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Desde que a s pesquisas foram iniciadas, na decada de 20, pelos
membros d a Ecole Francaise dlAthenes, o sitio de Malia tem-se
revelado como uma das fontes mais ricas para o conhecimento da
civilizacao minoica, o que pode ser atestado pela vasta gama
de publicacoes a este respeito, destacando-se, no conjunto, os relatorios anuais dos trabalhos de E F A apresentados no Builetin de
Correspondance Hellenique e a serie Etudes Cretoises, dedicada
a Malia, que ja abriga quase trinta titulos.
Neste contexto Henri van Effenterre aparece como um arqueologo cujo nome esta definitivamente assocjado a Malia, com o
qual manteve uma estreita relacao desde 1932, produzindo uma
serie de escritos sobre o sitio, dentre os quais apontamos o Guide
des Pouilles Francaises en Crete, em colaboracao com C. Tire, alem
de tres volumes dos Etudes Cret0ises.l
Com a publicacao desta obra, o autor vem suprir uma lacuna
que se tornava cada vez mais aparente nos estudos maliotas, a de
um trabalho de sintese sobre Malia, que abarcasse a totalidade das
informacoes provenientes das pesquisas neste sitio. Curiosamente,
no mesmo ano e lancada uma obra de sintese sobre o palacio de
Malia, a cargo de Olivier Pelon, dentro dos Etudes Cretoises . 2
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L e Palais de Mallia et la Cite Minoenne constitui um trabalho
de peso para o leitor interessado em obter uma visao panoramica
e aprofundada deste sitio, apresentando em seus dois volumes,
634 paginas ao todo, 873 fotos, mapas, plantas e desenhos, 33 pranchas em cores, tres indices remissivos e inumeras notas de rodape
que permitem ao leitor o recurso a obras fundamentais para o
estudo da civilizacao minoica .
Com uma preocupacao maior do que a de executar uma pura
descricao do palacio e da cidade de Malia, Effenterre organizou
seu trabalho de maneira a abranger temas diversos e significativos
para a compreensao do sitio, dividindo-o em quatro blocos com
vinte e tres capitulos que possibilitam uma observacao e reflexao
clara da dinamica deste nucleo minoico, nao elaborando no entanto
uma historia de Malia (p. 3) .

O primeiro bloco, "Archeologues s u r le terrein" (p. 3-94),
inclui um primeiro capitulo dedicado a apresentacao de um pequeno
historico das pesquisas em Malia, onde o autor destaca Fernand
Chapouthier, cujo nome e central nas pesquisas em Malia, a quem
considera seu pai espiritual (p. XI) ; segue-se uma discussao da
cronologia do sitio, na qual ele ressalta a s dificuldades advindas
d a ausencia de correspondencia entre a s fases ceramicas e as fases
cronologicas no palacio (p. 43), de outro lado ele demonstra a
necessidade de se acrescentar um novo periodo, o arqueopalacial, que
abrange o intervalo no qual ocorre o delineamento de um nucleo palacial, por volta de 2000 a. C. (p. 33-36), tendo como respaldo um
paralelo no palacio de Festos, conforme a investigacao de D. Levi.3
Ao entrarmos no terceiro capitulo, lidamos com um conjunto
de reflexoes e criticas que devem ser levados em conta no exame
deste sitio: a s restauracoes e sondagens complementares, que, mesmo
justificaveis pelo estado das ruinas ou elucidacao de questoes relativas a certas areas e niveis, interferem com a leitura dos vestigios
ou se revelam inocuas (p. 45-58) . Seria prematura uma discussao
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aqui sobre tais pontos, o que mereceria um trabalho a parte lidando
especificamente com este aspecto da pesquisa no sitio, o que nao
e cabivel aqui.
Fechando este bloco, ha dois capitulo que tratam de dois temas
relevantes a analise do sitio: um refere-se a caracterizacao fisica e
geografica da regiao de Malia, avaliando o potencial dos recursos
para exploracao economica e a s rotas de comunicacao com Creta
Oriental e Central. Para o autor o nucleo de Malia nao teria uma
atividade portuaria, mantendo-se relativamente isolado daquelas
areas acessiveis por m a r e mesmo por terra, possuindo autonomia
para a sua existencia (p. 75-79) . Quanto a propria instalacao deste
nucleo, tema do capitulo seguinte, desenvolve sinteticamente como
ocorrera a substituicao progressiva de uma comunidade aldea do
periodo prepalacial por um nucleo urbano no arqueopalacial
(c. 200 a. C.), evidenciada pela presenca dos fragmentos ceramicos
que delimitam uma area que se estendia da quadra Gama ate a
parte Leste do palacio (p. 81-94) .

O segundo bloco, intitulado "Au Temps des Premiers Palais" (p.
97-281), detalha a ocupacao do sitio no periodo protopalacial
(c. 2000-1650 a. C.), partindo inicialmente de um extenso capitulo
sobre os materiais e tecnicas empregados n a arquitetura minoica,
no qual o autor releva justificadamente o valor do trabalho de
J. Shaw,4 ainda um guia seguro neste campo de estudos. Dando a
devida importancia a concepcao da estrutura arquitetonica da habitacao maliota, Effenterre apresenta a s transformacoes ocorridas
nesta como um indice do proprio processo de desenvolvimento do
niicleo urbano, sendo que a s inovacoes perceptiveis na quadra Mu
assinalariam uma regularizacao tanto da distribuicao quanto da organizacao interna dessas habitacoes (p. 176-180) .
E m seguida, ao abordar os grandes conjuntos arquitetonicos,
ou seja, a "villa" Alfa, a quadra Mu, e o complexo cripta hipostila/
agora, o autor levanta a hipbtese de uma especie de "democracia
primitiva" cujo centro estaria naquele complexo, local destinado
a reuniao de representantes da comunidade maliota e a cerimonias
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publicas, enquanto que a quadra Mu concentraria as atividades
administrativas e produtivas do nucleo urbano. E a constituicao
de uma "nebulosa palacial", como foi denominada esta situacao de
coexistencia das primeiras construcoes palaciais com tais complexos
urbanos, sem que fosse possivel definir claramente um poder palacial, mas antes um estado de equilibrio politico que so seria rompido
no final do proto-palacial (p. 181-200) . Tal hipotese tem sua
critica na discrepancia cronologica que, segundo Poursat, nao
possibilitaria tal articulacao desses complexos.5
As necropoles sao apresentadas em um capitulo a parte, o
qual traz uma exposicao extremamente cuidadosa e consistente da
distribuicao espacial e temporal destas, caracterizando-as de modo
que se torna perceptivel a existencia de uma diferenciacao social
nas necropoles, como ocorre em Chrysolakkos, considerada antes
uma tumba real, porem Effenterre defende seu uso para uma
nobreza maliota (p. 247). Complementando este capitulo h a a
caracterizacao dos costumes funerarios minoicos, enfatizando
a necessidade de uma investigacao mais minuciosa dos ritos funerarios (p. 248-252) .
A partir do capitulo 11 intitulado "L'Urbanisme protopalatial
a Mallia", o autor penetra no tema fundamental de seu trabalho,
interpretando o plano de desenvolvimento urbano de Malia, demonstrando que o conjunto urbano, embora articulado ao palacio, nao
possui neste o seu ponto referencial (p. 278) . Trata-se antes da
existencia de dois polos de concentracao humana, um fundado
sobre a quadra Mu e o complexo cripta hipostila/agora, outro sobre
o palacio (p. 279-281) .
Na parte 111, "Le Palais dans Ia Ville" (p. 287-422), Effenterre
nos introduz no periodo neopalacial (1650-135 a. C.) quando ocarre
o apogeu da civilizacao minoica e o ponto maximo de expansao do
nucleo da Malia. Inicialmente expondo aspectos tecnicos da arquitetura palacial, com especial atencao aos diversos procedimentos
de construcao com aparelhos de calcareo e anzmouda e estruturas
em madeira (particularmente notaveis na fachada Sul do Patio
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central), Effenterre executa uma analise indispensavel das escadarias palaciais e das questoes relativas ao numero e distribuicao
dos andares superiores do edificio (p. 305-312) .
Seguindo uma ordem coerente, segue-se uma descricao sistematica do palacio (p. 313-370), onde faremos uma ressalva a
brevidade com que foi exposta a ala ocidental, nao sendo percebida
claramente a articulacao das quadras componentes deste setor, com
excecao das quadras VI e VII. Ao finalizar este capitulo com uma
apreciacao da situacao do palacio dentro do nucleo urbano, o autor
refuta uma similaridade entre a articulacao cidade/palacio minoica
e oriental, observando que na primeira a cidade e o palacio obedecem a planos organizacionais, mesmo que diferenciados e, no
caso oriental, a cidade forma conjuntos desordenados que nao apresentam qualquer plano organizacional (p. 371-378) . Em relacao
a organizacao palacial, Effenterre poe em discussao dois pontos
essenciais, a identidade do governante e as funcoes palaciais.
A impossibilidade de definicao deste governante como um reisacerdote ou grande sacerdote nao impede que seja caracterizado
como um individuo do sexo masculino com atributos religiosos,
ligado a uma personagem feminina de carater divino, possivelmente
uma especie de deusa-mae (p. 379-281) . Ja ao analisar a natureza
das funcoes palaciais, ele propoe que sejam consideradas as seguintes
categorias, dentre as quais se observa um predominio das tres
primeiras no espaco do palacio: aparato, recepcao, reverencia
(religiao?), administracao, estocagem, producao artesanal e habitacao (p. 383-390) . Para Effenterre a soma destas funcoes permite
que se delineie um Estado maliota que estaria a meio caminho de
um totalitarismo a egipcia e um sistema fragmentario de poder
(p. 390), o que levaria L caracterizacao de um Estado nao muito
forte ou estruturado (p. 392).
No capitulo sobre a s "villas" neopalaciais e feita uma sintese
do conjunto de transformacoes que estas estruturas sofreram, com
a incorporacao de novos elementos e a alteracao de seu espaco
interno, dentro de edificacoes mais regulares que as do periodo
anterior, resultando em construcoes com menor complexidade e
maior facilidade de circulacao entre as suas unidades basicas: vestibulo de entrada, polythyron, atrio, sala lustral, pecas de servico
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(incluindo cozinha, depositos, latrinas, alojamentos) e oficinzs (event u a l ) . Tais caracteres sao assinalados nas casas da quadra Delta
(alfa, beta e g a m a ) , Dzeta (alfa, beta e gama), quadra E e a casa
de Hagia Varvara (p. 393-422) .
Sera no quarto bloco deste trabalho que Effenterre pora em
discussao a sociedade e a economia maliota. "Les Travaux e t les
Jours a Mallia" (p. 425-598) consiste na recuperacao das informacoes sobre a atividade humana em Malia a partir d a caracterizacao do "maliota medio", suas divindades e cultos, sua organizacao
economica, suas producoes artesanais, seus artesaos e os sistemas
de escrita e contabilidade. Este individuo, segundo o autor, se
inseria dentro de uma sociedade de base agraria cerealista e
arboricola, com uma residencia situada em uma das quadras, provavelmente segundo seu oficio, mantendo estoques proprios de alimentos, tendo em sua casa o seu local de trabalho; qual era o seu
status social e se existiriam escravos sao duas questoes cujas
respostas ainda nao estao acessiveis pela ausencia de maiores elementos (p. 427-431) .
Ao falar sobre as divindades maliotas o autor entra em um
terreno no qual a s evidencias sao raras, com excecao de duas
estatuetas humanas e um cantaro com representacoes incisas de
figuras humanas, que ele sugere formarem uma triade de divindades
(p. 434) . Maior sorte houve quanto a identificacao dos acessorios
de culto (ritaos, machados bipenes, tacas e pratos de oferendas e
estatuetas de animais) e n a localizacao e caracterizacao dos santuarios urbanos e domesticos, que apresentam material similar. No caso
do palacio h a espacos destinados a atividades religiosas, porem para
Effenterre cabe o questionamento da finalidade da "loggia", da
sala colunada, da sala lustra1 e mesmo do "kernos" e do "bothros"
(p. 448-451) ; como a s lareiras, estes dois Ultimos elementos nao
apresentam evidencias suficientes para indicar uma funcao religiosa
(p. 180) .
Fixando a atencao sobre a questao economica (p. 453-468),
Effenterre faz uma leitura do sistema economico maliota com base
n a presenca de um excedente de producao, de um tributo e da
capacidade de estocagem das habitacoes e do palacio, elaborando
uma hipotese centrada em um modelo no qual ocorresse a sueesCLASSICA, Belo Horizonte, 3 : 193-219,1990

sao de duas formas distintas. E m linhas gerais, inicialmente
haveria uma autonomia das grandes residencias em relacao ao
palacio, que receberiam tributos dos produtores, os quais por sua
vez permaneceriam com o excedente da producao; posteriormente o
palacio passa a centralizar a captacao dos tributos, repassando as
grandes residencias uma parcela deste, por estarem entao em dependencia hierarquica administrativa do palacio. Esta hipotese se
enquadra com o processo de concentracao do poder politico no palacio que assinala a transicao do periodo protopalacial para o neopalacial. Neste esquema o comercio exterior se daria a partir do
palacio, que utiliza parte do tributo como mercadoria de troca
ao lado dos bens manufaturados (p. 465-467).
Para aquele leitor interessado na producao artesanal e no artes50, os tres capitulos seguintes constituem um material de grande
valia, tendo o autor dispendido cuidado particular na elaboracao
de um painel detalhado das atividades e individuos enquadrados
nestas categorias. Em um primeiro instante o autor lida com os
fabricantes de vasos de pedra, artigos de bronze, marfins e joias,
executando uma analise dos procedimentos tecnicos, classes de
artefatos e os padroes estilisticos (p. 469-504) . A parte sao estudados os oleiros e a ceramica, sendo que Effenterre efetua uma
critica pertinente as pesquisas sobre a ceramica maliota, assinalando
a ausencia quase total de trabalhos que ampliem o conhecimento
neste campo, seja quanto a analise das argilas ou uma tipologia
das formas dos vasos, apesar do volume consideravel de material
(p. 505). Apos este comentario segue-se um pequeno guia para
a ceramica de Malia, expondo as tecnicas de fabricacao (p. 506-509) ;
uma tipologia ceramica com base no volume das producoes e uma
investigacao das continuidades e rupturas no desenvolvimento da
producao maliota a partir de quatro categorias : lamparinas, cantaros, tacas e vasos de argila verde. Como fecho, sao analisadas
as relacoes exteriores conforme os indicios de producoes ceramicas
maliotas em outras regioes da ilha e do Mediterraneo. Um tratamento similar e dado no capitulo sobre a gliptica, onde o autor
define a morfologia dos selos, os motivos e a natureza dos suportes
das impressoes, destacando o material encontrado na oficina de
selos do MM IIB proxima da quadra Mu, que esclareceram em
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grande parte o processo de fabricacao dos selos, as tecnicas, instrumentos e materiais empregados (p. 551-561) .
De autoria de Louis Godart e o capitulo sobre a escrita e
a contabilidade em Malia, no qual ele executa um balanco dos
documentos existentes, relacionando as areas de ocorrencia de
material hieroglifico e em Linear A, os suportes, o conteudo, a
escrita e a lingua (no caso do Linear A ) , demonstrando que
nao ha sinais de haver uma correspondencia entre ambos os sistemas quanto a lingua (p. 598), salientando o uso diferenciado
de cada sistema como instrumentos contabeis.
O capitulo final constitui um texto curto e reflexivo sobre o
declinio do nucleo minoico, no qual o autor defende uma causa de
natureza geografica, a sua propria situacao fisica que nao favorecera a instalacao de um porto, limitando a regiao a atividade
agricola, impossibilitando assim que Malia acompanhasse o processo
de desenvolvimento das atividades maritimas egeias (p. 599), o
que levou ao seu abandono progressivo entre o fim do sec. XV a. C.
e o sec. XIV a. C., ocorrendo posteriormente a instalacao de uma
populacao micenica .
Le Palais de Mailia et ia CiCe iiiinoenne oferece ao leitor, tanto
ao especialista quanto ao iniciante, a oportunidade de obter uma
vasta cobertura deste sitio minoico, fornecendo-lhe o instrumental
necessario para analisar, interpretar, criticar e questionar o conjunto de informacoes e hipoteses suscitadas nestes sessenta anos
de atividade quase ininterrupta dos pesquisadores da E F A . Como
complemento precioso ao trabalho, o autor acrescenta um indice
topografico que possibilita a identificacao e localizacao de qualquer
estrutura existente no sitio, formando com o volume Plans e t
Indices da serie Rtudes Cretoises o conjunto essencial de referencias
para o estudo do palacio e a cidade de Malia.
Uma ressalva que deve ser feita e quanto a diagramacao dos
volumes, pois a s ilustracoes, ao mesmo tempo em que auxiliam n a
compreensao do texto, terminam por fragmenta-lo em excesso.
Apesar disto, este trabalho certamente se encontra dentro de
qualquer bibliografia que trate da civilizacao minoica ou das culturas
da Idade do Bronze egeia, pois o leitor tera a sua disposicao uma
obra que efetuou uma sintese clara e logica das principais caracteristicas de Malia, um dos tres principais sitios da Creta minoica.
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