258

Resenhas criticas

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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TREUIL, R. et alii. Les civilisations
egeennes du Neolithique et de
/'Age du Bronze. Paris, Presses
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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
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da materia acumulado ao longo de mais
de um seculo de arqueologia egeia. O
lancamento desta obra poderia se confundir com o de muitas outras que existem a respeito da Idade do Bronze e do
Neolitico do Egeu, escritas praticamente desde o principio das descobertas em
Creta e Micenas, porem ela bem se destaca como uma das fundamentais para
o estudo do periodo, como o foram ao
seu tempo Les Civilizations Egeennes de
Gustave Glotz, Archaeology of Crete de
John Pendlebury e os extensos estudos
nos volumes I e I1 da Cambndge Ancient
History (1970). Posteriormente sao assinaladas outras publicacoes que abordaram parcialmente o tema, mas nao houve realmente qualquer uma que tratasse
do assunto de forma tao completa.
Seguindo o plano geral da colecao, temos inicialmente um corpus bibliografico exaustivo, que reune mais de
mil titulos, incluindo obras gerais, manuais, relatorios de pesquisas, monografias, artigos, notas, bibliografias e atas
de congressos e simposios, organizados
tematicamente e regionalmente, segundo ainda a divisao em quatro partes da
obra. Por si so esta vasta bibliografia
validaria o trabalho, na medida em que
fornece ao estudante ou ao profissional
um rol daquilo que existe de mais pertinente nesse campo de estudos.
Temos a seguir uma introducao,
composta por uma apresentacao do
quadro geografico feito por Lucien Faugeres, com uma explanacao dos tres
componentes fundamentais do dominio
egeu, avaliando os processos geologicos
de formacao da bacia do Egeu, bem
como as consequencias que estes tiveram sobre a definicao do meio ambiente
e sua influencia sobre as primeiras sociedades sedentarias. No caso da cronologia os autores foram extremamente
criteriosos ao definir os mecanismos de
construcao das balizas temporais empregadas, com especial referencia a
questao da cronologia relativa, apresen-
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tando tres exemplos bem claros da relatividade de tais balizas. O quadro oferecido aqui servira para os pesquisadores como um instrumento referencial
util, ao reunir todos os elementos disponiveis de forma lucida (p. 112-113).
A primeira parte, intitulada Le
Neolithique et le Bronze Ancien, escrita
por Rene Treuil, consiste em uma exposicao concisa, dividida em dois blocos,
sobre o processo de instalacao das primeiras populacoes na bacia do Egeu a
partir do Paleolitico, com uma observacao critica a respeito da existencia do
Neolitico Final proposto por Renfrew
(cit. p. 127), e sobre os mecanismos de
transformacao cultural que definiram o
Bronze Antigo, marcadamente no BA
11. Para tal fim, ha uma exposicao dos
problemas relativos a caracterizacao
das sociedades humanas com base em
quatro eixos, que sera utilizada nos capitulos posteriores com variacoes menores: l ) os aspectos regionais e a sequencia cronologica, com uma discussao das referencias estratigraficas que
definiriam a cronologia absoluta e relativa do periodo estudado; 2) a evolucao
da civilizacao, abrangendo as questoes
de habitacao, praticas funerarias, demografia, estrutura social, religiao e representacoes simbolicas; 3) economia e
tecnicas, incluindo as bases economicas
e as tecnicas de producao; 4) as trocas
entre diversas regioes e grupos. No caso
do Neolitico e do Bronze Antigo, tratase de uma exposicao em boa parte concebida a partir de uma obra anterior do
autor, que permanece como o guia mais
confiavel sobre o periodo ate o momento (Treuil; 1983).
A segunda parte da obra, denominada La Penode des Palais Cretois, e
uma das mais extensas, ao abarcar o
Bronze Medio e o inicio do Bronze Recente, e revela-se uma compilacao ampla e detalhada dos indicios e interpretacoes estabelecidas com respeito a um
periodo extremamente dificil da historia
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do Egeu, enfocando os processos de formacao de culturas em Creta e ao largo
do continente e das ilhas, com destaque
especial a problematica da constituicao
da sociedade minoica palacial, ainda
palco de discussoes e polemicas continuas.
A partir do Bronze Medio temos
em Creta uma divisao do seu territorio
em provincias centradas nos palacios
existentes em cada regiao, indice de
uma nova organizacao social, economica e politica, com a implantacao de nucleos populacionais em ilhas vizinhas, a
organizacao administrativa, economica
e politica fundada em registros contabeis e a aparicao de culturas regionais
identificadas pelos seus estilos decorativos. A definicao deste primeiro periodo palacial, ou protopalacial, foi baseada na instalacao de um novo regime politico e economico, fundado na centralizacao das atividades em nucleos palaciais, sedes de regioes ainda nao muito
precisas, com um sistema de registro
contabil e administrativo similar ao mesopotamico. Seu fim, por volta do MM
I1 - MM 111, nao esta claramente explicado, porem se descarta a hipotese de
intervencao externa. No entanto e certo
que no MR I temos a presenca de novos
elementos manifestos na cultura minoica. com o florescimento de uma arquitetura e de uma producao artesanal inovadora.
O capitulo seguinte, escrito por
Jean Pierre Olivier, e dedicado a escrita.
Les Ecritures Cretoises e um panorama
claro e detalhado dos sistemas de escrita minoicos do periodo acima, avaliando
a documentacao existente e seus limites,
com um pequeno historico do hieroglifico e do Linear A, abordando suas funcoes e relacoes com a gliptica, bem
como o problema da coexistencia do Linear A e do hieroglifico. Infelizmente a
arqueologia ainda nao pode nos oferecer senao a decodificacao dos sinais
desta escritas, na medida em que a lin-

gua permanece desconhecida para os
estudiosos.
Em Le Bronze Moyen hors de Crete Gilles Touchais expoe as diferentes
vias que seguiram o continente e as Ciclades neste periodo, com um relativo
retraimento do primeiro cujas razoes
permanecem mal explicadas ou obscuras, e uma rapida progressao cultural
das ilhas, aparentemente na medida em
que se estreitam os lacos com a civilizacao minoica protopalacial.
Por fim esta segunda parte se encerra com os capitulos Le Bronze Recent
en Crete e Le Bronze Recent hors de Crete. O primeiro forma um quadro amplo
e circunstanciado da civilizacao minoica
neopalacial, destacando os papeis do
palacio e da "villa" como vetores de mudancas sociais e culturais desta civilizacao, no periodo que se denomina correntemente como o seu apogeu, com a
centralizacao politica, religiosa, economica e tecnologica nos palacios, que
apresentam modificacoes em seu tracado e composicao que o tornam radicalmente distinto dos anteriores pela incorporacao de tais funcoes, com uma
articulacao dos espacos regionais agora
futada em torno de uma estrutura palacial dominante em Cnossos. Ainda que
nao exista um acordo quanto aos principios e mecanismos de tal organizacao,
lacuna consequente da ausencia de dados, esta hipotese permanece a mais
aceitavel e coerente com os indicios. No
segundo capitulo, observamos ao mesmo tempo processos distintos de formacao das sociedades complexas no continente e nas ilhas, com uma influencia
de Creta em ambos os casos, marcadamente forte nas Ciclades e restrita no
continente quase que apenas as manifestacoes artisticas. No continente se
observa um crescimento demografico
acentuado ligado a aparicao de centros
de poder ("principados") de acordo com
as informacoes obtidas pelo estudo das
tumbas, ainda o recurso mais utilizado
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para o estudo desse periodo no continente. Ja para as ilhas as poucas informacoes nao permitiriam uma identificacao da organizacao social e politica embora alguns autores sugiram a existencia
de pequenas cidades-estado autonomas
(Davis; 1984).
Finalmente e abordado um dos
temas controversos para o pesquisador
da area, o papel da erupcao do vulcao
de Santorini na destruicao da civilizacao
minoica neopalacial e em suas consequencias no final do Bronze Recente,
com uma conclusao que aponta para
eventos outros que nao esta erupcao
como causas provaveis das destruicoes
extensas do fim do periodo neopalacial.
A terceira parte e exclusivamente
dedicada a civilizacao micenica. L e
monde Myctnien et ses marges, expoe as
condicoes de formacao da civilizacao
micenica, com uma boa introducao ao
alcance e natureza dos documentos em
Linear B existentes, dado que constituem uma das fontes primordiais de informacao sobre esta civilizacao desde o
momento de seu deciframento na decada de 50. Para aquele que se introduz
ao estudo desse sistema de escrita trata-se de uma apresentacao rica e meticulosa com destaque para as discussoes
sobre as relacoes entre o dialeto micenico, o proto-indo-europeu e o grego
(p. 401-410).
Seguem-se dois capitulos referentes a historia e a cultura do mundo micenico, escritos por Pascal Darcque,
que mostra a repentina expansao pelo
Mediterraneo empreendida pelos micenios, concomitantemente a queda dos
palacios minoicos do MR I, com a realizacao de extensos contatos economicos nesta area para suprir seus centros
palaciais, porem sem o exercicio de um
controle politico efetivo sobre a mesma,
com excecao de Creta, onde Cnossos se
manteria como um centro micenico ate
o fim do seculo XIII a.C. A destruicao
violenta, o incendio e o abandono dos

grandes centros palaciais no HR IIIB
sao fatos estabelecidos, porem para o
autor nao se pode ir alem de especulacoes ate o momento quanto as causas
de tais eventos. No entanto e perceptivel
que nao houve o desaparecimento da
cultura micenica apos este periodo, apenas do sistema politico e economico palacial, desde que outras manifestacoes
culturais micenicas permanecem presentes no HR IIIC. Entre as hipoteses
de invasoes externas, conflitos internos
e fatores naturais, as causas destas destruicoes permanecem desconhecidas
pelos arqueologos.
Um capitulo complementar aos
anteriores lida com a Creta micenica,
centrando-se inicialmente no palacio de
Cnossos, o unico reconstruido e reocupado apos as destruicoes de 1450 a.C.,
sugerindo uma manutencao da situacao
predominante no neopalacial sob nova
administracao e organizacao politica.
Notaremos que o autor, Jean-Claude
Poursat, e cuidadoso ao defender a persistencia de elementos da cultura minoica neste periodo, particularmente na religiao, ainda que a influencia micenica
seja gradualmente maior na cultura material cretense.
Um capitulo a parte, escrito por
Rene Treuil, e dedicado ao Bronze Recente na Macedonia e na Tracia, duas
regioes pouco conhecidas pelos pesquisadores ate bem recentemente, cujas informacoes sao de proveniencia exclusivamente arqueologica. O desenvolvimento das culturas no Bronze Antigo e
Medio as situa no conjunto balcanico,
tendo sinais de influencia micenica apenas a partir do HR IIIC e de forma
muito restrita. Tal apresentacao sugere
que esta parte do mundo egeu pode se
mostrar como um terreno fertil para futuras exploracoes, na medida em que
abarca uma fronteira apenas recentemente tocada pela arqueologia egeia.
A ultima parte da obra, L'Heritage mycenien: continuites et ruptures, se
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constitui sobre dois eixos distintos: o
primeiro referente ao problema da lingua e da escrita, explicitando a relacao
entre o dialeto utilizado nos tabletes em
Linear B e o grego antigo, atraves da
lingua e da estrutura das epopeias homericas, onde se estabeleceria uma sequencia do micenico para o eolio e o
jonio.
O segundo eixo se situa sobre as
outras manifestacoes culturais micenicas, partindo da ideia de que a destruicao dos palacios micenicos constitui o
fim de um sistema e nao de uma civilizacao (p. 585). Com tal observacao, Haiganuch Sarian principia uma reflexao
objetiva sobre alguns dos aspectos mais
pertinentes da civilizacao micenica e da
sua persistencia no periodo posterior,
notadamente quanto as praticas funerarias e a existencia de santuarios e divindades cujas raizes remetem a um substrato micenico que nao se extinguiu no
seculo XI a.C., mas que se assumiu novas formas no protogeometrico e no
geometrico.
Tais comentarios nao chegam a
resumir a extensao e o alcance desta
obra, que acreditamos ser uma referencia necessaria para aquele que queira
estudar a Idade do Bronze Egeia, na
medida em que possibilita ao leitor uma
compreensao criteriosa do periodo em
questao, no que se incluem certos aspectos pouco comentados em estudos
dessa natureza, como e o caso do quadro geografico de Lucien Fougeres (p.
81-109) e do capitulo referente ao Bronze Recente na Macedonia e na Tracia,
de Rene 'Iteuil (p. 556-566).
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Como o proprio titulo diz, o Coloquio de Libge foi dedicado aos costumes funerarios egeanos durante a Idade
do Bronze. Tambem comemorou, apesar
do atraso de dez anos, o aniversario das
descobertas de Henri Schliemann em
Micenas (1876).
O tema abrange um dominio geografico bem amplo e dois milenios de
evolucao cultural. Assim, tambem estao
presentes o Neolitico, periodo que antecede, bem como o Submicenico, periodo subsequente, no ambito cronologico. Geograficamente, foram incluidos
trabalhos sobre Chipre, onde foram
abarcadas suas relacoes com o Egeu e
o Oriente, com a Babilonia para uma
abordagem metodologica. A i , alem dos
recursos arqueologicos, podem ser utilizadas as fontes escritas literarias ja
que, no ambito da Idade do Bronze na

