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e o que se refere aos deuses e a litera-

tura sagrada. Nele os deuses sao os
guias dos homens e dos reis, formadores
do destino, criadores do universo e senhores do tempo. Estes mitos explicam
o nascimento do mundo atraves de sistemas cosmogonicos diversos; contam
as aventuras das divindades responsaveis pela ordem e manutencao do uniUma das mais antigas e variadas verso criado. Senhores do tempo sem
literaturas do mundo, a egipcia e tambem limite, os deuses inspiraram os grandes
a menos conhecida; a possibilidade de se rituais funerarios que asseguravam a
compreender a lingua egipcia a partir de vida apos a morte. Trata-se de uma li1836, quando os resultados das pesquisas teratura propriamente religiosa que foi
de Champollion foram divulgadas, fez sem duvida a mais abundante em todos
com que pudessemos julgar a diversidade os periodos.
O segundo grupo e formado pelas
e o interesse que apresentavam os mitos
lendas
e romances, frutos da imaginacao
egipcios. O que encontramos nestes textos e uma riqueza maior em simbolos do e da sensibilidade dos egipcios, apreque propriamente em mitos, principal- ciadores de textos requintados e famomente quando comparada com as mito- sos por seu gosto em contar historias.
Este genero propriamente literario delogias grega e romana.
O autor desta obra, George Hart, senvolveu-se ate o final da historia egipe professor de Arte e'Arqueologia na cia. Contos folcloricos, romances de
Universidade de Londres, professor de aventura, epopeias e contos miticos enhieroglifos egipcios e membro do DeptQ. volvem os destinos dos homens, dos reis
de Antiguidades Egipcias no Museu e dos deuses.
Cada capitulo inicia-se com uma
Britanico, onde atua tambem como conferencista do Servico Educativo. E autor breve introducao sobre o tema abordado,
tambem do excelente A Dictionary of assim como cada mito e precedido por
Egyptian Gods and Goddesses (Londres: uma explicacao quanto a(s) sua(s) origem(~),a apresentacao dos personagens
RKP, 1986).
A obra em questao trata dos mitos envolvidos, o contexto historico em que
e das lendas egipcias segundo uma for- foi criado e o local dos acontecimentos.
As ilustracoes sao poucas mas
mula estabelecida desde os primeiros trabem
escolhidas
e apropriadamente inbalhos sobre o assunto (Narilie, Maspero,
M. Moret, Gardiner etc.), ou seja, apre- seridas como um leve apoio ao texto.
senta os mitos segundo uma ordem tema- Um unico ponto exigiria um maior autica, puramente aleatoria do ponto de vis- xilio das ilustracoes, quando o autor trata do conjunto dos textos literarios egip- ta da jornada do deus-sol pelo mundocios: cosmogonias, a vida dos deuses na inferior (o "livro do Am-Duat", o "livro
terra, a destruicao da humanidade, o das Cavernasue o "livro dos Portoes")
mundo inferior e os contos populares: onde a riqueza das cenas descritas (houma formula aplicada muitas vezes por ras da noite) podem conduzir o leitor,
facilitar a leitura e o manuseio do livro.
nao familiarizado com o assunto, a uma
Podemos dividir o conjunto dos certa confusao; a solucao encontrada foi
textos expostos em dois grupos: o pri- a de introduzir tabelas explicativas ao
meiro, mais extenso e melhor conhecido longo de alguns destes mitos. Deve-se
por possuir um maior numero de copias, ainda destacar, pelo seu valor didatico,
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o quadro comparativo da teogonia Heliopolitana (p. 15), mais completa do
que o normalmente apresentado em publicacoes semelhantes.
De todas as lendas abordadas no
livro, a que merecia um tratamento mais
detalhado e a da princesa de Bakhtan
(p. 6 9 , apresentado de forma bastante
reduzida se comparada com a lenda da
conquista de Joppa pelo comandante
Djeheuty (p. 65).
E de se lamentar, no entanto, o
descuido com que o livro foi traduzido e
revisado. A edicao brasileira reproduz
fielmente o trabalho de capa e as ilustracoes da edicao anglo-americana (British
Museum Publications/University of Texas
Press), embora algumas falhas chamem a
atencao como, por exemplo, o mapa (p.
6) e o fato de os creditos fotograficos (p.
80) nao terem sido traduzidos.
Descuidos de formatacao do texto resultaram em erros de ortografia
bem como erros nos nomes contidos na
tabela da pagina 55.
Contudo e na traducao que se
apresentam os mais numerosos e graves
de todos os erros, frutos talvez de um
trabalho apressado e descuidado. Como
exemplo podemos citar: "Pyramid
TextsU(Textosdas Piramides) foi traduzido por Livro das Piramides (p. 12 e
seguintes), "game of draughts" (jogo de
damas) foi traduzido por Consumo de
Bebidas (p. 40). Escolhas mal-feitas no
uso de certas palavras esvaziaram simbolicamente a forca do texto, como no
caso de "Flesh of Re" (a Carne de Re)
que foi traduzido como a Materia de
Ra. O total desconhecimento do tema
fica evidente na traducao dos nomes dos
faraos, dos deuses e dos periodos historicos que transformou Ramesseum e
Ramesside no curioso termo Ramessiano (p. 39 e 66); e a falta de conhecimento da abreviacao AD (anno domini), a qual substitui por d.C. (p. 25).
Nao bastasse estes descuidos, observacoes feitas ao texto e nao discrimi-

nadas como sendo notas do tradutor,
levam o leitor a questoes absolutamente
irrelevantes, como a tentativa de explicar uma diferenca entre Aton e Aton
(p. 13) ou a explicacao superflua sobre
o ocre (p. 49).
Apesar de todos os problemas de
traducao e revisao o livro possui qualidades inegaveis; como a atualidade das informacoes apresentadas, as explicacoes
introdutorias ao texto, a compilacao dos
mais importantes textos funerarios publicados.pela primeira vez no pais e as sugestoes para leituras complementares.
Nao e, a rigor, destinado a especialistas no assunto, pois nao e exigido do
leitor nenhum conhecimento previo para
compreende-lo. A sua maior virtude e a
de trazer ao leitor brasileiro uma obra
atualizada e repleta de informacoes nao
disponiveis em lingua portuguesa sobre
um tema de grande interesse tanto para
meios universitarios quanto para o leitor
comum.
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Temos aqui um trabalho de folego
realizado por um grupo multidisciplinar
de pesquisadores ligados a Ecole Francaise d'Athenes, que produziu um trabalho que sintetiza todo o conhecimento

