverno. Outros como Jacob Grimm,Timothy J. Stephany e James Ogier, pensam que seria o planeta Vênus, baseados em outra fontes, como Blickling homilies I, 3 e Crist I, ambas narrativas anglo-saxônicas, cujo termo Earendel significa estrela da manhã (Vênus). Richard Allen acredita que seja Alcor, da Ursa Maior. De nossa parte, acreditamos que a estrela do dedo de Aurvandil seja Polaris, a estrela polar (alfa da constelação da Ursa Menor), do mesmo modo que o historiador Robert Fergusson (Langer, 2015).  
10 Os olhos de Tiazi - mito estelar referente ao gigante Tiazi, pai de Skadi, que é conhecido principalmente pelo sequestro da deusa Idunna e de suas maçãs, narrativa encontrada no poema escáldico Haustlöng de Thjódólfr de Hvin e no Skáldskaparmál de Snorri. Odin, Hoenir e Loki viajam e ao encontrarem uma manada, tentam cozinhar um boi, sem sucesso. Uma águia se aproxima e se oferece para ajudar, no que os deuses concordam. Logo que ela recebe sua parte da comida, Loki tenta capturá-la com um bastão, mas ela o leva em voo. Para tentar escapar, Loki concorda em trocar Idunna e suas maçãs para soltá-lo. Após enviar a deusa para o gigante, Loki arrepende-se e instigado pelos deuses, volta para o resgate. Tiazi metamorfoseia-se em águia e quando chega em Asgard, tentando a recaptura de Idunna é morto nas bases da muralha da terra dos deuses. Skadi arma-se e vai tentar vingar a morte de seu pai, mas os ases prometem compensações: além de um marido escolhido para a giganta, Odin tira os olhos de Tiazi e os lança ao céu fazendo duas estrelas (at hann 
tók augu Þjaza ok kastaði upp á himin ok gerði af stjörnur tvær, Skáldskaparmál 1). Em outro relato (Hárbarðsljód 19) a autoria da criação deste par estelar é creditada ao deus Thor: upp ec varp augom Allvalda sonar á þann inn heiða 
himin (eu arremessei os olhos do filho de Allvadi para o céu brilhante). Para John Lindow, esta narrativa reforça a participação de Thor como construtor do universo, um papel necessário para a manutenção da ordem cosmogônica. E a maioria dos acadêmicos (como Jacob Grimm, James Ogier, Jonas Persson e Otto Reuter) acreditam que os olhos de Tiazi sejam as estrelas Castor e Pólux, ambas da constelação de Gêmeos, uma posição que nós reiteramos (Langer, 2015). 
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medieval é associada à Ursa Menor); as Plêiades foram identificadas tanto a galinhas ou javalis; a estrela Polar foi associada ao deus Tyr (baseado no poema rúnico anglo-saxão) 
No geral, o esquema de Reuter possui acertos e erros. No caso de suas alegações corretas – os asterismos da Boca do Lobo (para as Hiades em Touro)11 e Os pescadores para as Três Marias em Órion – elas possuem confirmação pela descrição sobrevivente de termos nativos no manuscrito islandês GKS 1812 4to, datado do século XII, conservando essas mesmas denominações para os asterismos aludidos (Etheridge, 2013a: 9). Outra constelação reconstituída é a de Cocheiro, que recebe o nome de Batalha dos Ases, baseada na antiga denominação Asar Bardagi. Possivelmente Reuter teve acesso ao livro Alfræði íslenzk: Islandsk encyklo-pædisk litteratur, publicado em 1916, que reconstitui o nome original de cinco constelações em islandês antigo.12 
Sua interpretação de que os Olhos de Tiazi sejam Cástor e Pólux em Gêmeos é muito lógica, pois as duas estrelas possuem magnitudes semelhantes em uma região de estrelas poucos brilhantes, mas do mesmo modo que sua interpretação para o Dedo de Aurvandil ser a constelação de Coroa Boreal, não tem respaldo em fontes medievais e são difíceis de serem comprovadas. Uma das principais contribuições do estudo de Reuter foi ter conectado a mitologia com o folclore europeu da Idade Média, não recorrendo simplesmente a uma substituição das constelações conhecidas no mundo clássico para a área nórdica. 

                                                             
11 Para maiores detalhes sobre o asterismo da Boca de Lobo (Hiades) e suas conexões com mitologia nórdica, especialmente o Ragnarök, ver o estudo: Langer, 2013a: 67-91.   
12 O livro foi escrito por Theodore Beckman e Kr. Kålund e apresenta os nomes Ulfs keptr (Boca do Lobo) para as Hiades; Fiskikarlar (Pescador) para o cinturão de Órion; Kvennavagn (Carroça da mulher) para a Ursa Menor; Karlvagn (Carroça do Senhor) para o asterismo do Grande Carro na Ursa Maior; Asar Bardagi (Batalha dos Ases) para a constelação do Cocheiro. Conforme Etheridge, 2014: 9; Persson, 2003. Destes nomes, dois são encontrados no manuscrito islandês GKS 1812 4º, na seção datada do século XII: Ulf´s keptr e Fiskikarlar (Etheridge, 2014: 9-10).  
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Figura 4 e 5: Ilustrações reconstituindo o céu nórdico segundo Otto Reuter: esquerda, desenho original em alemão de Gertrud Reuter, 1936. Direita: desenho em inglês baseado na imagem alemã. Fonte: Reuter, 2012. Otto Reuter foi um dos poucos pesquisadores que conseguiu manter uma reconstituição do céu baseada tanto em fontes mitológicas quanto folclóricas. Para visualizar outros de seus mapas celeste originais, consultar: Langer, 2013b: 28. 
 

Justamente esse último tipo de atitude foi muito comum nos autores posteriores. Um dos mais conhecidos, o médico islandês Björn Jónsson em seu livro Star myths of the Vikings: a new concept of norse mythology (1994). A principal ideia seguida por Jónsson é a suposta existência da crença em constelações zodiacais no mundo nórdico pré-cristão, uma teoria criada durante o século XIX e que como demonstramos em um estudo anterior (Langer, 2013d: 1-32), é uma suposição sem nenhuma evidência concreta e repleta de fantasias interpretativas. Analisando a obra deste autor, percebemos que praticamente todos os objetos celestes receberam a transposição de algum mito contido nas Eddas, mesmo que não tenha relação direta com fenômenos astrais. Sendo certo que existiu uma tradição astronômica com mitos celestes na Escandinávia da Era Viking, ela foi perdida parcialmente, e sua reconstituição é algo que deve ser inferido por alguma fonte paralela, como os estudos de literatura, história, folclore e mitologia comparada. A associação do autor com conceitos modernos de Astronomia, também beira o anacronismo total, como denominar a linha do Equador de muralha fortificada (em referência aos muros de Asgard), a eclíptica de Asgardur e o zodíaco de Hlidskjalf (o trono de Odin). No próprio poema Grímnismál, o trono é situado em um ponto elevado de Asgard (algo próximo do conceito do zênite), mas tanto a linha da eclíptica quanto a faixa 
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zodiacal reconhecida por Jónsson envolvem uma boa parte do céu e não se fixam em apenas uma região específica do firmamento celeste no hemisfério norte. 
 

5  6  

Figuras 5 e 6: Constelações nórdicas pré-cristãs, segundo Jónsson, 2012. Figura: As constelações de Escorpião e Lobo foram reconstituídas seguindo o modelo clássico, mas não existem fontes para assegurar essa informação, assim como a de que Centauro tenha sido vista como Mimir. Figura 6: A famosa constelação de Órin é vista como sendo a transfiguração de Hodur – mas ao contrário, todas as fontes folclóricas apontam este agrupamento de estrelas como sendo Os pescadores (no caso do cinturão) ou o Fuso de Freyja para todo o conjunto. Também não faria sentido os nórdicos conceberem um importante grupo estelar com uma deidade de importância secundária. As Hiades são apontadas como sendo o visco (também sem nenhum tipo de fonte para assegurar essa informação), mas demonstramos que elas era conhecidas como Boca do Lobo em outro trabalho (Langer, 2013a: 67-91). 
 

Mais deficiências dos estudos de Jónsson podem ser percebidas em sua reconstituição de constelações. Em primeiro lugar, realizou a configuração morfológica dos asterismos Escorpião (Sco) e Lobo (Lup) da mesma forma que receberam na tradição oriental e clássica. Comparando as mesmas constelações nas mais diversas culturas do mundo, percebemos que geralmente receberam referenciais diferentes. Não há motivo para que os nórdicos tenham percebido a constelação de Escorpião exatamente como este animal, pois ele nem mesmo ocorre nas latitudes setentrionais. E apesar da importância da figura do lobo na mitologia escandinava, não existem indícios de que eles interpretaram essa constelação (Lup) do mesmo modo que os gregos e orientais – aliás, estes últimos o percebiam como um animal selvagem não especificado e foi depois do Renascimento que ele passou a ser identificado com um lobo no Ocidente em geral.  
Baseado parcialmente nas ideias de Björn Jónsson, o astrônomo James Ogier realizou uma conferência em Kalamazoo intitulada Eddic constellations (2002). Para ele, os mitos nórdicos refletiriam a ideia de um zodíaco; a constelação de Órion seria interpretada como uma figura masculina; o planeta Vênus seria associado com o amor. Assim como seu predecessor, Ogier não estudou o folclore astronômico das 
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áreas germânicas, focando única e exclusivamente nas narrativas mitológicas. Concentrando-se nas constelações em volta da Via Láctea, o pesquisador vai paulatinamente enumerando suas correspondentes com os animais míticos presentes na Edda Poética e em especial, acreditando que o poema éddico Grímnismál conteria a enumeração de casas celestiais do zodíaco – mas em nenhum momento a fonte aponta para uma passagem do Sol entre elas, o que seria de se esperar caso fosse uma referência sobre a eclíptica. As elucubrações de Ogier em torno dos números contidos em Grímnismál e sua ligações com Astronomia (uma hipótese que já havia sido levantada anteriormente por Giorgio de Santillana e Hertha vom Dechend no livro Hamlet´s Mill de 1969) beiram a uma fantasia descabida. Apesar de sua importância por inserir o tema no meio acadêmico, o trabalho de Ogier é problemático essencialmente por seu desconhecimento mais profundo em torno de estudos sobre fontes nórdicas e a pesquisa folclórica como apoio para a reconstituição das mitologias celestes. 
Influenciado por Ogier, o físico norte-americano Timothy Stephany realizou um mapa estelar em 2009, reconstituindo constelações nórdicas que não tem base comparativa com outras fontes nórdicas, a exemplo dos cervos Dvalin, Dain, Duneyr e Durathror, além do esquilo Ratatosk e Vedrfolnir. Geirrod (o nome de um gigante e de um rei na mitologia escandinava) foi associada à constelação de Cisne pelo fato da palavra Garuda significar águia entre os hindus – uma clara influência da teoria indo-européia de Georges Dumézil. Mas neste caso, uma simples semelhança lingüística não explica porque o asterismo seria supostamente conhecido entre os nórdicos com este nome. Em todo caso, Stephany (2009) segue a tendência mais recente de alguns pesquisadores, como Andres Kuperjanov, em associar a constelação de Cisne com um pássaro (águia) que era concebida como habitante no topo de Yggdrasill segundo as fontes míticas. 
No mesmo ano da palestra de James Ogier, ocorreu outra conferência, desta vez no evento Cultural context from the Archaeoastronomical data, na cidade de Tartu, Estônia (2002). Seu autor, o arqueólogo Arkadiusz Soltysiak, sustentou que a narrativa mítica da pesca da serpente de Thor (contida essencialmente nos poemas éddicos Hymiskvida e Gylfaginning 48) seria uma explicação etiológica da posição das constelações de Hidra, Touro e Via Láctea. Em primeiro lugar, é extremamente complicado conceber que algum mito nórdico tenha sido criado pura e simplesmente pela observação da natureza. Como sustentamos em outros trabalhos, a natureza pode colaborar com a dinâmica do mito, modificando ou incrementando algum aspecto em sua oralidade, mas é muito difícil ao pesquisador comprovar qualquer origem pelo viés do determinismo naturalista. O segundo aspecto a se levar em conta é o padrão classicista. Assim como Björn Jónsson e parcialmente em James Ogier, o estudo de Arkadiusz Soltysiak tenta encaixar os padrões estabelecidos pelo mundo oriental e mediterrânico para a área escandinava. Nem todos os povos viam as estrelas da constelação de Touro como sendo 
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necessariamente esse animal. Aqui o fator cultural deve ser levado em conta e muitas vezes os pesquisadores atropelam esse paradigma.13 
 

7  

8  

 9   
Figura 7: Constelação da Baleia, manuscrito islandês GKS 1812 4º, século XIV. Fonte da imagem: http://handrit.is/en/manuscript/imaging/is/GKS04-1812#0000r-FB Acesso em 5 de janeiro de 2015. 
Figura 8: Constelação da Hidra, Uranometria, Johan Bayer, 1603. Fonte: http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/astro_atlas/id/118 Acesso em 5 de janeiro de 2015. 
Figura 9: Ilustração da serpente do mundo, manuscrito islandês AM 738 4º, datado de 1680. Fonte: https://www.abdn.ac.uk/skaldic/db.php?table=mss&id=338 Acesso em 5 de janeiro de 2015. 
                                                             
13 Recentemente alguns arqueólogos vem tentando comprovar que as pinturas bovídeas da caverna de Lascaux na França seriam transfigurações da constelação de Touro (Bégoin & Lima, 2007), sem maiores evidências materiais, etnoastronômicas ou arqueoastronômicas. Quem pode afirmar que os homens pré-históricos da Europa viam esse conjunto de estrelas do mesmo modo que os antigos mesopotâmicos, egípcios e gregos? 
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Percebemos certa influência classicista na elaboração de Jörmungandr do manuscrito islandês seiscentista: os detalhes da serpente-dragão enrolando-se em si mesma e com sua língua para fora. Em ilustrações de outras constelações na Uranometria de Johan Bayer, como Draco (dragão), esses detalhes também são percebidos. O livro de Bayer foi o primeiro atlas celeste que inseriu todo o firmamento celeste e tornou-se um padrão para a maior parte da arte astronômica por todo o Renascimento. Também outras constelações eram representadas como monstros marinhos serpentiformes e com partes do corpo enroladas, como a Baleia representada no manuscrito islandês GKS 1812 4º, em sua seção tardia, datada do baixo medievo (figura 7), possivelmente também uma influência estética para a serpente do mundo do manuscrito AM 738 4º.  
 

As principais evidências de Soltysiak seriam: o nome da cabeça do boi capturado por Thor teria conotações astrais (Himinhtjóðr: destruidor do céu); o manuscrito renascentista AM 738 4º contém uma ilustração representando a serpente do mundo do mesmo modo que a constelação de Hidra (figura 9); a festa organizada pelos deuses (o motivo da partida de Thor buscando um caldeirão) teria ocorrido no inverno, o período em que Hidra e Touro seriam visíveis no firmamento. Obviamente o segundo ponto é muito questionável: embora seja possível que as imagens do manuscrito islandês tenham sido influenciadas pela então recente estética dos mapas celestes renascentistas (muitos com imagens provindas do final do medievo), elas correspondem ao modelo clássico que penetrou na Escandinávia após a cristianização, sem relação direta com a tradição astronômica nativa. Ademais, sendo a maior e mais larga constelação, Hidra não apresenta estrelas brilhantes, tendo pouca importância na maioria das tradições astronômicas das comunidades rurais do mundo antigo e medieval da Europa e praticamente não foi registrada pelas fontes folclóricas. Ao contrário da constelação de Touro, muito importante devido aos aglomerados das Plêiades e Hiades – mas de modo diferente do defendido por Soltysiak, não foi vista pelos nórdicos como sendo um bovídeo, mas com motivos lupinos. 
Um caso muito semelhante de transposição classicista para a área nórdica foi realizado mais recentemente. Em um artigo publicado na revista The Heroic Age em 2008, a pesquisadora Linda Malcor defende que os motivos ursídeos presentes na Hrólfs kraka saga seriam alusões a uma mitologia celeste produzida em torno da constelação da Ursa Maior, identicamente à tradição greco-romana. Para ela, os povos que viveram na área circumpolar e Mediterrâneo desenvolveram mitos semelhantes devido à práticas de caça ao urso desde os tempos neolíticos e ao conhecimento do fenômeno da Precessão dos Equinócios na Antiguidade Clássica.14 Um dos elementos essenciais para a afirmação de Malcor é a comparação 

                                                             
14 Precessão dos Equinócios é o movimento do equinócio que consiste em uma ação retrógrada (ou precessão) sobre a eclíptica, ou seja, uma volta completa do equinócio em 26.000 anos (Mourão, 1995: 143). Em 1991 o pesquisador David Ulansey publicou o livro The origins of the mithraic mysteries: cosmology and salvation in the Ancient World (Oxford: 1989) alegando que o centro do culto mitraista era baseado no conhecimento da Precessão dos Equinócios na mesma época dos primórdios do cristianismo: “De acordo com Ulansey, a matança do touro por Mitra representa o mistério central do culto, o poder de seu deus sozinho mover todo o universo, pois, matando o touro, Mitra permitiu que o Sol no equinócio se movesse para a casa seguinte do 
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do motivo literário da transformação em urso de Bödvar por sua sogra Hvit com o episódio da transformação em urso da ninfa Calisto pela deusa Hera e sua metamorfose posterior na constelação da Ursa Maior (Malcor, 2008: 1-12).  
Malcor baseou parcialmente suas ideias em um trabalho anterior, o livro Saxo Grammaticus de Kurt Johannesson de 1978. Para este autor, os motivos ursídeos presentes na Gesta Danorum seriam baseados nas constelações zodiacais (especialmente a referência a 12 berserkir). A ideia de um zodíaco desenvolvido na Escandinávia pré-cristã é algo totalmente contestável (ver Langer, 2013d: 1-32), mas não negamos algum tipo de influência da Astronômica clássica na obra de Saxo, visto que no prefácio de sua obra ele se refere as regiões nórdicas como privilegiadas pela plena visibilidade das constelações do Cocheiro e das duas ursas (Gesta Danorum 7). Também as associações de Johanneson sobre as ursas em Saxo com astrologia são imaginárias, visto que elas não são constelações zodiacais. 
Não questionamos a extrema importância mítica e religiosa da figura do urso no mundo nórdico pré-cristão, mas não existem elementos que associem esse simbolismo pagão com qualquer tipo de figuração celeste, especialmente com a Ursa Maior e Menor. As fontes folclóricas e etimológicas apontam para uma identificação das constelações das ursas como figuras de carroças na Escandinávia anterior à conversão. 
Com isso percebemos três pontos centrais para os equívocos por parte de Linda Malcor: em primeiro lugar, não existem conexões ou elementos internos e externos que apontem que os temas ursídeos na Hrólfs kraka saga tenham qualquer tipo de conexão com mitos celestes ou mesmo fenômenos astronômicos; não existem provas de que a área nórdica pré-cristã conhecia a Precessão dos Equinócios – o conhecimento astronômico não era sofisticado de maneira suficiente para esse tipo de saber: registros pormenorizados de observações solares e lunares, das constelações zodiacais, dos planetas e estrelas durante seu percurso anual pela eclíptica são desconhecidos no mundo nórdico pré-cristão; não existem evidências de mitos celestes ursídeos na Escandinávia ou mesmo em áreas próximas, como Finlândia e Báltico.15 

                                                                                                                                                                                   zodíaco” (Aveni, 1993: 184). O mitraismo possuía uma grande conexão com fenômenos astronômicos e astrológicos, sendo seu calendário de culto e simbolismos baseados na posição do Sol e zodíaco. Como a obra de Ulansey teve grande aceitação na Arqueoastronomia e Etnoastronomia do mundo antigo, muitos pesquisadores passaram a procurar evidências deste conhecimento também para outros povos, a exemplo de Linda Malcor. Mas suas reflexões sobre o conhecimento da precessão entre celtas, germanos e escandinavos carecem de maiores evidências. Na área grega, a historiografia aponta a primeira evidência do conhecimento técnico da precessão por Hiparco (190-120 a. C.). (Langer, 2014). 
15 Na Estônia a constelação da Ursa Maior era conhecida como o lobo ao lado do touro: Kuperjanov, 2007: 151; na Lituânia, a Ursa Maior era vista como a Grande Carroça e a Ursa Menor a Pequena Carroça (Straizys & Klimka, 1997: s76).); entre os lapões, a Ursa Maior era vista como o caçador com arco (fauna davgee) (Urke, 2008: d-4); em grande parte das sociedades indígenas norte-americanas, asiáticas e europeias as setes estrelas do asterismo da carroça/panela da constelação da Ursa Maior eram vistas como sendo sete caçadores. Algumas variações folclóricas dos indígenas norte-americanos interpretaram estas como sendo um urso, cabra ou alce. 
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Esse tipo de análise sobre as constelações da Escandinávia continua até nossos dias. Em um popular website de divulgação de estudos e fontes sobre mitologia nórdica, Germanic Mythology, vários estudos sobre constelações são disponíveis, a maior parte dentro de considerações puramente fantasiosas. Vamos tomar apenas alguns exemplos. No estudo Mjöllnir, o pesquisador Peter Krūger afirma que o aglomerado das Plêiades era identificado ao martelo do deus Thor durante a Era Viking (Krūger, 2011a), sem apresentar nenhum tipo de evidência mitológica, folclórica, literária ou histórica para isso. Com certeza esse importante aglomerado foi visto e registrado desde os tempos pré-históricos na Escandinávia (como afirma o astrônomo Goran Henriksson baseado em um excelente estudo sobre arte rupestre, Henriksson, 1999: 14),16 mas a sua percepção não deve ter sido diferente do folclore medieval preservado em locais adjacentes: seja como uma galinha e seus pintinhos (Dinamarca e Alemanha); uma peneira (Finlândia) ou patos selvagens (Rússia) (Berezkin, 2010: 8)17, antes de ser conhecida por Sete estrelas no final do medievo.18 Esse aglomerado estelar recebia um simbolismo agrário justamente porque era utilizado como demarcador de sazonalidade na Europa Medieval, isto é, como indicador de calendário anual baseado em sua visibilidade no céu, além de marcador de colheitas, rituais religiosos e navegação (Berezkin, 2009: 8; Palmer, 2010: 312-313). 
Outras análises de Peter Krūger são puramente aleatórias, baseando-se na morfologia das constelações do ponto de vista classicista: a constelação de Capricórnio, associado com cornos pelos gregos e mesopotâmicos, torna-se a constelação de Heimdallr para os vikings pelo fato deste deus portar um grande corno (Gjallarhorn) (Krūger, 2011b), o que é uma discrepância total. A constelação 

                                                                                                                                                                                   Existem alegações, no entanto, que as descrições de urso não são originalmente baseadas na tradição pré-europeia na América do Norte, mas foram influenciadas pelos europeus após o Renascimento. A mitologia da Ursa Maior como sendo um urso seria mais comum entre os povos mediterrânicos e orientais (Berezkin, 2009: 34-38). No detalhado estudo de Yuri Berezkin, a interpretação da Ursa Maior como uma carroça adentrou por toda a Escandinávia, Báltico e Europa Setentrional pós o ano 500 d. C. (Berezkin, 2009: 47). Ainda no século XIX Jacob Grimm discutia se a origem do termo nórdico Karlvagn (carroça do homem) para a Ursa maior foi uma transposição do germânico Karl como referência a Carlos Magno (associado a esta constelação na Alta Idade Média) ou se foi uma referência nativa a Thor e sua carroça (Bågenholm, 2005: 17). Mais recentemente, Thomas DuBois analisou este asterismo dentro da área nórdico-báltico-finlandesa concluindo que ela remete no folclore a uma ideia de um grupo dominante de campeões. No caso específico do espaço escandinavo, tratou-se de uma associação com o triunfante karlar (ou o líder Odin) conquistando o cosmos com sua carruagem celeste (DuBois, 2014: 209, 220). 
16 Também existem referências de que as Plêiades eram observadas e conhecidas na Alemanha da Idade do Bronze, conforme análises do disco de Nebra: Perin, 2008. Na cosmonímia euroasiática, a Ursa Maior era associada com as Plêiades (Berezkin, 2009: 34-35) 
17 Entre os Lapões as Plêiades eram conhecidas como uma mulher velha com um bando de cachorros ou um grupo de renas prenhas; no folclore finlandês também existe a versão das Plêiades como a espada de Vainamoinen (Vainamoisen miekka) e outro como uma peneira (DuBois, 2014: 208, 211) 
18 Sjaustirni (Sete estrelas), Fritzner, J. (2014). No sueco moderno as Plêiades são conhecidas por Stjärnhop; no norueguês por Sjustjerna. 
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de Virgem torna-se identificada à deusas nórdicas (como Idduna, Gerd, Nanna) pelo simples fato de serem personagens femininas. Escorpião transforma-se na constelação de Fenrir para os vikings, enquanto Peixes é vista pelo autor como o colar de Freyja (Brisingamen) pelo fato de estar próximo à constelação de Andrômeda – um ser feminino como Freyja. Peter Krūger não utiliza nenhum tipo de fonte medieval para respaldar suas hipóteses – seu único método é a similaridade direta entre os mitos gregos e os nórdicos, não importando as diferenças culturais sobre a percepção do céu ou leituras mais atentas sobre Etnoastronomia. 
No mesmo site, o pesquisador Christopher Johnsen apresenta o artigo Thor goes fishing, tentando reconstituir a narrativa de Hymiskvida e Gylfaginning sobre o combate de Thor e a serpente do mundo: considera que a constelação de Órion seria Thor; Touro o mesmo animal morto pelo deus como isca; a constelação de Baleia como a serpente do mundo. O autor concentra-se no fato destas três constelações estarem lado a lado no céu e que supostamente elas teriam a mesma morfologia que os mitos escandinavos: uma forma hominídea, uma forma bovídea e uma forma serpentiforme. Mas do mesmo modo que o estudo anterior que analisamos de Arkadiusz Soltysiak, equivoca-se justamente ao tentar perceber o céu nórdico do mesmo modo que os gregos – não existem evidências de que as três constelações aludidas tenham sido vislumbradas da mesma maneira que a área oriental e clássica. Pelo contrário, as fontes apontam que Órion foi visto de duas formas: seu cinturão (as Três Marias) eram conhecidas como Os pescadores na Islândia e Noruega, na Suécia como o Fuso de Freyja.19 Enquanto o principal asterismo de Touro (as Hiades) foi visto como a Boca do Lobo. Não conhecemos nenhum tipo de fonte que registrou a constelação da Baleia antes da entrada da Astronomia clássica na Escandinava.20 

 

3. Conclusão: qual era o céu dos vikings? 
 Existem mais dúvidas do que certezas com relação ao conhecimento astronômico nórdico na Era Viking. Muitas fontes precisam ser exploradas, assim como algumas narrativas míticas precisam receber melhores análises em relação a outros referenciais como a cosmologia, a cosmogonia, a cultura material e religiosa, entre outros aspectos. Também não conhecemos em detalhes as relações entre fenômenos puramente atmosféricos (como parélios e auroras) com os mitos celestes escandinavos. Recentes estudos apontam estreitos vínculos entre fenômenos climáticos e escatologia (como erupções vulcânicas, Price, 2012: 428-443) e 
                                                             
19 Uma mesma constelação ou asterismo pode receber vários nomes e significados em uma mesma região ou área cultural. No caso do cinturão de Órion, entre os finlandeses era conhecido como anzol de peixe; rede de peixe e espada Kaleva (DuBois, 2014: 208, 209, 211). 
20 A imagem nórdica mais antiga da constelação da Baleia que conhecemos é a do manuscrito islandês GKS 1812 4º (figura 7), datada do século XIV. 
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fenômenos astronômicos com escatologia (Langer, 2013a: 67-91). Mas ao mesmo tempo em que os estudos de cosmologia nórdica vem recebendo uma grande atenção por parte dos arqueólogos e mitólogos,21 os referenciais astronômicos em comparação, são ainda pouco explorados. Os dois únicos mitos celestes preservados que enfocam objetivamente estrelas e constelações, Os olhos de Tyazi e o Dedo de Aurvandil, ainda não receberam análises mais detalhadas e nem ao menos sabemos exatamente para qual parte do firmamento elas correspondem. Como vimos no presente artigo, muitos estudos possuem interpretações equivocadas e mesmo puramente fantasiosas. É necessária a utilização de metodologias diferenciadas que procurem compreender melhor estes mitos dentro do referencial histórico e cultural da sociedade nórdica. E acima de tudo: os mitos celestes sobre constelações precisam ser entendidos dentro da visão interna em que foram elaborados e não partindo de modelos universais ou clássicos. 
Até o presente momento, podemos afirmar com certa segurança que a área de interesse do firmamento para os nórdicos pré-cristãos partia da região da estrela Polar (Ursa Menor) até Órion (ver figura 10), incluindo as constelações de Touro, Gêmeos, Cocheiro e Ursa Maior, um céu particularmente vislumbrado na Escandinávia de outubro a fevereiro – época importante para a religiosidade, especialmente no momento culminante do Jól. Ou seja, não era todo o firmamento celeste que foi alvo de apropriações míticas. Também são necessários estudos mais completos sobre a relação entre os mitos celestes e o conhecimento astronômico com o cotidiano rural, especialmente épocas de colheita e a formação de calendários. Esperamos que o presente estudo possa servir como parâmetro bibliográfico a este campo de estudo, em seus primórdios investigativos e ainda muito carente de pesquisadores.  
 

                                                             
21 A bibliografia sobre estudos cosmológicos nórdicos é muito grande. Para um panorama atualizado desta produção, consultar Heide, 2014: 134-142; Andrén, 2014. 
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Figura 10: Reconstituição do céu de Oslo em 12 de janeiro de 950 d. C., programa Stellarium 0.11.3 (padrões mitológicos nórdicos das constelações realizados por Jonas Persson, tradução automática ao português pelo próprio programa). Nesta imagem, podemos perceber as principais constelações supostamente vislumbradas pelos nórdicos pré-cristãos, reconstituídas através de fontes medievais: no extremo direito superior, marcada com um círculo, temos a estrela Polar (principal objeto indicado para ser a estrela Dedo de Aurvandil descrita na mitologia) da constelação da Ursa Menor (A carroça da Mulher ou Senhora); ao lado esquerdo, a Ursa Maior (A carroça do Homem ou Senhor). Logo abaixo, é indicada a estrela Capela da constelação do Cocheiro, conhecida como Batalha dos deuses (Campo de batalha de Asar); Touro, cujo asterismo Hiades era conhecido como Boca do Lobo; Órion, conhecida tanto como Os pescadores como o Fuso de Freyja. Ao lado esquerdo da constelação do Cocheiro, as estrelas Castor e Pólux que podem ter sido Os olhos de Tiazi para os antigos nórdicos. 
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