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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
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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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ZAIDMAN, Louise Bruit &
SCHMITT-PANTEL, Pauline. La
religion grecque. Paris: Armand
Colin, 1991. 190p.

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-
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Resenhas criticas

sus", a obra fornece uma solida introducao ao tema, abordado em suas diversas dimensoes pelas autoras, ao que
se somam reproducoes de fragmentos
de estudiosos consagrados, como Jean
Rudhardt, Jean-Pierre Vernant, Claude
Levi-Strauss, Marcel Detiense e Georges Dumezil. Ha ainda uma rica e bem
selecionada colecao de textos antigos
relativos tanto a mitologia quanto a praticas rituais, colhidos de Homero, Hesiodo, Platao, Herodoto, Porfirio e outros, bem como da documentacao epigrafica existente. Uma serie de ilustracoes, embora muito reduzida, reproduz
seleta documentacao arqueologica, que
vai da planta de lugares de culto a detalhes arquitetonicos, da representacao,
em pintura, de cenas cultuais a iconografia dos deuses.
O objetivo da obra e fornecer uma
abordagem da religiao grega no contexto
da cidade grega, isto e, a grosso modo,
de 750 a 330 c.C.. Excluem-se @sim tanto
os periodos anteriores ao aparecimento
da polis, quanto a religiao helenistica, o
que e lamentavel, embora se compreenda
que se trata de fenomenos, em ambos os
casos, que nao poderiam ser'reduzidos a
alguns capitulos, merecendo um volume
inteiro. Espera-se que isso venha a acontecer, sobretudo no ambito da religiao helenistica, em vista de sua "extraordinaria
riqueza", como reconhecem as autoras, e
do interesse que, cada vez mais, o helenismo desperta.
Apos uma introducao em que as
autoras convidam o leitor a "accepter le
depaysement et la mise en cause de categories intellectuelles qui nous sont aujord'hui familieres" ( Z a i d m a n &
Schmitt-Pantel, 1991, p. S ) , a fim de poder abordar a religiao grega da perspectiva que lhe e propria, sao esclarecidos brevemente conceitos basicos (sagrado, puro e impuro, piedade e impiedade) e relacionadas as categorias de
fontes disponiveis para o estudo do assunto (literarias, epigraficas e arqueo-

logicas).
O corpo da obra divide-se em
duas grandes partes. A primeira e dedicada as praticas cultuais, e subdivide-se em tres extensos capitulos. "Les
rites, les acteurs et les lieux", estuda
os rituais, as categorias de pessoas dedicadas A vida religiosa e os diversos
locais de culto. O segundo, "Religion
et vie civique", inclui sub-capitulos sobre os ritos de passagem, os espacos
em que se desenvolve a vida religiosa,
as relacoes entre religiao e vida politica, alem de analise do sistema de festas ateniense. "Les cultes panhelleniques" o titulo do terceiro capitulo,
em que se abordam os concursos (sobretudo em Olimpia), a adivinhacao e
os oraculos (com enfase em Delfos),
as curas (em Epidauro e outros santuarios dedicados a Asclepio), bem
como os misterios de Eleusis.
A segunda parte, consagrada
aos sistemas de representacao do divino, comporta tambem tres capitulos.
"Mythe et mythologie" se abre com
uma discussao sobre as leituras da mitologia, desenvolvendo-se na analise
das cosmogonias, teogonias, antropogonias e mitos sacrificiais. O segundo
capitulo, "Une religion polytheiste", estuda as diversas categorias de "forcas
divinas" (deuses, daimones e herois),
bem como analisa os panteoes, especificamente os relacionados com o casamento e as funcoes tecnicas, ao que se
acrescenta abordagem especial das figuras de Apolo e Dioniso. "Les formes
de figuration" avanca na discussao das
diferentes formas de representacao do
divino, em duas partes autonomas dedicadas, a primeira, as figuras antropomorfas e, a segunda, a representacao figurada dos rituais.
Acrescentam-se um glossario de
termos gregos, um lexico de deuses, herois e personagens mitologicas, alem de
uma seleta bibliografia sobre cada um
dos temas abordados.
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Pode-se considerar que o que o
livro tem de mais importante e a apresentacao e analise da religiao grega a
partir da documentacao disponivel, sem
cair num descritivismo esteril, mas submetendo essa mesma documentacao a
leitura criteriosa e inteligente, com o
suporte das teorias mais atuais da arqueologia, antropologia, historia das
mentalidades e da religiao, sem concessoes a fantasias. Assim, o objetivo que
se propuseram as autoras conquista-se
a contento. Como resumem elas mesmas, na conclusao do livro,
"montrer que la religion des Grecs
etait "autre", qu'elle avait ses categories
et ses references propes et qu'il fallait la
definir par rapport aux valeurs de Ia cite
dans le cadre de laqueiie ses structures
se sont imposes"; ao mesmo tempo, tambem demonstrar que
"les croyances des Grecs etaient
fonction, comme dans toute civilisation,
de categories psychologiques qui organisaient leur perception du monde et
que le malentendu pouvait naitre, dans
l'analyse de leurs conceptions religieuses, d'une mauvaise appreciation de ces
categories, confondues avec les notres"
(Zaidman & Schmitt-Pantel, 1991, p.
160).
Resta apenas espetar que Lu religion grecque nao tarde a ser traduzida
para o portugues, colocando-se assim a
disposicao do leitor brasileiro, sobretudo do publico universitario, para que se
possa dispor de uma introducao solida,
ampla, bem documentada e atual a tema
tao instigante, que infelizmente tem-se
prestado, entre n6s, a muita elucubracao fantasiosa.
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LEXICON ICONOGRAPHICUM
MMHOLOGIAE CLASSICAE. V:
HERACLES - KENCHRIAS.
2 Vols. Encadernado. Vol 1 : texto,
XXIX - 1047 p. Vol 2: pranchas, 709
p., com 657 pranchas. Zurich Munchen: Artemis Verlag, 1990.

A publicacao do LIMC V efetivou-se no ano de 1990 e compreende os
verbetes que vao d e HERAKLES a
KENCHRIAS.
A documentacao relativa ao heroi
HERAKLES e a continuacao daquela
ja publicada no LIMC IV. O volume V
tambem apresenta uma vasta documentacao sobre o heroi, a qual se conclui
com o Heracles etrusco: HERCLE.
Afora os verbetes que vao'de HERAKLES a KENCHRIAS, o LIMC V
traz ainda um adendo com os verbetes
EPONA, GALATEIA, HELIOS, HELIOS (in periferia orientali) e HELIOSI
-USIL.
O LIMC V agrupou coincidentemente um conjunto de personagens mitologicos que demonstra a importancia
e a influencia do teatro grego no florescimento do seu repertorio iconografico,
principalmente das figuracoes veiculadas nos vasos ceramicos do sul da Italia.
Desse modo, personagens como Hipolito, Ifigenia e Ixion adquirem uma relevancia salutar tanto pelo nivel e peso
dos seus respectivos repertorios iconograficos como pelo papel que desempenharam na religiao e cultos do mundo
antigo;, por exemplo, Ifigenia no culto de
Artemis e Ixion enquanto supliciado nas
figuracoes de sua punicao no Inferno.
Mas dentre esses personagens mitologicos
nao menos consideraveis, enJACYNTHO LINS BRANDAO
Departamento de Letras Classicas contramos duas grandes divindades:
Faculdade de Letras HERMES e IUNO. IUNO, a excepcioUniversidade Federal de nal divindade feminina italica, mereceu
Minas Gerais um catalogo compativel com a volumosa

