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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
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Grecia, os textos revelados pelos pala- de achados acidentais, sugere um mecios minoicos e micenicos em Linear A todo de prospecao para os tumulos e a
e B sao textos que se referem apenas a utilizacao dos resultados obtidos. Resvida administrativa do palacio.
salta a necessidade da utilizacao de um
Ao lado das preocupacoes tradi- estudo geomorfologico, destinado a decionais concernentes ao estudo dos cos- finir a natureza dos sedimentos acumutumes funerarios, como mobiliario (ofe- lados a partir do Neolitico e a determirendas), estrutura e tipologia dos tumu- nar a camada geologica na qual os tulos, origem e evolucao de suas formas, mulos teriam mais possibilidade de sesua cronologia, os ritos de deposicao e rem encontrados. Esse tipo de procedias manifestacoes do culto aos mortos, mento possibilita, segundo o autor, suaparecem os novos interesses relativos gerir o caminho, a partir de epocas e
a esses contextos como os aspectos so- regioes, da migracao das sepulturas de
cio-economicos e socio-politicos, a uti- dentro para fora do habitat, bem como
lizacao das ciencias da natureza, a uti- seu agrupamento em cemiterios.
lizacao de novos metodos como invenEm seguida, tres artigos sao detarizacao e classificacao informatizada dicados a Idade do Bronze Antigo.
dos dados.
Christos G. Doumas (p. 15-18) trabalha
Com estas preocupacoes em men- com a sociedade do Ciclijdico Antigo.
te as comunicacoes do Coloquio que- Afirma que as praticas funerarias de sorem, num primeiro momento, contribuir ciedades antigas sao manifestacoes conpara uma melhor tomada de consciencia cretas de crencas e atitudes concernendos diversos aspectos e das multiplas tes a morte. Analisa 13 pontos: a inuimplicacoes do contexto funerario egea- macao como regra, o cemiterio e sua
no e, num segundo momento, estimular localizacao em relacao ao assentameno interesse e as pesquisas. De uma for- to, a orientacao dos tumulos e sua orma geral, o Coloquio apresenta as di- ganizacao no cemiterio, o numero de
versas linhas de pesquisa e metodolo- .deposicoes em cada um, tipos distintos
gias aplicadas a Idade do Bronze egea- de tumulos, seu piso, sua forma de acesna, destacando-se o periodo micenico.
so, a posicao do corpo, o mobiliario, os
Este volume foi destinado, assim, restos de deposicoes anteriores e estrua ser o numero 1 de um novo periodico turas relativas a cultos funebres. Como
anual, Aegaeum, dedicado especifica- podemos notar, o autor mantem-se no
mente a arqueologia egeana. Fazem par- ambito das preocupacoes tradicionais
te deste volume 23 artigos, referentes dos estudos dos costumes funerarios e
as comunicacoes apresentadas no Colo- assim conclui que a complexidade da
quio, mais 59 pranchas incluindo plan- sociedade do Cicladico Antigo nao potas, esquemas e fotos.
deria ser revelada somente pelo estudo
O primeiro artigo e de Rene de seus habitos funerarios, mas estes
Treuil e refere-se ao Neolitico (p. 11- certamente esclarecem alguns pontos.
13). Sua problematica reside no fato de
A segunda comunicacao referenque durante o Neolitico Antigo e Me- te a Idade do Bronze Antiga e de autoria
dio, a deposicao dos mortos era levada de Adamantios Sampson (p. 19-28) e
a cabo no interior da zona construida refere-se aos tumulos de Manika, os
(assentamento habitacional) e que, a quais datam do Heladico Antigo, trapartir do Neolitico Recente, as deposi- tando-os do ponto de vista das condicoes eram feitas fora dos limites da al- coes socio-economicas da sociedade
deia o que dificulta sua localizacao. A que os utilizou. Manika e uma grande
partir das experiencias obtidas atraves necropole da Eubeia onde o autor ana-
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lisou diversos aspectos, desde a antropologia fisica ate a sociedade estratificada, concentrando maior atencao no
mobiliario dos tumulos. Apesar de tentar fazer ligacoes entre o mobiliario,
sexo e posicao social do morto, seus resultados nao sao tao bons quanto os de
Christos Doumas no artigo anterior.
O terceiro artigo desse grupo pertence a Manolis Fountoulakis (p. 29-33)
que tambem utilizou a necropole de Manika na Eubeia, so que se limitando as
praticas funerarias utilizadas no Heladico Antigo. Seu estudo baseou-se no
material esqueletal de 22 tumulos da
parte Leste da necropole. A caracteristica mais marcante e que ocorrem modificacoes na maioria dos ossos, classificadas como marcas de corte, buracos
e secoes. Tais marcas foram entendidas,
pelo autor, como operacoes precisas,
feitas por especialistas, algumas horas
apos a morte do individuo com a finalidade de colocar o corpo na posicao
contraida, como ditava o costume. Contrapoe-se ao autor anterior o qual atribui tais marcas ao "terror mortis".
As seis comunicacoes seguintes
sao dedicadas aos costumes funerarios
em Creta durante a Idade do Bronze,
sendo dois referentes a regiao de Messara, dois sobre Chrysolakkos, um sobre
Malia e outro sobre a ceramica encontrada em contexto funerario.
Frederique Petit (p. 35-42) analisa detalhadamente os aspectos dos tumulos circulares da planicie de Messara, detendo-se nos problemas de interpretacao das pecas anexas desses tumu10s. Executa analise arquitetonica e do
mobiliario, incluindo todo tipo de achado associando-os espacial e cronologicamente; levantando, a cada passo, hipoteses proprias ou remetendo-se a hipoteses levantadas por outros autores.
Confirmando tais hipoteses ou constatando sua impraticabilidade, desenvolve
o problema de forma mais que satisfatoria, localizando no tempo a origem

dessas pecas anexas e sua posterior expansao. Coloca nesses anexos a origem
do tumulo-templo, nao esquecendo as
alusoes, muito bem colocadas, ao culto
funerario.
Keith Branigan (p. 43-51) tambem dedica seu artigo aos tumulos de
Messara, fazendo inferencias sobre o ritual a partir dos restos esqueletais. Destaca a importancia desses dados que, no
seu ponto de vista, foi desprezado pelos
pesquisadores, os quais nao descreviam
detalhadamente nem ilustravam, restringindo-se a analises sumarias e incompletas. Sua proposta e de estudar,
pela primeira vez, a manipulacao dos
ossos pelas comunidades que utilizavam
os tumulos de Messara. A partir de dados etnologicos sugere que os corpos
desintegravam em lugar diferente e que
as estruturas de Messara eram ossarios.
As formas de manipulacao dos ossos
atestadas sao a fumigacao, limpeza,
agrupamento, remocao e quebra dos ossos. Conclui que essa manipulacao coloca as deposicoes dos tumulos de Messara como ritos secundarios, nao constituindo um evento simples e unifasico
mas um complexo processo que perdurou por um longo periodo de tempo.
Gisela Walberg (p. 53-60) analisa
a ceramica encontrada em contexto funerario, nao se limitando a um sitio ou
necropole determinado mas abrangendo toda a ilha de Creta. Faz um apanhado geral, num primeiro momento, do
que ja havia sido feito. Conclui que os
mesmos tipos aparecem em tumulos comunais em diferentes partes da ilha e
destaca a continua preferencia por vasos
grandes. ressaltando que a preocupacao
arquitetonica referente as estruturas sobrepos-se a importancia dos objetos que
continham e seu papel no contexto funerario. Sua principal preocupacao nesse artigo e determinar se a ceramica e
diferente em diferentes tipos de tumulos
e em diferentes partes da ilha, se houve
qualquer tipo de mudanca significativa
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durante a Idade do Bronze Antiga e Media e se e perceptivel alguma preferencia
por uma forma determinada. Conclui que
os mesmos tipos aparecem em tumulos
comunais em diferentes partes da ilha e
destaca a continua preferencia por vasos
grandes. Nao sao detectadas preferencias
quanto a motivos especificos. Muitos tipos tambem foram encontrados em santuarios o que indica uma relacao entre os
ritos funebres e os cultos em santuarios.
Um grande numero de tacas e jarras sugere libacoes e banquetes funebres e destacam-se as deposicoes em lamakes eplth04 sempre individuais. Deixa clara a importancia do trabalho estatistico para a
compreensao de situacoes em amplas
areas geograficas.
Os artigos que se seguem sao dedicados a Chysolakkos. Claude Baurain
(p. 61-73) expoe a problematica das necropoles de Malia destacando que ai os
mortos possuiam um dominio proprio,
destacado da "terra dos vivos" e que se
constituia da orla maritima (Ilha do
Cristo e Chrysolakkos). Conclui que nao
existem elementos suficientes que permitam avaliar o tamanho da populacao
maliota e duvida da identificacao do tetragono de Chrysolakkos com uma necropole, contrapondo suas posicoes as
de Pierre Demargne e Henri van Effenterre. Veit Sturmer (p. 75-77) analisa a
ceramica e Gery de Pierpont (p. 81-93)
tece uma reflexao sobre a destinacao
dos edificios, esclarecendo que para entender-se Chrysolakkos e necessario
pesquisar a regiao setentrional de Malia, a ceramica do Minoico Medio I Minoico Medio I1 e reobservar mais
atentamente as paredes das estruturas.
Passa-se entao para uma serie de
nove artigos, todos dedicados a Idade
do Bronze na Grecia continental e peninsular. O primeiro e de Ioannis e Eveline Loucas (p. 95-106) analisando um
tumulus heladico na Beocia. Afirmam
que a descoberta desse tipo de estrutura
tumular com rico mobiliario funerario
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no cume de uma colina, fato esse que
se repetira por toda a antiguidade, esclarece as origens sociais da formacao
das crencas religiosas do mundo grego.
Olivier Pelon (p. 108-116) faz
uma analise da arquitetura funeraria da
Grecia continental na transicao do
Bronze Medio para o Bronze Recente.
Sua problematica enfoca os tumulos em
poco e as cistas, sendo que o primeiro
deriva do segundo tipo. Considera que
a estrutura funeraria e o circulo tumular
e seu conteudo e nao apenas os tumulos
isoladamente. Isso determinaria sua originalidade, ou seja, um tumulus unico
para as sepulturas "reais". Ressalta sempre, contrapondo exemplos da Atica,
Messenia e Focida, o carater original
do complexo circular de Micenas. A tradicao da cista meso-heladica perpetuase, sem grandes mudancas, durante o
periodo micenico. Adota, por fim, a forma da camara tumular construida, ligada por sua vez ao advento de uma arquitetura monumental para as sepulturas reais e pelo novo costume de sepulturas familiares. Quanto aos tumulos em
poco, ligados a pratica dos tumuli, desaparecem para dar lugar a tholos. Constata que a partir da concepcao familiar
da sepultura e segundo um status social
particular a elite substitui o tumulo em
poco pela tholos e a populacao substitui
a cista pelas camaras tumulares.
Robert Laffineur (p. 117-126)
reanalisa os circulos tumulares de Micenas propondo dois objetivos: evidenciar as lacunas do conhecimento sobre
os circulos e propor uma interpretacao
que esteja mais proxima das realidades
do sitio e dos dados disponiveis.
O artigo de Nancy C. Wilkie (p.
127-136) versa sobre as tholoi de Nicoria
e suas peculiaridades: sao muitas e utilizadas ao mesmo tempo o que prova
que nao pertenciam a mesma familia
mas a familias diferentes, muito ricas.
Constata que a localizacao de tholoi esta
sempre ligada a estradas principais o
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que parece ter sido comum tanto em
Nicoria como em Micenas, citando
McDonald e Mylonas.
Thanasis J. Papadopoulou (p.
137-143) mostra um painel geral dos
costumes funerarios no Epiro, analisando 34 sitios que abrangem um periodo
que vai de 1600/1580 a 1100 a.C.. Cinco
observacoes resultaram de sua analise:
so ocorrem inumacoes; o tipo rude e a
relativa esporacidade das oferendas funerarias poderiam representar um carater conservador local e a pobreza dos
habitantes dessa regiao durante a Idade
do Bronze Recente; ha continuidade
por parte dos habitantes do Epiro no
tocante ao sepultamento em cistas; a
tholos ai encontrada deve ser vista como
um elemento intrusivo, resultado de
contatos com o Sul micenico e o uso
dos tumuli e uma influencia do Norte.
Litsa Kontorli-Papadopoulou (p.
146-160) destaca algumas peculiaridades das camaras tumulares micenicas e
busca suas razoes. Quando proximas da
tholos apresentam caracteristicas semelhantes a estas: planta circular, domo
conico, grandes dimensoes. Foram constatadas poucas camaras anexas e apenas
quatro possuem a camara dividida por
uma parede. Os pocos no interior da
camara sao raros e profundos. Os st6mia sao bloqueados, bem como os dromoi. As principais razoes dessas peculiaridades sao a economia de esforco ou
a natureza da pedra na imitacao de tholoi; a influencia de outros tipos de tumulo em outras areas do Egeu ou mesmo tradicoes locais independentes. O
bloqueio dos acessos (stomion e dr6mos) resulta do medo de saques, crencas religiosas e ritos funerarios.
William G. Cavanagh (p. 161-169)
tambem trata das camaras tumulares determinando quatro fatores que regem o
desenho da planta: a) fator geografico
e geologico, b) fator social, c) moda e
d) funcao. Conclui que a funcao determinava o tamanho e a durabilidade que

o tumulo deveria apresentar, tambem
determinando a forma em termos de ritual funerario.
James C. Wright (p. 171-184) pretende usar ideias atuais nos estudos funerarios para examinar o grau em que
o simbolismo foi utilizado nos funerais
em Micenas, particularmente como se
desenvolveu na complexidade social e
politica. Constata que o status social do
morto, sua persona, varia diretamente em
relacao a seu status em vida e as relacoes
de status social do morto com o grupo ao
qual pertencia. As estruturas funerarias
apresentam, entao, um carater simbolico
como representacoes de grupos sociais
horizontais (clas) com a tholos, como
exemplo da camada superior de cada grupo. Tambem como reflexo de poder politico aquele que se aproximava da cidadela de Micenas: somatoria da arquitetura monumental e da iconografia monumentalizada. As mudancas na alvenaria
da tholos, alem de uma evolucao tecnica,
foi necessaria pelas mudancas na estrutura social de uma forma primitiva (chefia), a qual enfatiza as ligacoes no grupo
social, para uma forma mais complexa
(primitiva forma de Estado) com uma extensao administrativa, aparato ideologico
governamental baseado num territorio
mais amplo.
Pascal Darcque (p. 185-205) estabelece condicoes para que as tholoi
possam confirmar-se como tumulos
reais: e o primeiro a afirmar que os textos em Linear B, a escrita micenica, deveriam, ao menos, comprovar um sistema monarquico de poder. Alem disso,
alguns aspectos arqueologicos deveriam
ser verificados com mais atencao como
riqueza e abundancia dos mobiliarios, localizacao das tholoi nos cemiterios e em
relacao a outras construcoes de carater
"real". Apesar de levantar aspectos importantes e ressaltar a necessidade da utilizacao do Linear B, nao chega a conclusoes limitando-se a afirmar que, pela sua
disposicao a thdlos estaria Ligada ao pa-
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Iacio mas que so pode simbolizar a civilizacao micenica no ambito geografico
e cronologico, afumando que esta civilizacao e bem mais fraca e sua difusao
bem menor do que se imaginava.
A ultima parte e dedicada a referencias ao Submicenico, onde sao
apresentados trabalhos sobre as influencias egeanas em Chipre e outro, mais
abrangente, sobre os costumes e ritos
funerarios na Babilonia, grande exemplo. da utilizacao conjunta de textos e
dados arqueologicos.
Robin Hagg (p. 213-217) discorre
sobre a ocorrencia de recipientes ceramicos quebrados, cujos fragmentos foram colocados sob ou sobre o morto.
Descreve varios exemplos em Chipre
(Lapithos, Vounous e Aios Iakovos),
Ras Shamra, Dendra, Atica, Tessalia durante todos os sub-periodos da Idade
do Bronze. Constata que a repeticao da
pratica pode sugerir um rito funerario.
Karin Niklasson-Sonnerby (p.
219-225) analisa a mudanca na utilizacao das camaras tumulares cipriotas
para o que ela chama de tumulos em
poco ocorrida num periodo conturbado
da ilha. Conclui que a mudanca da localizacao do tumulo, do cemiterio para
dentro da habitacao sugere uma impossibilidade de levar o morto para fora do
assentamento o que leva a hipbtese de
sitio prolongado ou epidemia.
Ja Frieda Vandenabeele (p. 227234) estuda propriamente as influencias
egeanas em Chipre perceptiveis principalmente na planta e arranjo das camaras tumulares. Fazendo uma retrospectiva das publicacoes da decada de 70,
quando um novo impulso foi dado a arqueologia cipriota, ficou comprovado que
os costumes funerarios de influencia micenica foram introduzidos no final do Cipriota Recente I11 B e permaneceram ate
o Cipriota Arcaico, configurando-se um
contato egeano no seculo XI a.C.. Sua
origem deve ser procurada, segundo a autora, no Leste da Atica, nas Ciclades, em

267

Creta e no Dodecaneso. Contudo a amplitude e o impacto dessa ultima invasao
de Chipre durante a Idade do Bronze
Recente continuam obscuros.
Por ultimo, Andre Finet (p. 235'244) discorre sobre os, eventos queknvolviam o morto e nao a morte na Babilonia. Sua importancia e metodologica
ja que oferece uma demonstracao efetiva da utilizacao de dados arqueologicos e epigraficos no entendimento de
uma civilizacao passada.
Dentro de sua proposta, esta e, sem
duvida uma obra plena de opinioes e
abordagens diversas, que deve ser anaiisada por todos aqueles que se interessam
pelos diferentes aspectos dos costumes
funera'rios ja que apresenta de forma clara as novas linhas de pesquisas voltadas
para outros aspectos alem dos meramente
formais ou materiais dos tumulos.
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SCHMITT-PANTEL, Pauline. La
religion grecque. Paris: Armand
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A editora Armand Colin lancou,
em 1991, a segunda edicao revista de
La religion grecque dans la cite grecque
a l'epoque classique, da autoria de Louise Bruit Zaidman e Pauiine Schmitt-Pantel, professoras de Historia antiga das
Universidade de Paris VI1 e Amiens, respectivamente. Integrado a colecao "Cur-

