Imprensa Nacional

1c

CAÇADORES
DE TESOUROS
o romance das escavações

S É R G I O D. T. M A C E D O

CAÇADORES
DE TESOUROS
o romance das escavações

DISTRIBUIDORA RECORD
RIO

DE

JANEIRO

À minha esposa,
companheira dedicada
de vinte e cinco anos de lutas.

l
Um Homenzinho
Chamado N apoie ao

E

STE LIVRINHO é a. história de homens que com livros, pás e
picaretas descobriram maravilhosos tesouros e enriqueceram o conhecimento humano. A história de homens que, no
silêncio dos gabinetes de trabalho, estudando e meditando, ou
ao ar livre, cavando a terra sob um sol escaldante e em condições
precárias, fizeram notáveis descobertas, revelando mundos antigos, desenterrando cidades inteiras, fazendo sensacionais descobertas, descobrindo magníficos tesouros, desenterrando civilizações desaparecidas.
Não nos preocupamos muito com a cronologia, isto é com
épocas e datas, mas sim com os fatos em si, apresentando-os da
maneira que nos pareceu mais sugestiva. Assim, nossa pequena
história de caçadores de tesouros começa na França, com um
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homem pequenino, embora forte e resistente, vaidoso, muito ambicioso, que alimentou o insensato sonho de dominar o mundo —
como tantos outros sonharam antes e depois dele.

Depois de várias campanhas militares contra os que pretendiam se opor à Revolução, especialmente contra os ingleses que
encarniçadamente, combatiam a França, Napoleão concebeu grandes prejuízos aos ingleses porquanto o Egito era a principal rota
comercial para a índia, principal fonte de recursos da Inglaterra.
Mas Napoleão não desejava realizar, apenas, uma campanha
militar. Pensava, também, em organizar politicamente o Egito
que, como todo o oriente, aliás, era, na época, uma poderosa atração para os espíritos cultos, provocando estudos e debates, ocasionando o aparecimento de livros quase todos imperfeitos nas
suas descrições, cheios de erros pois não existiam, até então, elementos seguros que permitissem um conhecimento exato da história do grande povo que construíra as pirâmides.
Por isso Napoleão não cuidou, somente, de recrutar soldados
e um grande exército; cuidou, também, de interessar sábios, artistas, desenhistas, cientistas, no seu grande empreendimento, convidando-os a acompanhá-lo.
Foi assim que, quando a 19 de maio de 1798, Napoleão
deixou o porto de Toulin, na França, com uma grande esquadra na qual iam 10.000 marinheiros, um exército de 35.000 homens
e farta artilharia, conduziu em sua companhia, também, sábios
no valor de Bertholet, Monge, Saint Hilaire, um pintor do merecimento de Dominique Denon, uma biblioteca inteira e dezenas
de caixotes com aparelhos científicos os mais variados.
A l de julho, as forças de Napoleão tomavam aos ingleses a
ilha de Malta, no dia seguinte penetravam em Alexandria e em
seguida internavam-se no deserto. Durante dezessete dias o seu
exército sofreu os efeitos do intenso calor, da fome, da sede, dos
constantes ataques das tropas do sultão do Egito, até que foi
atingido o vale de Gizé onde estavam as impressionantes pirâmides.
— "Soldados ! Do alto destas pirâmides quarenta séculos vos
contemplam !" disse Napoleão dirigindo-se aos seus homens em
palavras de estímulo e incentivo.
No dia 21, travou-se violento combate entre as tropas napoleônicas e as dos chefes militares egípcios, derrotados apesar do
seu grande valor e da sua coragem. O combate transformou-se
em verdadeira carnificina e rios de sangue correram pelas areias
escaldantes, pois a ordem era não poupar o inimigo.

No ANO de 1789, um grande acontecimento agitou o mundo:
a Revolução Francesa — movimento de grande envergadura explodiu na França e trouxe grandes modificações operando radicais
transformações e mudanças, inclusive na maneira de pensar e no
modo de agir das sociedades humanas, influenciando diferentes
povos.
Esse movimento que acabou com o poder absoluto dos reis
e estabeleceu os direitos dos homens, acabando com os privilégios de uns poucos em prejuízo de muitos, foi útil e benéfico apesar das injustiças, dos excessos c das violências que praticou ou
acarretou.
Ora, muito bem, um dos homens surgidos com a Revolução
Francesa, repentinamente, e que fez uma das carreiras mais rápidas de que se tem notícia, elevando-se de simples tenente de
artilharia a comandante de exércitos, imperador dos franceses e
senhor da Europa, chamou-se Napoleão Bonaparte.
Nascido na ilha da Córsega, em Ajácio, no ano de 1769,
Napoleão, com nove anos e meio deixava a sua terra e partia para
a França a fim de estudar no colégio de Autun, graças a uma
bolsa escolar que lhe fora concedida pelo governador da sua ilha.
Desse colégio, saiu ele para as Escolas Militares de Brienne
e Paris, e, em 1785, com 16 anos, era tenente de artilharia. Sua
extraordinária carreira política começou, praticamente, no dia
4 de outubro de 1795. O grupo que governava Paris e a França,
chamado a Convenção, sentia-se ameaçado pelo povo que se mostrava contrário às suas decisões. Napoleão foi convidado para
a tarefa de dispersar os insurretos acabando com a ameaça que
eles representavam. Depois de pedir quinze minutos para refletir, aceitou a missão e com cinco mil homens e alguns canhões
dispersou uma multidão calculada em mais de vinte mil pessoas
irritadas e dispostas a tudo. No dia seguinte, seus serviços eram
recompensados: a "Convenção" dava-lhe o posto de "General em
Chefe para o Interior' e começava para ele uma nova existência,
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A 25, Napoleão entrava no Cairo, a maravilhosa cidade de
quatrocentos minaretes e da mesquita de Djalmil-el-Azhar, onde
tudo era fascínio para os olhos ocidentais. Criou então, com os
sábios e os artistas, o "Instituto do Egito".
Nesse ínterim, um chefe inimigo que havia fugido estava
sendo perseguido por forças francesas sob o comando do jovem
general Desais. O pintor e desenhista Denon acompanhava as
tropas e ia desenhando tudo o que encontrava, inclusive os famosos e misteriosos hieróglifos que tanta dor de cabeça causavam
aos homens de estudo. Que significariam aqueles sinais, aquelas
curiosas figurinhas ? Tratava-se, sem dúvida, de uma escrita.
Mas como decifrá-la, como saber o que significavam os sinais,
como encontrar a chave para a sua decifração ?
No "Instituto do Egito" os cientistas iam recolhendo tudo
o que encontravam à flor da terra egípcia, inclusive uma lage,
uma pedra, parecida com um tampo de mesa, encontrada nas
ruínas de um forte por um sábio chamado Dhautpoul segundo
uns, ou pelo capitão Bouchard, segundo outros, ao noroeste de
Roseta, no rio Nilo, e cujo transporte até o Cairo dera enorme
trabalho.
Nessa pedra existiam três inscrições: uma, tinha quatorze
linhas e era em hieróglifos. A outra, em trinta e duas linhas
era demótica, e a terceira, finalmente, com cinqüenta e quatro
linhas era em grego, idioma conhecido, e, portanto, traduzível.
Denon e outros fizeram várias cópias das inscrições que
foram remetidas não somente a Paris como a outras grandes capitais européias e os sábios atiraram-se imediatamente ao trabalho
de traduzi-las, pela comparação, partindo do princípio de que
as três inscrições deveriam ter o mesmo significado.
Na França, Itália, Alemanha, Inglaterra, homens de grande
valor queimaram as pestanas tentando decifrar o conteúdo do
pedaço de granito que ficou conhecido como Pedra da Roseta.
Por mais que se esforçassem, porém, não chegavam a nenhum
resultado prático, nenhuma conclusão.
Os hieróglifos continuavam sendo um mistério, a chave da
escrita continuava a desafiar as melhores inteligências e não
foi pequeno o número dos que quase enlouqueceram tentando a
decifração do "maldito achado", como muitos diziam. É que,

UM HOMENZINHO CHAMADO NAPOLEÃO

13

apegados a velhos métodos e preconceitos, partiam de um princípio errado. Para decifrar os hieróglifos seria preciso duas coisas:
uma verdadeira revolução nos sistemas empregados e muita sorte
— sorte que foi, sempre, uma grande aliada dos inventores e dos
descobridores, em todas as épocas, em todas as latitudes.
Haveria de aparecer, porém, na própria França, quem conconseguisse o que era considerado "impossível", tornando possível com isso conhecer-se a história de uma das mais antigas civilizações que o mundo conheceu e atrair os homens que cavando
e removendo entulho ressuscitaram mundos perdidos.

O HOMEM DOS LIVROS E OS HOMENS DAS PÁS
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pollion pôde estudar o quanto quis e satisfazer a sua insaciável
sede de novos conhecimentos. Tudo o que aprendia, porém, o
conduzia invariavelmente ao Egito.
Um dia Champollion resolveu deixar de ver nos hieróglifos
uma escrita de figuras, como todos a vinham considerando até
então, para ver naqueles complicados pequeninos desenhos uma
escrita de letras ou de sinais fonéticos.
Conhecia-se a tradução do texto grego que se encontrava
na Pedra da Roseta: uma notícia ou aviso de que os sacerdotes
haviam concedido honradas especiais ao rei Ptolomeu. No texto
hieroglífico, no pedaço, na fração onde deveria figurar o nome
do rei, ficavam vários sinais dentro de um círculo ovalado que
tomaria o nome de cartucha. Isso despistava, confundia, entontecia os estudiosos. Champollion entendeu, certo dia, depois de
muito meditar sobre a cópia que possuía do texto da famosa
pedra, que deveria começar a tradução pelos nomes dos reis.
E partindo desse princípio, tão simples, mas que não ocorrera a
ninguém, conseguiu realizar o grande trabalho.
Adquiriu certeza de que estava no caminho exato no ano de
1815, quando no chamado "Obelisco de Filé" foi encontrado,
igualmente, um texto bilingüe, isto é em hieróglifos e em grego.
No interior de uma cartucha estava o nome de Ptolomeu. Numa
segunda cartucha outro nome, que Champollion descobriu ser o
de Cleópatra. Escrevendo sobre um pedaço de papel, os dois
nomes dentro de suas cartuchas e comparando os sinais, Champollion descobriu o que poderíamos chamar de chave do alfabeto
egípcio, chave da escrita hieroglífica.
Em julho de 1828, chefiando uma grande expedição, Champollion foi ao Egito e teve a felicidade de verificar que estava
rigorosamente certo, interpretando e traduzindo com facilidade
as diferentes inscrições encontradas em vários lugares.
Descobriu nessa ocasião, o Templo do Hator maravilhosamente decorado, feito que o mundo saudou com entusiasmo.
Aliás os próprios egípcios festejavam Champollion como um gênio,
quase como um deus. Todos acorriam a ver o homem que podia
ler o que estava escrito nas pedras e as autoridades não se cansavam de oferecer-lhe festas e homenagens.
Quando Champollion morreu, três anos mais tarde, precocemente, esgotado pelas fadigas, consumido pelo estudo, havia fun-

O Homem dos Livros
e os Homens das Pás
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A MADRUGADA DE 2S de dezembro de 1790, na pequena
cidade de Figeac, no sudeste da França, a família do
livreiro Champollion era enriquecida com o nascimento de um
menino que recebeu o nome de João Francisco. Era engraçada
e diferente a criança. Tinha a pele escura, olhos ligeiramente
amedrontados, parecendo um oriental. Predestinação ? Talvez.
Porque o garoto haveria de revelar, desde cedo, um imenso interesse pelo Oriente de modo geral, especialmente pelo Egito, que
haveria de estudar a fundo.
Desde os mais tenros anos foi dominado por intensa febre
de saber, procurando abranger os mais variados campos do conhecimento humano. Era sempre para o oriente, porém, que se voltavam as suas melhores atenções. Aos doze anos de idade publicava o seu primeiro livro, uma "História de cães famosos" e aos
treze começava a aprender diferentes idiomas orientais, principalmente árabe, caldaico, copta e o chinês antigo.
Ajudado pelo irmão que jamais se fartaria de auxiliá-lo, convencido de que a família possuía um verdadeiro gênio, Cham-
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dado uma nova ciência, a egiptologia, havia formado numerosos
discípulos, em várias nações, havia, finalmente, tornado possível
o trabalho dos escavadores, o serviço da pá e da picareta que
são os grandes instrumentos dos pesquisadores chamados Arqueólogos — verdadeiros caçadores de tesouros.
Alguns anos depois da morte de Champollion, quatro homens
começaram a cavar a terra, no Egito e a descobrir um mundo
de coisas sensacionais. Foram um italiano, um alemão, um francês
e um inglês.
O italiano chamava-se Giovanni Belzoni e desde 1816, mais
ou menos, estava no Egito onde gostava de realizar pequenas
escavações com o fim de colecionar objetos, o que foi verdadeira
paixão, na época e de encontrar grandes riquezas que é o que
realmente procurava, pois estava longe de ser um homem rico
e desejava ardentemente conseguir fortuna.
No ano seguinte Belzoni fez uma grande descoberta. Cavando perto de Tebas descobriu o túmulo do faraó Seti I onde havia
um esplêndido sarcófago de alabastro que se encontrava vazio,
porém. O escavador pensou em furto, tanto mais que eram
comuns os ladrões de objetos antigos, no Egito, naquele tempo,
mas estava enganado. Ele não podia saber que o túmulo estava
vazio havia muitos séculos.
Regressando a Londres, de onde partira, Belzoni realizou
uma grande exposição dos objetos que colecionara, o que muito
animou os arqueólogos a prosseguirem na tentativa de revelar
ao mundo, a desaparecida civilização egípcia.
Devemos dizer que Belzoni não havia sido o primeiro a cavar
o chão do Egito nem o primeiro a encontrar coisas. Mas foi o
primeiro a provar a existência de uma seqüência lógica nas descobertas, mostrando, assim, que havia, realmente, uma civilização
a desenterrar.
O ALEMÃO CHAMAVA-SE Ricardo Lepsius e em 1843 partiu
para o Egito chefiando uma expedição financiada pelo rei da
Prússia. Permaneceu longo tempo nas cidades de Mênfis e de
Tebas, cavando, cavando sempre, encontrando o que restava de
trinta e sete pirâmides e um tipo novo de túmulo, a mastaba
que eram as câmaras mortuárias dos nobres, cavadas no chão.
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Um dia, andando pelas ruínas de Sacara, encontrou perto de uma grande
pirâmide, uma esfinge, isto é uma daquelas curiosas estatuas de pedra,
metade homem, metade animal que ele havia visto nos jardins do Cairo
e de Alexandria, junto de palácios e de templos e que pareciam ser
ornamentos como também se usava fazer nos países ocidentais.

Tirou moldes de tudo o que encontrou, classificou a história egípcia, no que foi o primeiro, e publicou um trabalho de
alto valor, merecendo, assim, o nome que lhe deram de fundador
da Egiptologia científica.

O FRANCÊS TINHA o nome de Augusto Mariette e fora ao
Cairo comissionado pelo museu do Louvre para adquirir os
documentos chamados papirus, textos escritos, em hieróglifos, em
folhas do vegetal do mesmo nome que crescia e cresce, às margens do rio Nilo.
Um dia, andando pelas ruínas de Sacara, encontrou perto de
uma grande pirâmide, uma esfinge, isto é uma daquelas curiosas
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estátuas de pedra, metade homem, metade animal que ele havia
visto, nos jardins do Cairo e de Alexandria, junto de palácios e
de templos e que pareciam ser ornamentos como também se
usava fazer nos países ocidentais.
Cheio de curiosidade, Marinette aproximou-se e cavou na
areia, libertando a base da tal esfinge, que estava parcialmente
coberta. Encontrou uma inscrição que falava de Ápis, o boi
sagrado dos egípcios. O arqueólogo pensou, então, na muito
falada "Alameda das Esfinges', que todos mencionavam mas de
cuja existência se chegava a duvidar e cuja localização era inteiramente ignorada. Onde ficaria essa tal Alameda se é que, de
fato, existiu ?

um barco magnífico conduzia o animal a Heliópolis, a cidade
do sol.
Sacerdotes e moças que de acordo com as leis somente poderiam aparecer diante do animal completamente despidas, cuidavam de sua alimentação. Finalmente, era conduzido a Mênfis
onde um templo de duas capelas lhe servia de morada definitiva.
Anualmente, era celebrada a festa de Ápis, por ocasião das
enchentes do rio Nilo. Duravam sete dias as solenidades no
decorrer das quais maravilhosos presentes eram atirados à água.
O boi sagrado só deveria, entretanto, viver vinte e cinco anos.
Se acontecia ultrapassar o vigésimo quinto aniversário, era impiedosamente sacrificado, A morte de Ápis constituía, porém, verdadeira desgraça pública que durava até que os sacerdotes descobrissem novo animal com as características de Osíris, o que
nem sempre era fácil.
Depois de morto, Ápis era embalsarnado e sepultado com
grande cerimônia. Foi um grande cemitério de touros sagrados
o que Mariette descobriu. Um imenso túmulo onde estavam os
sarcófagos de todos os bois Ápis que haviam sido venerados pelo
povo. Numa extensa galeria de trezentos metros, estavam os sarcófagos de pedra vermelha e preta, medindo mais de três metros
de altura por dois metros de largura. Muitos deles haviam sido
saqueados. Os ladrões, antecedendo-se aos arqueólogos, haviam
carregado desses túmulos muitos objetos de valor.
Os ladrões de túmulos reais foram uma tradição do Egito,
aliás, havendo sido por causa deles — para evitar que continuassem profanando sepulturas reais — que o faraó Tutmés I, que
reinou 1545 anos antes de Cristo, resolveu rompendo com a tradição, construir o túmulo, propriamente dito, separado do templo,
fazendo os corpos dos reis serem sepultados não no monumento
mas sim numa câmara bem oculta sob a pedra.
Desde eras remotas, desde os próprios templos dos faraós
que os ladrões de túmulos "trabalhavam", organizados em verdadeiras comunidades, furtando preciosos tesouros, pois como
veremos mais adiante os faraós ou reis egípcios eram sepultados
com verdadeiros tesouros.
Todo o "Vale dos Reis" foi saqueado, praticamente. "Vale
dos Reis" é a grande área situada entre as cidades de Luxor e
Carnac, na margem ocidental do rio Nilo, onde foram construídos templos e túmulos de reis e de nobres.

Num desses súbitos impulsos ou momentos de inspiração que
tão úteis têm sido à ciência, em geral, Mariette contratou trabalhadores e começou a realizar uma grande escavação. Foram surgindo da areia, então, as misteriosas figuras das esfinges com suas
cabeças de animal e corpos humanos. Uma, duas, três... cento
e quarenta!
Cento e quarenta enormes estátuas de pedra, trazidas não
se podia saber de onde, que haviam permanecido durante séculos
inteiros sepultadas na areia. E tais esfinges formavam uma verdadeira avenida que conduzia aos templos e aos túmulos dos
touros sagrados, os bois Apis, que os antigos egípcios veneravam
como deuses.
Os egípcios derarn a vários de seus deuses a forma de animais. O deus Chnum, por exemplo, era representado como um
carneiro, a deusa Hator como uma vaca, o deus Horo como um
falcão, o deus Tot como uma íbis... Também os animais, eles
mesmos, desde que satisfizessem a certas exigências, eram considerados encarnações das divindades. Acontecia assim com o boi,
o boi Ápis no qual gostava de encarnar a alma do deus Osíris.
Era fácil reconhecer Ápis. Deveria ser um touro preto, tendo
à cabeça um triângulo branco. Sobre o lado direito, uma mancha
branca em forma de crescente. Uma vez encontrado qualquer
touro com essas características, era imediatamente segregado para
a adoração dos fiéis.
Durante quatro meses o touro era alimentado num palácio
especialmente construído para recebê-lo e onde lhe prodigalizavam todos os cuidados. Em seguida, por ocasião da lua nova,
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Toda uma comunidade vivia em derredor de tais monumentos que formavam a grande necrópole da cidade religiosa de
Tebas.
Soldados para guardar os túmulos, trabalhadores, artistas, embalsamadores, ali viviam em pequenas aldeias. Apesar disso os
ladrões sempre conseguiram agir. Daí o fato dos arqueólogos
encontrarem saqueados muitos dos monumentos nos quais penetraram ou que descobriram, porque o movimento das areias do
deserto, ocasionados pelos ventos, sepultou a maior parte dos
monumentos desse vale.

MAS FALEMOS, agora, do inglês, o quarto escavador. Seu
nome era William Petrie e desde criança revelou profundo interesse pelo Egito. Em 1880, com vinte e sete anos, foi pela primeira vez ao Egito, voltando inúmeras vezes e fazendo escavações até o fim de seus dias, vinte e três anos mais tarde, e
realizando algumas descobertas memoráveis.
Foi ele, por exemplo, que descobriu as duas colossais estátuas de Amenotep, chamadas as Cokunas de Memnon, próximas
de Tebas, com vinte metros de altura, representando dois reis
sentados. Uma dessas estátuas constituía verdadeiro fenômeno,
muito mencionado pelos antigos.
Todos os dias, quando o sol se erguia, emitia um som musical cortante como a vibração de aço de uma corda de lira. Os
egípcios diziam que era a Aurora lamentando o seu filho Mnemmnon, morto. Apurou-se que se tratava de um fenômeno natural ocasionado pela brusca ascensão da temperatura. O calor
violento do sol sobre a pedra batida pelos ventos, sucedendo ao
frio intenso da noite, provocaria o estranho som.
Foi ele, também, quem descobriu a pirâmide de Hauvara e
os túmulo do faraó (rei) Amenemhet III, que reinou 1845 anos
antes de Cristo e o de sua irmã a princesa Ptah-nofru. Com imensos sacrifícios Petrie penetrou nessa tumba, à noite, através de
um buraco estreito, para sofrer amarga decepção: os sarcófagos
estavam vazios. Também ali, os ladrões haviam trabalhado centenas de anos antes, talvez. ..

O Egito

O

EGITO, país da África e, de acordo com os mestres, berço
da mas antiga civilização que se conhece, só existe e só
existiu, como nação, devido ao rio Nilo que o fertiliza. Sem ele
nada mais seria do que um extenso deserto, porque o Egito muito
raramente recebe chuvas. Todos os anos, porém, entre os meses
de junho e dezembro as suas terras são inundadas pelo rio que
deposita nas duas margens do seu vale, um limo extraordinariamente fértil, ao mesmo tempo que suas águas vão mudando de
coloração.
Assim é que, azul, normalmente, o rio passa a ser verde,
quando começa a encher e vermelho quando recebe as águas barrentas dos seus tributários da margem direita. A terra, fertilizada
com regularidade, pela forma indicada, torna-se muito produtiva,
prestando-se à cultura de diferentes cereais e à criação de gado.
E nas águas do rio vive abundante fauna representada não somente por variados peixes, marrecos e íbis, como por crocodilos e
hipopótamos.
O país, portanto, oferecia condições para que ali se estabelecessem grupos humanos aos quais não faltaria alimento. Aliás
todas as grandes civilizações nasceram à margem de rios.

22

CAÇADORES DE TESOUROS

No princípio, aquela faixa de 15 quilômetros de largura, em
média, constituiu duas monarquias: a do Norte, ou Baixo Egito,
cujo rei usava como sinal de sua posição um boné vermelho no
qual aparecia uma serpente de metal, e o do Sul ou Alto Egito,
cujo monarca trazia à cabeça uma tiara branca.
O povo vivia em aldeias, governado pelos mais velhos e cada
grupo de uma mesma família possuía os seus emblemas que eram
o falcão, o disco solar, o elefante. No ano de 3400 antes de
Cristo, mais ou menos, um faraó, isto é, rei, chamado Menés
uniu as duas coroas formando um só império e fundando a primeira família de reis ou dinastia, estabelecendo em Tinis a capital
ou sede do império.
A História do Egito é dividida em épocas de acordo com as
cidades que foram capital do país. Existem, assim, a época ou
período Tinita, onde reinaram duas dinastias e os faraós tiveram
poder absoluto. O período menfita, com sua capital em Mênfis, iniciado com a terceira dinastia que produziu reis como
Queóps, Quéfren e Miquerinos, construtores de grandes pirâmides
no vale de Gizé. Esse período também chamado Antigo Império
foi sucedido pelo período Tebano que durou mil anos e é dividido em três fases: Médio Império, Tempo da Ocupação Estrangeira e Novo Império, havendo sido Tebas a sua capital.
O Médio Império durou quinhentos anos e foi uma época
de prosperidade, com o aumento do território e o estabelecimento
de intenso comércio. Realmente o Egito não viveu isolado; bem
pelo contrário manteve relações de comércio com vários vizinhos,
vendendo e comprando. Assim é que do Monte Sinai lhe vinha
o cobre, de Biblos, na Síria, os famosos cedros que empregava
nas suas construções, de outros lugares lãs e outros artigos, e
por mar e por terra, em imensas caravanas enviavam a outras terras as jóias, os móveis e as armas que produziam.
A fase da Ocupação Estrangeira foi uma etapa de reinados
curtos, sucedidos à 12.a dinastia, marcada por desordens e revoluções e pela invasão de tribos da Síria e da Palestina que ficaram conhecidas pelo nome de Hicsos. Foi durante essa época
que José, filho de Jacó, vendido pelos irmãos, como escravo, a
mercadores, veio ter ao Egito onde se tornou um grande personagem — como conta a Bíblia.
O novo Império iniciou-se com a expulsão egípcia. Seus
faraós, belicosos, tomaram a Síria, decididos a criar um império
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egípcio bem grande. Nesse período, porém, o Egito começou
a decair por culpa de faraós incapazes, até que, finalmente —
apesar de haver um curto período de renascimento, quando em
Sais, no delta do rio, foi instalada a capital — o Egito transformou-se em província persa depois do seu exército haver sido
derrotado na batalha de Pclúsia, no ano de 525 antes de Cristo.

Foi UM POVO CULTO, inteligente, amante do belo, o egípcio,
como atestam as descobertas feitas pelos arqueólogos. Apreciavam vestir-se bem, cobrindo-se com roupas de finíssimo linho,
usando adornos preciosos, dedicando especial cuidado à higiene.
Entre as mulheres os cabelos, o penteado teve uma grande
importância.
Possuir uma grande cabeleira era exigência das elegantes que
freqüentemente recorriam ao uso de perucas. Como os penteados eram muito complicados, não podendo ser feitos todos os dias,
recebiam especial proteção. Durante o sono das elegantes as
escravas velavam para que não se desmanchassem os penteados
de suas senhoras.
As mulheres egípcias usavam pintar os lábios e os olhos, o
mesmo acontecendo com as unhas dos pés e das mãos. Excepcional importância tinham os perfumes, dos quais usavam e abusavam. Além disso, estavam sempre usando pastilhas para perfumar o hálito.
Como mostram as obras artísticas desenterradas pelos caçadores de tesouros foi bela a mulher egípcia, cujos traços os artistas
retrataram de maneira admirável.
Aliás foram simplesmente maravilhosos os artistas do velho
Egito e esplêndida a arte desse país que foi o foco inspirador
da famosa arte clássica dos gregos de quem somos herdeiros espirituais. Não somos nós que o afirmamos, mas o sábio Champollion
nestas palavras tão expressivas:
"A arte egípcia somente a si mesma deve o que produziu
de grande, de puro e de belo. Parece-me evidente, como a todos
os que viram o Egito e que possuem um conhecimento real dos
monumentos egípcios espalhados pela Europa, que as artes na
Grécia começaram por uma imitação servil da arte egípcia muito
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mais adiantada do que geralmente se supõe, na época em que
as primeiras colônias do Egito entraram em relações com os selvagens habitantes da Ática e do Peloponeso. O velho Egito ensinou arte à Grécia. Esta deu-lhe extraordinário desenvolvimento.
Mas sem o Egito a Grécia não teria chegado a ser a pátria das
belas artes".
Bastariam os maravilhosos templos de Luxor e de Carnac
com as suas majestosas colunas ornadas de hieroglifos e figuras
pintadas em cores esplêndidas, que a marcha inclemente do tempo não conseguiu destruir, para atestar o valor, a técnica dos
artistas do antigo Egito. Tais templos foram construídos durante
a 18.a dinastia, quando se verificou na história do país um acontecimento de grande repercussão, que teve por principal personagem um faraó verdadeiramente revolucionário, Amenotep IV.
Filho de uma princesa síria, Amenotep era um apreciador do
belo e um inovador que agitou o país com as medidas que adotou. Nefertiti foi o grande poema de sua vida, essa Nefertiti que
os artistas reproduziram na pedra em traços e cores magníficas.
Narra a lenda que, certa vez, estando de viagem, o faraó
viu numa riquíssima caravana uma linda jovem chamada Tadoukipa, que nascera na longínqua Mitânia, atual Curdistão, apaixonando-se imediatamente pela "face mais bela que olhos numa-*
nos jamais contemplaram", como diria, cheio de entusiasmo. Des^
posou-a, depois de mudar-lhe o nome para Nefertiti, passando a
viver com a sua jovem rainha o mais belo romance de amor da
história dos faraós.
Contrariando os costumes da época, Amenotep associou a
esposa ao governo. E para mostrar-lhe a imensidão do seu afeto,
a profundidade do seu amor, ordenou que a imagem de Nefertiti
fosse profusamente esculpida. O grande amor real tornou-se,
então, o tema predileto dos poetas que com o cinzel escreviam
na pedra bruta o lindo poema da escultura.
Mas Amenotep pretendeu estabelecer o monoteismo na sua
pátria onde havia tantos deuses, isto é, quiz estabelecer o culto
de um deus único, influenciado pela esposa, segundo alguns estudiosos. PassoTi a hostilizar os demais deuses, especialmente Amon.
Passou a ser chamado de Icnaton, visto adorar unicamente, o deus
Aton. Transferiu para Icutaton. cidade que ele fundou, a capital
cio país.
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Mas o corpo sacerdotal de Amon, que era rico e poderoso,
não se conformou com o ato do rei. A própria mãe de Nefertiti
prcurou reconciliar a filha com os sacerdotes de Amon, mas ela
manteve-se fiel aos ideais do marido, que talvez fossem os seus,
quem sabe...
O deus Amon haveria de vencer, porém. Não tardou muito
que Amenotep morresse de misteriosa doença, nunca mais se
ouvindo falar de Nefertiti, a bonita rainha de dezessete anos da
qual existe maravilhoso busto no Museu de Berlim.
O sucessor de Amenotep, Tutancâmon, apressou-se a restabelecer o culto de Amon, temeroso de ter um fim trágico e prematuro. Muita coisa há a dizer sobre Tutancâmon. Mas esse,
justamente, é o assunto de um dos capítulos seguintes deste
livrinho.

UM POVO QUE VIVEU PARA A MORTE

Um Povo que Viveu para a Morte
"Espantam-se

os que vêem o Nilo em plena inundação.

Os campos parecem rir enquanto o rio sobe pelas margens.
Fazem-se oferendas aos deuses. Um ar de felicidade ilumina
as faces dos homens, fica alegre o coração dos deuses".
(Inscrição

P

cm uma

pirâmide)

ODE-SE AFIRMAH, a rigor, que o egípcio viveu para a morte,
tão grandes foram os cuidados que reservou à vida de além
túmulo. Explica-se o fato pela profunda convicção religiosa desse
povo. A verdadeira vida começaria com a morte, isto é a morte
seria uma porta aberta a uma existência eterna, repleta de alegria e de felicidade. Para que assim fosse era necessário, porém,
preservar o corpo do morto e cercá-lo do que ele possuía em vida
ou do que apreciava quando vivia sobre a terra. Daí a imponência dos túmulos construídos para durarem indefinidamente, daí
o costume de embalsamar ou mumificar os corpos, daí o hábito
de sepultar com o defunto, mobílias, utensílios, comidas e bebi-
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das, para que nada lhe faltasse. Daí os túmulos reais, as pirâmides, edificadas para resistirem aos embates do tempo, durando
até o fim do mundo e os cuidados e as complicações de que
foram cercadas a sua construção, visando tornar impossível a sua
profanação. A verdade é todo esse cuidado adiantou bem pouco.
As simples sepulturas de pedra, sob a areia, foram mais felizes
porque escaparam às investidas dos ladrões e dos invasores que
desde milhares de anos conseguiram penetrar nas pirâmides e
saqueá-las, como verificaram os arqueólogos.
Houve estudiosos que pretenderam ver nas pirâmides utilização outra que não a de simples moradia para os corpos de
faraós falecidos, lançando esta pergunta: seria justo considerar que
milhares de homens, trabalharam e padeceram dezenas de anos
para satisfazer unicamente a vaidade de um só homem ? Tais
estudiosos tiveram resposta imediata de outros entendidos nas
coisas do Egito antigo; nada poderia estar mais de acordo com
as mentalidades e as convicções dos egípcios.
Isso porque o rei, faraó era considerado uma divindade viva,
adorado e reverenciado como tal, sendo natural, portanto que
recebesse homenagens dignas de um deus, inclusive templos e
túmulos magníficos.
As leis ou doutrina religiosa dos egípcios era muito curiosa.
Assentava sobre um panteísmo ao mesmo tempo físico e intelectual; era a personificação das forças da natureza onde deus e
o universo se confundiam. Existia um deus infinito, incórporeo,
sem nome e sem imagem, que criara o mundo. Do mundo se
originara o tempo, do ternpo a geração. O supremo Criador fizera
nascer um Criador seu subordinado ou seu filho: Amon, o deus
de Tebas.
A matéria primitiva tomara a forma de um grande ovo que
o deixou escapar de sua boca, formando, assim, o idioma. Das
trevas surgiu a semente de todas as coisas, representada pela
deusa Athor. Depois brilhou, repentinamente, uma luz muito
intensa, a terra toda tremeu e surgiu uma nova divindade, Ptali,
deus do fogo e deus da vida que criou os deuses em geral, especialmente Osiris, o sol e Isis a lua, de cuja união surgiu Hórus,
o sol nascente.
O deus Ptah foi, portanto, o grande criador, aquele que deu
forma aos deuses. Um dos maiores estudiosos modernos da ciên-
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cia do Egito antigo, ou Egiptologia, o francês Jean Capart, escreveu o seguinte, a respeito:
"O deus Ptah deu forma aos deuses, criou suas cidades e
províncias, estabeleceu os deuses nos seus santuários, fez com
que lhes oferecessem dádivas, modelou seus corpos de maneira
agradável, em estátuas. Então eles (os deuses) entraram nos
corpos de toda a espécie que lhes haviam preparado: de pedra,
de maneira, de metal".
Por aí se vê que os egípcios acreditavam que, quando se
fabricava, em madeira, em pedra ou em metal, um corpo cuja
forma pudesse ser agradável à divindade representada, esta ali
vinha ter, de qualquer maneira, entrando na imagem e passando
a habitar o respectivo santuário onde recebia as homenagens e as
oferendas dos fiéis.
Da mesma maneira os Faraós consideravam animadas as
estátuas que os representavam. Como acontecia com os deuses,
julgavam-se dotados de várias almas, uma das quais podia perfeitamente, portanto, ir habitar o corpo da estátua... Por isso
muitas vezes os faraós fizeram construir santuários onde suas estátuas eram objeto de culto juntamente com as estátuas dos deuses.

É NO VALE DE GizÉ, ou "Vale dos Reis", que se erguem as
maiores pirâmides do Egito, das quais a mais importante é a de
Queóps, faraó que reinou durante cinqüenta anos, e que fez
erigir para lhe servir de túmulo a imponente construção que
tem 146 metros de altura e é toda composta de maciços blocos
de pedra, cortados com precisão matemática de forma a se ajustarem uns sobre os outros sem deixar a menor fresta ou espaço
vazio. A história dessa construção do faraó Queóps, realizada
por volta do ano 2600 antes da era cristã, é qualquer coisa de
assombrosa. Inúmeras vidas, sangue, sofrimentos inenarráveis
custou a fabulosa construção.
Tal qual sucedeu com as demais, a Grande Pirâmide de
Queóps foi construída pelas mãos de dezenas de milhares de
homens, sem o auxílio de máquinas ou instrumentos, unicamente
à poder de músculos. Da montanha de Mokattam, extraíram a
pedra pelos processos os mais primitivos. Faziam buracos na
rocha e neles introduziam pedaços de madeira que eram constan-
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temente molhados, até incharem e, dessa forma, deslocarem os
grandes pedaços de granito que eram, em seguida, acertados.
O transporte dessas pedras até o vale de Gizé, até o local
onde se erigia a pirâmide é qualquer coisa de incrível. Preliminarmente, foi necessário fazer um caminho, uma estrada. Cem
mil escravos, substituídos de três em três meses^ leyaram dez
anos para construir essa estrada meio inclinada pela' fosse possível
conduzir as pedras. Pronto o trabalho começou o transporte. Em
trenós ou sobre rolos cilíndricos, empurrados ou arrastados por
milhares de homens que gemiam sob o chicote dos feitores ou
capatazes, as pedras iam caminhando lentamente até o seu destino. Muitos dos escravos, judeus ou israelitas, na sua maior parte,
não resistiam ao sofrimento e iam morrendo pelo caminho. Eram
logo substituídos ou então passava-se a exigir maior esforço dos
que continuavam vivos.
Enquanto isso os construtores propriamente ditos, trabalhavam sob o mesmo regime do chicote. Durante vinte anos continuaram trabalhando para colocar aqueles 2.300.000 blocos de
pedra uns sobre os outros numa área de perto de 54.000 metros
quadrados, erguendo os pesados blocos à força de braços, construindo, enfim, o Echet Chufu — "Horizonte de Queóps" de cujo
alto se podem ver as muitas outras pirâmides que se erguem
nas proximidades, desde as vizinhas de Quéfren e Miquerinos,
até as de Abusir, Sacara e Dachur.
Quando Queóps morreu, finalmente, foi habitar a sua grande
sepultura, rodiado do conforto que tivera na vida terrena, pois
com ele foram as suas mobílias, as suas armas, jóias, utensílios.
Mas sua fortaleza não o preservou. Os ladrões, desde milhares
de anos, profanaram-lhe a última morada, dando, inclusive, sumiço ao seu corpo. Não adiantou o sacrifício de tantos milhares de
infelizes.. .
HERÓDOTO foi quem primeiro explicou a razão, o motivo das
múmias. Depois de afirmar que os egípcios foram os primeiros
a professar o dogma da imortalidade da alma, explicou acreditar
aquele povo que após a morte a alma passava, através de sucessivos nascimentos, a diferentes corpos de animais, voltando, finalmente, a habitar o corpo de um novo ser humano. Conseqüentemente a alma não voltava ao corpo que primitivamente havia
habitado, ou seja ao primeiro corpo humano que a contivera. Nes-

sãs condições por que embalsarnar os mortos ? Por que as
múmias ?
Servius respondeu a tais perguntas explicando que os egípcios
acreditavam que tal transmigração da alma só começava depois
da completa destruição do corpo que primitivamente habitara.
Daí a utilização de todos os recursos para retardar o mais possível a destruição. Será certa, exata, a explicação ?
Para executar os trabalhos de preservação dos corpos dos
mortos, organizou-se a classe social dos embalsamadores, que
viviam à parte e cujo trabalho era olhado com um mixto de respeito e ogeriza pelo povo. Os embalsamadores realizavam diferentes tipos de embalsamamento, de acordo com a posição e a
riqueza dos mortos e suas famílias.
Geralmente conduziam às suas oficinas os corpos em que
deveriam trabalhar. Por meio de incisões praticadas com grande
perícia retiravam as vísceras do cadáver, as quais eram colocadas em urnas ou pequenos vasos que acompanhariam o morto.
As cavidades eram atulhadas, então, com substâncias aromáticas.
Terminada essa primeira operação, o corpo era submerso
durante setenta e dois dias num líquido em cuja composição entravam o carbonato, o hidroclorato e o sulfato de sódio. Em seguida,
findo aquele prazo, era cuidadosamente lavado e enfaixado em
tiras de pano gomado. Estava pronta a múmia que era colocada
no interior de um sarcófago, mais ou menos rico, em cuja tampa
os hieróglifos narravam a história ou identificavam o morto. Para
os pobres, isto é para o que chamamos de "remediados" o embalsamento era mais simples; não se praticava incisão alguma,
apenas se injetando no corpo um líquido cuja natureza continua
desconhecida.
Quanto aos miseráveis, isto é aos desprovidos de recursos,
seus corpos eram queimados ou simplesmente entrerrados em
qualquer lugar. A perfeita conservação das múmias que os
arqueólogos encontraram, como dos faraós Ramsés, o grande,
Tutmés I e Tutancâmon, deve-se, porém, não somente ao trabalho dos embalsamadores como ao clima excepcional do Egito que
não permitindo a existência de germes, quer no ar, quer na areia,
torna difícil a decomposição cadavérica.
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Tutancâmon, a Maior Proeza
da Arqueologia no Egito

C

HAMAVA-SE CARNARVON e era Lorde inglês. Apreciava objetos de arte, era um apaixonado pela História da Antigüidade, gostava de pesquisas e de esportes, especialmente de correr
nos automóveis que, na sua mocidade, começavam a aparecer na
sua pátria. Um dia sofreu um acidente que lhe afetou seriamente os pulmões, forçando-o a procurar um clima mais ameno
do que o da sua terra.
Dirigiu-se, por isso, ao Egito onde se relacionou com os vários
arqueólogos que na ocasião realizavam pesquisas e no ano de
1906 começou a fazer escavações por sua conta. Mas não tardou
a reconhecer que a tarefa era superior aos seus conhecimentos
e que só um verdadeiro técnico poderia realizar com sucesso
semelhante trabalho.
Por isso procurou um auxiliar ou colaborador de mérito, que
encontrou na pessoa de Howard Carter, tipo acabado do cientista, dotado de vasta cultura e grande experiência além de since-
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ramente interessado no conhecimento da história das civilizações
egípcias desaparecidas.
Escolheram o "Vale dos Reis" c começaram o seu trabalho.
Não faltou quem sorrisse diante da empreitada. Ora, cavar no
Vale dos Reis onde tanta gente já havia escavado... Ora, pensar
que ainda poderia ser descoberta qualquer coisa no Vale dos
Reis...
Mas Carter e Carnavon tinham bons motivos para realizar
o que a muita gente parecia esforço perdido. Sabiam o que procuravam, sabiam o que queriam, embora também soubessem
muito bem que o grande arqueólogo Belzoni, escrevera, cem anos
antes, que "ali (no vale dos Reis) não havia mais nada para ser
descoberto"...
Traçaram um triângulo entre os túmulos de Meremtá, Ramsés II e Ramsés VI e meteram as pás na areia, cavando sem
cessar. Na tarde de 5 de novembro de 1920, Carter descobriu
alguma coisa: um degrau que não poderia deixar de ser a entrada de um túmulo. Entusiasmado, ordenou aos seus trabalhadores que prosseguissem ativamente no trabalho e foram surgindo
novos degraus, aparecendo, finalmente, uma porta fechada e
selada.
Ansioso, mas temeroso de uma decepção, resolveu esperar
que Carnarvon, que se encontrava na Inglaterra, atendesse ao
telegrama que lhe expediu, pedindo sua presença imediata no
local. No dia 23 chegava o pesquizador. Então Carter desceu
a escada, chegou até a porta e deu com o nome de Tutancâmon
esculpido na mesma. A porta foi posta abaixo, as escavações
continuaram e apareceu nova porta ! Fez um buraco na mesma,
projetou luz com a sua lanterna e olhou para dentro. Chamou
Carnavon, que também olhou.
— Viu algo ? — perguntou Carter.
— Sim; maravilhas! — respondeu Carnavon.
Realmente nunca se havia visto nada de tão maravilhoso,
nunca os arqueólogos que trabalharam no Egito haviam contemplado nada tão sensacional. Febris, redobraram esforços e no
dia 17 a porta foi, finalmente, aberta e eles penetraram numa
peça onde havia esquifes de ouro, estátuas, vasos de alabastro,
um trono todo de ouro, urnas de formato curioso. As paredes do
aposento estavam decoradas com desenhos magníficos em cores
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vivas e frescas. Duas estátuas com sandálias de ouro, aventais
e adornos do mesmo metal precioso pareciam montar guarda à
peça.
Encontraram, depois, uma terceira porta fechada. E é nesse
detalhe que se revela o espírito científico de Howard e Carnarvon. É nesse detalhe que se revela todo o amor à ciência e à
cultura demonstrado, sempre, em todas as ocasiões pelos arqueólogos, caçadores de tesouros, sim, mas não em proveito pessoal,
antes em proveito do conhecimento humano, do enriquecimento
da sabedoria universal. Porque, sentindo que o mais maravilhoso
ainda estava por vir, Howard decidiu entulhar de novo os buracos que abrira e preparar-se melhor para uma pesquisa, uma
investigação em métodos científicos mais cuidadosos e certos.
Assim, só bem mais tarde retomaram eles o trabalho que
haviam interrompido, mas que já lhes mostrara maravilhas, pois
além daquelas preciosidades de que já falamos encontraram muitas outras, inclusive quatro grandes carruagens e móveis esplêndidos, sendo que as carruagens eram cobertas de ouro tendo
embutidas pequenas figuras de vidro e pedras preciosas.
Cercando-se de técnicos, cientistas, desenhistas, fotógrafos,
Carter e Carnarvon retomaram os trabalhos, finalmente. Abriram a porta e encontraram entre várias coisas uma urna de mais
de cinco metros, recoberta de ouro. Mais uma porta tiveram que
abrir, depois outra para encontrarem-se, então, numa sala baixa,
tendo no centro um grande monumento de ouro e uma urna fechada, e um esplêndido sarcófago.
Retirada a tampa deste, mais tarde, com o auxílio de um
guindaste, pois essa tampa era de granito e muito pesada, encontraram no seu interior, algo embrulhado em panos. Retirados
esses apareceu, toda de ouro, a imagem de um faraó: Tutancâmon. Os olhos, as sobrancelhas, as pestanas dessa imagem que
estava deitada no sarcófago eram de pedras preciosas. Havia mais
dois sarcófagos e finalmente, às 9 horas e 45 minutos da manhã
de 11 de novembro de 1926 um famoso anatomista deu os primeiros cortes nas faixas de linho que envolviam a múmia de
Tutancâmon finalmente aparecida no último sarcófago, literalmente coberta de preciosos adornos de ouro e pedrarias. Apareceu, então, o rosto de um jovem, sereno e distinto, de seus dezoito
anos mais ou menos.

Estava terminada a longa pesquisa de muitos anos, estava
realizado o maior feito da arqueologia no Egito e iriam começar,
agora, sérios estudos em torno dos objetos encontrados.
O faraó Tutancâmon morreu muito cedo; com pouco mais
de dezoito anos, ao que parece, havendo tido tempo, porém, de
fazer algo que o povo muito apreciou: restaurar o culto de Amon,
que, como vimos, Amenotep repudiara.
Tutancâmon, que primitivamente se chamou Tutancaten,
antes do fato citado, casou-se com uma das filhas de Amenotep
e ascendeu ao trono por morte do sogro. Há, também, quem pretenda que ele fosse filho de Amenotep. Restaurou o culto de
Amon, reinstalando em Tebas a capital do país, procurando, assim,
aplacar a cólera do d e u s . . .
Ao que parece a idéia da morte não abandonava o jovem
soberano. Daí os especiais cuidados que dedicou à construção
do seu túmulo onde, nas várias câmaras, artistas privilegiados
pintaram cenas de caçadas, de guerra e de agricultura que os
estudiosos da arte consideram verdadeiras obras primas.
A descoberta da múmia de Tutancâmon, numa época próxima de nós, como se viu, deu origem a toda uma série de trabalhos de cunho mais ou menos sensacionalista, além de grande
número de artigos e reportagens nos maiores jornais do mundo,
surgindo, com a morte de Carnarvon, uma longa história que
chamaram de "A vingança do Faraó", que se baseou no fato
de terem tido morte trágica os que se ocuparam com a múmia
ou penetraram no túmulo do rei egípcio.
Os cientistas vieram a público explicar que não havia nada
que não fosse perfeitamente natural nas mortes havidas, esclarecendo que estava cientificamente provado que não existiam
germes no túmulo de Tutancâmon nem que existissem venenos
de qualquer natureza nos sarcófagos abertos ou nas peças encontradas.
Apesar disso, entretanto, ainda hoje há quem fale na "vingança do faraó" ou "na maldição de Tutancâmon" que teria agido
contra os que perturbaram o seu último sono...
As MÚMIAS são peças muito valiosas e disputadíssimas pelos
Museus que pelas mesmas chegam a oferecer somas fabulosas.
No Museu Nacional, no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista,
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em São Cristóvão, existem três múmias, uiria das quais é de alto
valor — verdadeira preciosidade. Trata-se de uma múmia com
máscara de ouro, que tem uma história curiosa.
No ano de 1827, arribou ao Rio de Janeiro o navio em que
viajava um certo Fiengo que por incumbência do caudilho Rosas,
que então dominava a Argentina, comprara uma coleção de antigüidades, inclusive a tal múmia. Fiengo desembarcou e morreu
de febre amarela. Ninguém reclamou a sua bagagem que foi
levada a leilão público. O imperador Pedro I arrematou as
múmias. Quando deixou o Brasil as peças passaram a seu filho
Pedro II e com o exílio deste, ao Museu Nacional.
Essa múmia da máscara de ouro é de uma moça de seus
dezessete anos que deve ter sido de grande beleza a julgar pela
máscara que pretende reproduzir-lhe as feições. Sobre o ouro,
no rosto, há leves camadas de carmim, o mesmo acontecendo
com os lábios. As sobrancelhas estão muito bem pintadas e os
olhos tem meiga expressão. Quem teria sido a linda jovem que
dorme hoje numa sala do Museu brasileiro ? Uma princesa ?
Uma dansarina ? Quem poderia responder ?

Lá Onde Existiu
a Torre de Babel

C

OMO DISSEMOS no início deste livrinho não nos preocupamos
muito, na sua elaboração, com a cronologia — datas e épocas — mas com fatos, com os fatos que nos parecem mais interessantes, mais sugestivos para os leitores aos quais nos dirigimos.
Assim vamos deixar o Egito e passar a outras terras, mas sem
sair do Oriente, berço das mais antigas civilizações. Vamos até
a Babilônia, vamos, antes, a Nínive, a maravilhosa, vamos visitar
o que restou da Torre de Babel mencionada na Bíblia.
Os amigos certamente já ouviram falar do caso da Torre de
Babel, narrado pela Bíblia: uma torre muito alta que os homens
em sua imensa vaidade pretenderam construir para chegar ao
céu...
Para milhões de indivíduos, cristãos e judeus, em todo o
universo, a Bíblia é um livro sagrado, escrito sob inspiração
divina. Os que não pertencem às religiões cristã e israelita pensarão de maneira diferente. Nunca, porém, os inimigos de Moisés e de Cristo conseguiram, provar a existência de qualquer ine-

r
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xatidão ou inverdade na Bíblia, apesar dos esforços que empregaram nesse sentido.
Quanto mais evolui a inteligência humana, quanto mais
avança a técnica mais se verifica a exatidão das palavras do livro
dos livros. Babel é um exemplo disso.

à Europa. Os tais sinais formavam uma escrita que se chamou
de cuneiforme, porque seus caracteres eram em forma de cunha.
Os sábios, os estudiosos, já conheciam essa escrita; preocupavam-se, havia muito, em decifrá-la. Faltava-lhes, porém, a chave.
A descoberta de Botta veio intensificar os estudos a tal respeito.
Muitos homens ilustrados queimaram as pestanas tentando resolver o problema que somente seria solucionado inteiramente vários
anos mais tarde, graças aos esforços de um major inglês chamado
Henrique Bawlinson.
No ano de 1847, esse major Rawlinson encontrava-se em
Behistun, na Pérsia, até onde fora levado pelo seu espírito aventureiro, especialmente pelo seu gosto pela arqueologia.
Num rochedo avistou uma curiosa figura e percebeu diferentes inscrições cuneiformes. Sem hesitar, mandou que os empregados que o acompanhavam o baixassem com o auxílio de
cordas até o lugar onde vira as tais inscrições que ficavam a mais
de cinqüenta metros do ponto onde se encontrava.
Relutantemente suas ordens foram cumpridas e ele pôde
realizar o seu trabalho de cópia. Tratava-se de uma proclamação
do rei persa Dario, que celebrava a grandeza de sua pessoa. Uma
inscrição que remontava pelo menos a dois mil e quinhentos
anos. Aliás a imagem do rei também se encontrava esculpida
na pedra do mesmo rochedo, a prumo e inacessível... para qualquer um, menos para Rawlinson que sabia utilizar-se das cordas,
de improvisados andaimes e tinha uma coragem incrível.
Realizando outras cópias de outras inscrições, que enviou
a Londres, Rawlinson forneceu aos sábios e aos estudiosos os
elementos de que precisavam para traduzir ou interpretar a escrita
cuneiforme, a escrita dos assírios, o idioma da velha civilização
mesopotâmica.
Isso teve dois grande resultados práticos: incentivou os estudos a respeito e os trabalhos de arqueólogos como Henry Layard
e outros, que foram desenterrando monumentos, vilas, cidades
inteiras.
Henry Layard foi um dos grandes pesquisadores que conseguiram ressuscitar a velha civilização assíria. Nascido em Paris,
em 1817, viveu na Inglaterra a maior parte da sua vida e em
1845 começou a cavar na Mesopotâmia. E em Nemrod, um dia,
após uma série de vicissitudes e contratempos viu surgir da areia

PAULO EMÍLIO BOTTA, era médico ao mesmo tempo arqueólogo, apaixonado pelas coisas antigas, pelos pequenos objetos de
outras eras, que gostava de colecionar. Bem moço, empreendeu
uma viagem ao redor do mundo adquirindo grande experiência,
vendo e observando. No ano de 1840 foi nomeado cônsul da
França em Mossul, cidade às margens do rio Tigre, numa região
cheia de colinas estranhas e caprichosas.
Sempre que podia, Botta deixava os seus afazeres que deviam
ser bastante insípidos para um homem com o seu temperamento,
montava a cavalo e ia espairecer entre aquelas colinas que lhe
prendiam a atenção, como antes dele haviam despertado a curiosidade de muitos outros.
Um dia um árabe procurou-o para vender-lhe... tijolos.
Dizia o homem que lá adiante, na sua aldeia de Corsabad havia
um montão de tijolos com inscrições curiosas. Ele estava pronto
a vender os tais tijolos que sabia onde encontrar.
Botta resolveu acompanhar o homem e meter a pá na terra.
Começou, então, o prodígio: paredes e mais paredes de tijolos
com inscrições, figuras de homens barbudos, animais com asas
foram aparecendo. Cavando sempre mais, já então auxiliado pela
França que lhe forneceu os recursos de que necessitava, Botta
conseguiu fazer ressurgir da areia, pouco mais tarde o maravilhoso palácio de Corsabad, nos arredores de Nínive, que fora
habitado pelo grande rei Sargão, da Assíria.
Iniciava-se, - praticamente, a revelação da civilização que florescera na Mesopotâmia, nome dado às terras baixas situadas entre
os rios Tigre e Eufrates — região que a Bíblia chama de AramNacharam, que quer dizer "Síria entre os rios", e onde, 400 anos
antes de Cristo, começou uma grande civilização.
Botta reuniu muita coisa: vasos de alabastro, peças de cerâmica e muitos dos tais tijolos com curiosos sinais, enviando tudo
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uma figura colossal e impressionante: um estranho animal, cabeça
de homem, corpo de leão, dotado de asas! Uma divindade assíria,
sem dúvida alguma.
Continuou cavando e novas figuras foram aparecendo: treze
leões e treze touros com asas! Animais que constituía muma espécie de avenida de acesso a um grande palácio, o palácio do rei
Assurnasirpal II que apreciava extraordinariamente a caça, como,
aliás, o seu povo de modo geral, chegando a manter em imensos
cercados toda a espécie de animais ferozes, como leões, que
viviam em relativa liberdade.
Mais tarde o mesmo pesquizador começou a escavar em outro
lugar: na colina de Kuiundfik, perto de Mossul. Abriu extenso
poço e depois de encontrar uma longa camada de tijolos foi
abrindo verdadeiras "avenidas" em diferentes sentidos, terminando por encontrar um dos maiores e mais belos palácios que
existiram em Nínive, a famosa cidade tão mencionada na Bíblia,
cidade de cujo esplendor falara o grande monarca babilônico
Hanmurábi que em tijolos escrevera um Código considerado pelos
entendidos como verdadeiramente modelar.
Nínive, cujo nome se originou de Nin, uma divindade da
Mesopotâmia, teria sido fundada por Assur, filho de Sem, e teve
em Senaquerib, que foi um grande construtor de palácios, o seu
rei tirano e sanguinário, cujo governo transcorreu em meio a guerras aos vizinhos mais fracos. Os judeus foram duramente perseguidos por Senaquerib. E foi no seu tempo que o Profeta Jonas,
de que nos fala a Bíblia lançou sobre a cidade a terrível maldição:
ela seria inteiramente destruída, desapareceria inteiramente.
Mas Seneaquerib passou e foi sucedido por Assurbanipal que
foi um monarca amigo da paz e amigo das artes que protegeu
durante o seu reinado. Celebrizou-se, principalmente devido à
biblioteca que mandou organizar, composta de trinta mil tabuinhas de -barro onde ficou gravada toda a ciência do seu tempo.
Foi Layard, também, o descobridor desse verdadeiro tesouro
que muito contribuiu para o melhor conhecimento da civilização
dos assírios. O professor Delgado de Carvalho informa que Assurbanipal mandava copistas às cidades da Caldeia transcrever o
que havia em outras bibliotecas em templos diversos. "As trinta
mil placas de barro — disse o professor — eram metòdicamente
catalogadas, e por vezes as obras comportavam vários "volumes"

sobre um mesmo assunto; principiava então o texto com a mesma
frase, como por exemplo: "Outrora o que está acima ainda não
se chamava céu", cada placa repetia "Outrora o que está acima
ainda não se chamava céu", etc. Todos os escritos levavam o
nome do rei, orgulhoso do título de protetor das letras.
Assurbanipal costumava ouvir a leitura de suas campanhas
e de suas vitórias, mas dava preferência a textos relativos a
oráculos por meio dos quais a vontade dos deuses lhe era revelada.
A biblioteca de Nínive, cujas placas foram decifradas na
Inglaterra, continha, também, gramáticas, dicionários, tratados de
matemática e de astronomia, livros sobre magia, listas de cidades,
relatórios e correspondência".
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BABILÔNIA foi outro importante reino assírio e outra esplêndida cidade, considerada a maior do mundo em seu tempo. Possuía várias maravilhas, como os seus muros, tão largos que permitiam a pasagem, sobre eles, de dois carros, lado a lado e os
seus "jardins suspensos". O primeiro reino de Babilônia teve
como seu principal monarca Hamurábi, o do Código em tabuinhas, de que já falamos, e foi destruída após várias lutas, por
Senaquerib. Surgiu mais tarde uma segunda Babilônia, justamente a das maravilhas, que teve em Nabucodonsor o seu
maior rei.
Babilônia foi um grande centro comercial e industrial com
fábricas que produziam maravilhosos tecidos e objetos de luxo.
O palácio de Nabucodonsor foi qualquer coisa de magnífico. Aliás ficaria melhor dizer os palácios pois o rei constantemente ampliava o primitivo, fazendo construir legítimos novos
palácios, todos eles decorados com requintes de luxo, com relevos
e pinturas em cores vivas.
Foi um arqueólogo alemão chamado Roberto Koldewey, nascido em Blakenburgo, em 1855, quem desenterrou Babilônia,
quem revelou Babilônia, com as escavações que realizou em 1899.
O gigantesco muro da cidade, de cuja existência pelo menos
com a importância que se lhe atribuía, muita gente duvidava, foi
uma de suas primeiras .descobertas. Mediu o muro e encontrou
para o mesmo uma espessura de sete metros, provando que não
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havia exagero na tal história de dois carros poderem passar sobre
ele, lado a lado... Foi, também, quem descobriu que os famosos "jardins suspensos' haviam existido, de fato, ao conseguir
fazer surgir da terra, com as pás de seus trabalhadores, as abóbadas que sustentavam tais jardins que eram irrigados por um
sistema novo e revolucionário para a época, permitindo, assim,
que estivesse constantemente florido.
Foi, ainda, esse arqueólogo alemão, Koldewey, que descobriu os alicerces e os restos da Torre de Babel, desfazendo quaisquer dúvidas que alguém pudesse ter a respeito de sua existência. As inscrições encontradas não permitiam mais duvidar. Existiram duas Torres de Babel. A primeira, mencionada pela Bíblia,
devia estar derrubada quando Hamurábi governou a região. Seus
sucessores, porém, fizeram construir outra, em recordação da
primitiva.
A Torre era formada por uma série de imensos terraços, dispostos uns sobre os outros, no total de sete. A base da construção media noventa metros de altura e no último terraço ficava
o templo onde era reverenciado deus Marduk, adorado pelos babilônios. Grandes romarias eram periodicamente realizadas, ao alto
da torre para reverenciar a divindade.
Tal qual aconteceu com as pirâmides do Egito, a torre de
Babel dos babilônios foi obra de escravos que muito padeceram
durante os longos anos que durou a construção.
Ao deus Marduk o povo oferecia diferentes sacrifícios, lá no
seu templo do alto da torre onde ficava a sua estátua com o seu
trono e uma mesa onde eram depositadas as oferendas. Pretendem os especialistas que esses objetos eram de ouro puro e que
deviam pesar, todos juntos, nada menos de 23.700 quilos de ouro,
coisa que Heródoto, aliás, já afirmara.

O Povo de Ur

N

o ANO DE 1927, o arqueólogo inglês Leonardo Wooley começou a cavar em Ur, na Caldéia, na região do rio Eufrates,
em busca de restos da civilização que existira na região que era
a pátria do interessante personagem chamado Abraão, de que
tanto fala a Bíblia.
Abraão é o mais antigo e o mais célebre dos patriarcas
hebreus. Nascido em Ur, 2.000 anos antes do nascimento de
Cristo, descendia de Sem, filho mais velho de Noé. Passou a
juventude em casa de seu pai Tareh, mas conseguiu preservar-se
da idolatria a que se entregara toda a sua família.
Sentindo que era Deus que o orientava transportou-se, mais
tarde, com a família que constituirá, a Canaan fixando-se em
Haran, na Mesopotâmia. Depois da morte de seu pai, levou uma
existência errante sempre procurando novos campos de pastagem
para os seus numerosos rebanhos.
Segundo a tradição bíblica, Deus havia revelado o futuro a
Abraão e lhe anunciado o nascimento de um filho. Todavia
Abraão e sua mulher Sara eram, então, de idade avançada não
parecendo provável que ainda viessem a ter filhos. Mas a pala-
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vra divina cumpriu-se e Sara foi mãe de um menino que recebeu o nome de Isaac. Quando este completou vinte e cinco anos,
Abraão, sempre fiel e temente a Deus, quiz dar ao Senhor uma
demonstração de sua fidelidade, sacrificando-lhe o que possuísse
de mais querido.
Então, para experimentá-lo, Deus ordenou-lhe que fosse ao
alto de um monte e lhe sacrificasse aquilo que ele mais amava:
o seu filho Isaac. O infeliz Abraão aprestava-se para obedecer,
já tendo o punhal levantado contra Isaac quando a mão do
Senhor o deteve, pois o propósito divino era verificar até onde
ia a obediência de Abraão.
Sara não tardou a falecer, e Abraão casou-se novamente,
havendo tido seis filhos desse segundo matrimônio. Falecendo
em idade muito avançada, Abraão foi sepultado ao lado de Sara.
Tanto os judeus como os árabes vêm em Abraão o fundador
de seus respectivos povos. Tanto as igrejas grega como romana
reverenciam Abraão, do qual o livro sagrado dos árabes, o Alcorão, fala com respeito e admiração.
Ur, segundo pretendiam arqueólogos e sábios teria sido a
pátria de um povo antiquíssimo, os Sumários, anteriores aos
egípcios e aos assírios-babilônios. Disso também estava convencido Wooley ao iniciar as suas escavações.
Cavando nas colinas de Ur ele encontrou uma série de túmulos dos antigos reis Sumérios, onde os cadáveres estavam cobertos de preciosos objetos de ouro e prata, existindo, além disso
uma porção de oferendas fúnebres preciosas, as mais diversas.
Encontrou, ainda, curiosos painéis que segundo os entendidos, eram conduzidos pelos sacerdotes da Suméria à frente das
procissões que gostavam de organizar e realizar. Nesses estandartes estavam esculpidas cenas que representavam a vida daquele povo que viveu há cinco mil anos e que soube trabalhar —
como provaram os achados — com raro gosto artístico os metais
preciosos.
Não se sabe bem porque o arqueólogo continuou a cavar,
no mesmo lugar, depois de haver encontrado os tais túmulos com
seus corpos e suas preciosidades. Não se sabe o que o inspirou
a continuar cavando nos mesmos túmulos. Em compensação
conhecem-se os resultados de semelhante trabalho.
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Mais de doze metros abaixo dos túmulos Wooley descobriu
uma camada de terra, sem fragmentos, sem entulho, com cerca
de três metros de espessura. Então, maravilhado, ele chegou a
uma conclusão que os especialistas em geologia haveriam de
confirmar: a região deveria ter sido vítima de terrível enchente
— uma enchente terrível, uma quantidade de água brutal, que
inundara tudo, que tudo destruíra e tudo sepultara, um verdadeiro
dilúvio, enfim.
Um dilúvio! Sim, o dilúvio de que fala a Bíblia e que tudo
sepultara, em época anterior à existência dos sumérios. O dilúvio que fizera desaparecer todo o mundo, que durara quarenta
dias e quarenta noites e do qual havia sido salvo apenas um
pequeno grupo de seres vivos, que mais tarde, quando cessou
a grande enchente, repovoaram a terra.
Como se sabe, como prova o estudo da geologia, a terra
sofreu diferentes transformações, desde a sua criação, desde o seu
aparecimento, havendo sido vítima de diferentes cataclismas: terremotos, erupções vulcânicas, inundações, que chegaram a lhe
modificar o aspecto físico.
Quanto ao dilúvio é verdadeira tradição universal, encontrada entre todos os povos, não somente entre os judeus e os
cristãos. Os monumentos caldeus falam do dilúvio, como falam
do dilúvio as tradições dos egípcios, dos indianos, dos chineses,
dos gregos, dos primitivos povos da América anterior ao descobrimento, ou sejam os Mayas, os Aztecas, os Incas.
Wooley, cavando em Ur e descobrindo os monumentos da
antiquíssima civilização dos Sumérios, trouxe para o conhecimento
do mundo, também, mais uma prova da ocorrência do dilúvio,
mais uma confirmação (para os céticos) da verdade de tudo
quanto é dito na Bíblia.

Os ARQUEÓLOGOS, os sábios, continuam estudando, continuam
cavando, continuam pesquisando. A todas as horas do dia e da
noite, em todas as partes do mundo há, sempre, homens sonhando, homens estudando, homens trabalhando pela cultura, pelo
adiantamento intelectual da humanidade. É possível que neste
instante em que você está lendo este livro, jovem amigo, alguém
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esteja descobrindo alguma coisa em qualquer parte do globo,
quem sabe? E talvez, neste momento, exatamente neste
momento, já tenham chegado a alguma conclusão espetacular os
homens que ultimamente vêm estudando os famosos "Rolos do
Mar Morto" que são uma das mais recentes descoberta arqueológicas dos últimos tempos.
Há coisa de quinze anos, perto de Quinram, localidade da
região do Lago Asfaltite ou Mar Morto, um pastor beduino chamado Mohammed adh Dhib - complicada palavra que pode ser
traduzida como Mohammed, o Lobo — ao abrir pequenas covas
onde esperava encontrar ouro escondido, talvez, achou um fragmento de manuscrito, em pergaminho. Comunicou o achado a
homens de cultura que, interessados, promoveram a abertura de
novas covas, realizaram pesquisas. E em 10 cavernas e covas

Há coisa de quinze anos, perto de Quinram, localidade da região do
Lago Asfaltite ou Mar Morto, um pastor beduino chamado Mohammed
adh Dhib, complicada palavra que pode ser traduzida como Mohammed,
o Lobo.
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que exploraram foram encontrando novos rolos e fragmentos componentes de mais de 400 manuscritos produzidos nos primeiros
tempos do Cristianismo.
Qumram foi uma das primeiras comunidades cristãs. Seus
habitantes a si mesmo se intitulavam de "filhos da Nova Aliança
ou Novo Testamento" e os especialistas acreditam que os tais
"Rolos do Mar Morto" (pergaminhos enrolados) possam trazer
uma série de conhecimentos interessantes a respeito do alvorecer da religoã de Cristo.
No Museu Arqueológico da Palestina, na velha Jerusalém,
em território da Jordânia, um grupo de sábios estuda os preciosos fragmentos que procura recompor com infinita cautela e
paciência, pois muitos dos manuscritos estão bastante estragados
pela ação do tempo. Também na parte israelita de Jerusalém
(a cidade está, hoje, dividida entre Israel e a Jordânia), na Universidade Hebraica, estuda-se a questão.
Acreditam os especialistas que o povo que produziu esses
manuscritos foi o dos Esênios, ascetas judeus pouco conhecidos.
A cidade de Quinram, graças às revelações contidas nos
"Rolos" tem sido reconstituída no papel pelos especialistas. A
comunidade de Quinram poderia ser comparada a um mosteiro
fortificado — afirmam os arqueólogos. Possuía um grande edifício central, provido de cisternas. Num de seus lados erguia-se
uma torre, com muros espessos, destinada a servir como último
refúgio em caso de um ataque de inimigos. O povo vivia contemplativamente, aguardando o fim do mundo...
São essas as primeiras conclusões proporcionadas pelos "Rolos
do Mar Morto" dos quais muito esperam os especialistas. Muita
coisa nova e interessante talvez esteja sendo descoberta precisamente neste momento.
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A Primeira Civilização Européia

N

o TORTURADO LITORAL do mar Egeu e em suas ilhas de
caprichosos contornos e altos penhascos, nasceu a civilização européia, brotou o foco de cultura que se transportou à
Grécia continental e daí, como uma grande vaga, se espraiou por
todo o continente. A abundância de ilhas, em linha quase paralela, num mar relativamente pequeno, permitia ligar a Grécia à
Ásia, sem perder a terra de vista. O clima, continental no interior, e mediterrâneo no interior, e mediterrâneo no litoral e nas
ilhas foi favorável ao desenvolvimento de um povo belo, de gente
alta, forte que gostou de cultivar a inteligência e a força, ao
mesmo tempo, não permitindo que uma suplantasse a outra.
Nesse ambiente geográfico, surgiu o primeiro grande império da Antigüidade, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, com uma
civilização adiantada e progressista como provaram as pesquisas
realizadas na ilha de Creta, a maior do mar Egeu, em Cnossos
onde reinaram os reis Minos que foram os precursores da civilização grega.

49

Maravilhosas cidades onde imperou o luxo e o bom gosto,
as artes e os jogos desportivos — digamos assim — teve a Grécia
clássica, a Grécia antiga — como Micenas, por exemplo, que foi
qualquer coisa de grandiosa.
Os dois grandes monumentos da história e da literatura
grega são os poemas de Homero intitulados, respectivamente, "A
Ilíada" e a "Odisséia", onde são narrados fatos dos primitivos
tempos do país(*), inclusive a famosa Guerra de Tróia.
Até relativamente bem pouco tempo punha-se em dúvida
muitos dos relatos de tais obras, inclusive a própria existência de
alguns dos personagens ou heróis da famosa guerra descrita pelo
poeta Homero. A arqueologia, porém, ou melhor, um arqueólogo,
confiando no velho poeta grego se encarregou de provar que ele
não mentira nem que havia exagero em algumas daquelas discutidas passagens de sua obra.
Esse arqueólogo chamou-se Henrique Schliemann e era alemão, natural de uma pequena cidade denominada Meklemburgo.
Teve uma infância carregada de privações, pois seu pai era um
homem pobre. Em compensação, muito instruído, culto e inteligente, soube transmitir ao filho o mundo de conhecimentos que
possuía e o gosto pelos estudos clássicos. Ainda rapazinho Henrique Schliemann jurou a si mesmo que algum dia descobriria
aquelas cidades de que se tinha vaga notícia e das quais seu pai
falava, bem como investigaria a vida daqueles guerreiros que
Homero descrevia ao tratar da guerra de Tróia.
Depois de ser um pouco de tudo, levando uma existência
aventurosa, cheia de peripécias que dariam um ótimo romance,
Schliemann conseguiu tornar-se um rico negociante resolvendo,
então, que podia dispender o seu tempo e gastar, sem preocupações, o dinheiro que acumulara, na realização daqueles velhos
sonhos de sua infância. Assim fez-se um caçador de tesouros,
um arqueólogo. Dirigiu-se à Grécia, empunhou a pá e começou
a trabalhar.
Micenas, a tradicional cidade da Grécia peninsular foi um
dos seus objetivos. Micenas, segundo a Mitologia(°) foi fundada
pelo herói Perseu, ficava ao norte de Argos e foi o foco da cultura
grega.
V. nosso livro Mitologia para a juventude.
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Trabalhando incansavelmente Schliemann foi revelando o
fausto antigo da velha cidade feudal, a mais poderosa da préhistória grega. A cidade era circundada por uma dupla muralha. No alto de uma montanha rochosa ficava o magnífico palácio dos seus reis, construindo uns 3.000 anos de Cristo. Ficava
bem no alto da montanha, edificado na rocha e era formado por
diferentes edifícios protegidos por um largo muro — uma verdadeira cidadela. A chamada "Porta dos Leões", toda de pedra,
dava acesso a essa verdadeira cidade fortaleza. Lá em baixo ficavam as casas do povo propriamente dito. Extraordinariamente
rica, Micenas pôde dar-se ao luxo de edificar magníficos palácios
decorados com esplêndidas pinturas.
Mas o arqueólogo Schliemann procurava algo mais importante do ponto de vista historio do que aqueles palácios maravilhosos; algo que para ele, pelo menos, era de suma importância: o túmulo de Agamenon.
Agamenon foi um dos reis de Micenas. Era um guerreiro
valoroso que quando explodiu a guerra de Tróia partiu a lutar
honrando os compromissos que havia assumido. Quais eram esses
compromissos ? Vamos explicar.

NA Ásia Menor situava-se o reino de Tróia, que os gregos
chamavam de Ilion, governado pelo sábio rei Priamo, cuja esposa,
a conformada Hecuba lhe havia dado numerosos filhos, entre eles
Paris, cuja beleza máscula os próprios deuses invejavam. Certo
dia, à hora em que o sol entra no seu colpaso habitual, Priamo
chamou o filho e confiou-lhe importante missão: ir à poderosa
Esparta, na Grécia, corno embaixador especial.
Esparta era uma das muitas cidades-Estados em que se dividia a Grécia, governada por Menelau que possuía, entre outros,
um tesouro maravilhoso: era casado com a mulher mais bela que
a face do sol já contemplara: a doce Helena. Quando Paris chegou a Esparta e viu Helena sentiu-se perdidamente apaixonado,
compreendendo que lhe seria impossível continuar vivendo sem
Helena ao seu lado.
Durante uma ausência de Menelau ele raptou Helena, conduzindo-a a Tróia.

( * ) V. nosso livro Mitologia para a juventude.
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Durante uma ausência de Menelau ele raptou Helena, conduzindo-a a Tróia. Diante do ultraje, Menelau convocou todos
os demais reis da terra grega porque haviam todos eles, por
ocasião do seu casamento, assumido o solene compromisso de
defender Helena se esta algum dia necessitasse de defesa.
Agamenon, rei de Micenas, era irmão de Menelau e tocoulhe o comando das forças gregas, partindo, com um grande exército, em demanda de Tróia, nos seus poderosos barcos. Era casado com a linda Clitenestra, por sinal irmã de Helena. Ao partir,
confiou a Egistro a guarda de sua esposa e o governo de seu
reino.
Mas Egisto traiu a confiança de Agamenon conquistandolhe a esposa. Lá longe, em Tróia, Agamenon lutava, ansiando
por regressar ao seu reino, saudoso da esposa. Foi para ele um
golpe profundo quando recebeu notícias que lhe falavam de sua
infidelidade. Resolveu voltar a Micenas e apurar a exatidão das
informações recebidas. Nesse ínterim Clitenestra e Egistro traçaram um plano, visando eliminar Agamenon. Quando este, finalmente, chegou, a esposa a pretexto de homenageá-lo resolveu
organizar em sua honra um grande banquete e no decorrer deste
fez assassinar o marido e quantos o acompanhavam, sepultando,
depois, apressadamente os corpos de suas vítimas.
Essa história narrada por Homero na "Iliada" provocou muitas discussões eruditas, inclusive a respeito do lugar onde teria
sido sepultado Agamenon. Se Agamenon realmente, morreu dessa
forma onde foi enterrado ? Onde o seu túmulo ? Onde vestígios
da veracidade do fato ? — eis as perguntas que muitos estudiosos
propunham sem que fosse possível dar-lhes resposta.
Schliemann estava decidido a encontrar uma solução para
o problema quando a 7 de agosto de 1876, com cerca de 60
homens começou a cavar na cidade de Micenas, no lugar onde
fora construído o palácio-fortaleza real. E descobriu uma série
de túmulos onde estavam corpos, alguns inda relativamente bem
conservados, ostentando preciosas jóias e adornos de ouro e de
pedras — além de diademas, vasos — uma infinidade de preciosos objetos, enfim.
O arqueólogo exultou. Havia descoberto os túmulos de Agamenon e de seus acompanhantes no banquete fatal! Realizara
um dos mais prodigiosos feitos da História da Arqueologia! Só
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mais tarde ficou constatado que ele se enganara. Os túmulos não
eram de Agamenon e seus companheiros mas sim de reis que
haviam governado Micenas em épocas muito anteriores a Agamenon.
Scliemann continuou trabalhando, fazendo escavações em
outras cidades, como Tirinto, onde encontrou novos tesouros e
depois dirigiu-se a Creta, disposto a pôr à nu a velha civilização
que florescera na ilha. Esse último sonho ele não o realizou,
pois foi colhido pela morte, subitamente.
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As Maravilhas de Cnossos

C

ABERIA AO ARQUEÓLOGO INGLÊS Artur Evans continuar, por
assim dizer, os trabalhos que Schliemann iniciara em Creta,
a ilha do bronze, a ilha montanhosa do mar Egeu, onde a vinha
e a oliveira vicejavam e vicejam extraordinariamente.
Evans tinha sólida instrução pois cursara as melhores universidades de Londres e sentia-se atraído pela escrita cretense,
que pensava em decifrar convencido de que a mesma poderia
oferecer grandes revelações a respeito de um povo que se suspeitava haver sido magnífico.
Foi a Creta, impressionou-se com o que viu superficialmente
e decidiu fazer esvacações. No ano de 1900 ativou os trabalhos
que começara pouco antes de Cnossos. A tarefa não foi difícil,
pois a alguns metros do solo começou ele a encontrar vestígios
que não podiam deixar mais qualquer dúvida a respeito dos
esplêndidos achados que não tardaria a fazer.
Escavando mais profundamente viu aparecer um muro. E
depois, pouco a pouco, como num passe de mágica, como num
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conto de fadas, foi surgindo, das entranhas da terra, um palácio
inteiro. Um palácio esplêndido e diferente onde a solidez, o
fausto, a grandiosidade, a beleza se misturavam, deixando atônitos os que contemplavam o conjunto.
Era um imenso palácio que ficava em plano elevado e ao
qual se chegava através de ampla escadaria, que se abria em
aposentos, cujo acesso, porém, era extraordinariamente complicado, muito difícil, penoso para quem não conhecesse a planta
da edificação, parecendo um labirinto.
Certamente o caçador de tesouros pensou nessa palavra labirinto, recordando-se da lenda do Minotauro( e ) pois que não teve
dúvidas em anunciar que havia descoberto o palácio do rei Minos
— justamente o rei da história do labirinto e do minotauro, história que vale a pena contar aqui, embora resumidamente.
Conta a Mitologia que o jovem Androgeu, filho do rei Minos,
de Creta, foi a Atenas participar dos jogos desportivos denominados Panateneias, destacando-se de tal maneira que conquistou
todos os prêmios oferecidos aos vencedores. Tantas vitórias causaram profunda inveja à mocidade de Atenas que matou o vitorioso. Minos indignou-se com o crime bárbaro e injustificável,
como, aliás, todos os crimes, e resolveu castigar duramente os
atenienses, apoderando-se de Atenas e impondo-lhe, depois de
algum tempo, pesado tributo.
Os atenienses deveriam enviar ao Labirinto — grande palácio onde havia subterrâneo complicadíssimo — todos os anos, sete
rapazes e sete moças que seriam oferecidos ao Minotauro, tremendo animal, meio homem, meio touro que ficava encerrado,
justamente, no Labirinto.
Atenas pagava religiosamente esse tributo e com isso sacrificava a fina flor de sua juventude. Um dia o herói Teseu resolveu livrar a sua pátria de tão pesada e dolorosa contribuição à
cólera do rei Minos. Para isso resolveu que ele seria um dos sete
rapazes que teriam de ser oferecidos ao minotauro, naquele ano.
Antes de partir, porém, foi consultar o Oráculo que lhe disse
que ele sairia vitorioso da empreitada, caso fosse auxiliado pelo
amor.
( * ) V. nosso livro Mitologia para a juventude.
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AS MARAVILHAS DE CNOSSOS

Ora, quando Teseu desembarcou em Creta percebeu, de imediato, que sairia vitorioso, porque Ariadne, a filha do rei Minos
apaixonou-se perdidamente por ele.
Um dos grandes problemas da perigosa empresa, residia em
como sair do labrinto. Não se tratava, apenas (e isso já era
muito !) de vencer o terrível minotauro; era preciso, além disso,
encontrar a saída do labirinto.
Ariadne encontrou uma solução muito simples para o problema. Forneceu a Perseu um grande novelo de lã que ele ia desenrolando à medida que penetrava no labirinto, enquanto ela, na
porta de entrada ficava segurando a ponta. Para regressar, portanto, ele não teria nada mais a fazer senão seguir o fio, que iria
enrolando.
Perseu penetrou no subterrâneo, conseguiu vencer o monstro e regressou são e salvo aos braços de Ariadne com a qual fugiu
da ilha.
Essa lenda, bonita e curiosa como todas as lendas gregas,
tem uma explicação. Ao que Parece Creta submeteu Atenas,
em certa época remota, obrigando-a a pagar-lhe tributo, provavelmente de escravos. Além disso os cretenses apreciavam muito
o touro, com o qual freqüentemente lutavam em sensacionais provas de força e agilidade.
O palácio de Cnossos, apesar de suas complicações, dividiase em duas partes distintas, em duas alas numa das quais ficavam a sala do trono, os grandes armazéns com as enormes bilhas
de azeite e depósitos de cereais. Em outra ala ficavam os maravilhosos aposentos magnificamente decorados.
"As instalações dos palácios cretenses — diz o professor Julimar Cardoso em sua erudita obra "No país de Ulisses" — deslumbravam e a portentosa estrutura do Cnossos fazia justiça à
celebridade do engenheiro Dédalo, construtor genial do labirinto.
Os arqueólogos que revolvem hoje as ruínas do paço comparam
seus aposentos ao melhor que a técnica arquitetônica moderna
pode proporcionar em sobriedade e conforto. Havia dispositivos
especiais para iluminação e arejamento: o piso era coberto de
laje polida; as paredes feitas de pedra lisa decorada; os andares
ligados por escadarias largas e cômodas e os pátios ostentavam
colunatas, balustradas e jardins magníficos, câmaras lustrais, am-

plas salas de audiência, vastos dormitórios comunicando-se por
portas giratórias. Tudo era pintado com gosto apurado, ornado
de frisos e motivos originais".
A mulher cretense foi muito elegante. Usava os cabelos compridos, em cachos, ornados com pedras preciosas, vestia vestidos
compridos que, entretanto, deixavam o peito a descoberto. Já
os homens vestiam com grande simplicidade, envergando exclusivamente uma espécie de tanga. A mulher, em Creta, vivia em
pé de igualdade com o homem e, o que é muito curioso, praticava
os mesmos jogos de força, embora fosse profundamente feminina.
Os cretenses eram alegres e ruidosos, realizando periodicamente grandes festas, especialmente por ocasião das grandes
colheitas anuais.
Adoravam uma divindade feminina, a Duesa-mãe, a Fecundidade, que era possuída por dois espíritos: o tererno, representado pelas serpentes que ela segurava nas mãos e o celestial,
simbolizado por pombas. Havia, também, uma divindade
masculina, quase sempre representada pelo touro, que era subordinada à divindade feminina.
Contrariamente ao que faziam os orientais, os cretenses não
ergueram templos suntuosos aos seus deuses. Era em pequenos
santuários, em suas casas, que os adoravam particularmente. Para
as cerimônias religiosas coletivas utilizavam as cavernas que se
encontravam na região. Ai se realizava o culto geral, o culto
coletivo, presidido pelo rei que era o supremo sacerdote.
O prof. Julimar Cardoso diz, a respeito: "as personalidades
mais destacadas da sociedade cretenses tomavam parte na cerimônia e as mulheres sacerdotisas, dansarinas, acólitas, adoradoras,
encarregavam-se do ritual. Os iniciados, dispostos em fileiras,
cantavam e dansavam, depois da purificação com ungüentos,
libações e banhos".
Os cretenses mantiveram intensas relações comerciais com
os seus visinhos. "Há quarenta séculos — escreveu o autor já
citado — eles faziam viagens rotineiras aos países ricos em matérias-primas, interessados por sua vez nos produtos de Creta —
azeite, cereais, vinhos, jóias, cerâmicas. O tráfico mais intenso
visava o Egito. Relações muito estreitas eram mantidas entre os
feias trigueiros das margens do Nilo e os homens de Minos, navegadores infatigáveis e soberbos artistas",
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A pintura cretense foi admirável, principalmente pela arte
com que foram empregadas as cores, sendo curioso observar que
os motivos marinhos tiveram a preferência dos artistas que os
espalharam profusamente pelas paredes dos aposentos palacianos.
Creta e sua maravilhosa civilização desapareceram bruscamente, vitimados por algum cataclisma, provavelmente uma erupção de algum vulcão próximo. Pelo menos é o que afirmam os
estudiosos e especialistas.

10

Os Fenícios

N

o ESPAÇO DE TEMPO decorrido entre a destruição de Micena
e o nascimento da Grécia propriamente dita, isto é das
suas grandes cidades, conquistou fama e riqueza um povo curioso,
empreendedor, extraordinariamente ativo e meio misterioso que
se fixara no litoral do Mediterrâneo: os Fenícios, grandes navegadores e verdadeiros condutores do progresso e da civilização do
Oriente às terras ainda meio bárbaras da Europa.
A Fenícia situava-se na planície costeira que corresponde, em
nossos dias, ao Líbano e partes da Síria e do Estado de Israel,
no centro de um círculo que se limitava a leste com o grande
vale dos rios Tigre e Eufrates e ao sul com o império egípcio,
enquanto a oeste tinha como vizinhos Creta e Micenas e ao norte
a terra dos Hititas.
A região era dotada de um clima ameno e nos seus campos cresciam o trigo, a oliveira e a vinha, não tendo rival o sabor
dos seus figos e melões. Mas a fertilidade da terra não atraiu
os fenícios que preferiram o caminho do mar, que preferiram
tornar-se artezãos e navegantes, inaugurando as grandes rotas
marítimas.

OS

Navegando a poder de remos e de velas, guiando-se à noite, pelas estrelas,
os fenícios empreenderam grandes viagens, atravessando o estreito de
Gibraltar, fundando colônias nas costas da Espanha e da França, criando
entrepostos na África e nas ilhas do Mediterrâneo.

FENÍCIOS
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Ali, ao alcance de suas mãos, estavam os magníficos cedros
do Líbano — a excelente madeira que propiciava a construção
de sólidas embarcações. E eles construíram, então, as melhores
frotas da época, tanto de comércio como de guerra, sólidos e
velozes barcos que haveriam de proteger as suas cidades e que
haveriam de conduzi-los a diferentes e distantes regiões pelas
estradas largas dos mares.
Não se sabe bem de onde vieram os Fenícios, qual foi a
sua origem. Seus vizinhos do norte os chamavam de Cananeus
e de Canaã à sua terra e, ao que parece, tanto do ponto de vista
histórico como bíblico, Fenícia e Canaã foram a mesma coisa.
Seja como for sabe-se que eram de origem semita ou judaica
e que falavam um idioma que se parecia com o dos assírios e
com o dos israelitas. Três mil anos antes de Cristo, fundaram eles
as suas primeiras cidades que se transformaram, posteriormente,
em verdadeiros Estados, como Sidon, Biblos e Tiro, que foram
grandes entrepostos comerciais e sedes de indústrias de transformação.
Conduziam até as mesmas a matéria-prima que obtinham ou
adquiriam em várias partes e aí as transformavam nos mais variados produtos. Em suas viagens aprenderam e ensinaram, realizando uma verdadeira troca de conhecimentos entre o oriente e
o ocidente. Foram eles os grandes fornecedores de madeira ao
Egito, país pobre de florestas. Negociaram com os reis bíblicos
Davi e Salomão trabalhando para este último, ao que parece,
na construção do templo que o mesmo ergueu à glória de Deus.
Navegando a poder de remos e de velas, guiando-se à noite,
pelas estrelas, os fenícios empreenderam grandes viagens, atravessando o estreito de Gibraltar, fundando colônias nas costas da
Espanha e da França, criando entrepostos na África e nas ilhas
do Mediterrâneo. Foram, também, ao que parece, traficantes de
escravos. Pelo menos mantiveram muitos escravos dos quais se
apoderavam pelos meios os mais diversos e curiosos.
Um deles era bastante pitoresco. Encostavam os seus barcos nas praias, armavam tendas e expunham os maravilhosos objetos que traziam ou que fabricavam, especialmente jóias e objetos
de vidro — de vidro que foram os primeiros a trabalhar, de vidro
do qual foram os descobridores. As mulheres e as crianças, principalmente, aproximavam-se, cheias de curiosidade, a admirar
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aquelas coisas bonitas e raras. Em dado momento, a um sinal
combinado, os fenícios agaravam o maior número de mulheres
e crianças que podiam e corriam com eles para os seus barcos
que partiam rapidamente enquanto na praia pais e maridos, colhidos de surpresa e desesperados, gritavam imprecações.
Os fenícios tinham o segredo da púrpura, tonalidade muito
apreciada e muito procurada na época. Somente eles sabiam
fabricar maravilhosos tecidos com essa cor, que vendiam largamente aos povos com os quais negociavam. Hábeis ourives e
armeiros, fabricavam jóias de grande beleza e armas perfeitas,
tendo ficado famosas as suas lanças.
Dentre as muitas colônias ou cidades que fundaram uma
adquiriu grande importância havendo se transformado num Estado que chegou a fazer tremer a poderosa Roma: Cartago.
Mas um povo que negociava em tão grande escala, que tinha
vários negócios a atender, que precisava manter poderosas esquadras para defender os seus portos dos constantes ataques de inimigos, não podia deixar de possuir uma administração bem organizada e uma escrita comercial exata.
Por isso os fenícios inventaram o alfabeto. A princípio utilizavam o complicado sistema dos hieroglifos dos egípcios. Sentiram, porém, em breve, que necessitavam de algo mais simples,
mais positivo, mais acessível a todos. Estudaram a questão, profundamente e encontraram a solução, embora aproveitando a
idéia inicial egípcia.
Os egípcios possuíam um sinal que indicava o boi, outro
sinal que representava a casa. Boi, em fenício, era aleph e bethe,
casa. Imaginaram, então, sinais que representassem o primeiro
som, o som inicial das palavras. Assim aleph passou a ser A e beth
passou a ser B. Partindo desse princípio compuzeram um alfabeto que é a origem de todos os alfabetos do mundo ocidental.
Realmente por volta do século X antes de Cristo os gregos
adotaram o alfabeto dos Fenícios, com os seus 22 sinais ou símbolos, embora escoimando-o de alguns sons considerados inaproveitáveis. Fundamentalmente, porém, continuou o sistema fenício inclusive na denominação das letras aleph, beth, girnel etc.
que se transformaram nas letras gregas alpha, beta, gamma
(a, b, c).
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A religião dos Fenícios era uma complicada idolatria pois
adoravam uma infinidade de deuses aos quais ofereciam vários
sacrfícios, inclusive de vida humanas, em festins de verdadeira
crueldade. Muitos dos deuses fenícios tornaram-se, posteriormente, deuses gregos. O maior dos seus deuses era Baal e a sua
primeira deusa chamava-se Baaltis, que a Grécia haveria de adorar sob o nome de Afrodite.
Muitas histórias e lendas têm sido contadas a respeito dos
fenícios e das inscrições que se encontram em diferentes pontos
do mundo a que eles teriam chegado em suas audaciosas viagens.
Pergunta-se, por exemplo, onde ficaria o misterioso país de Ofir,
de onde conduziam grandes riquezas para o rei Salomão, de
Israel. E há quem pretenda que os fenícios chegaram ao Brasil,
dando como fenícias certas inscrições até hoje sem decifração
ou explicação, que se encontram em diferentes pontos do nosso
território. Até na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, já quiseram
ver uma inscrição fenícia...

UM POUCO DA HISTORIA GREGA
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Os Palácios de Tirinto
e um pouco da História Grega

V

OLTEMOS ÀQUELE nosso velho conhecido caçador de tesouros,
o alemão Schliemann, que nunca se cansou de escavar aíé
morrer. Vamos encontrá-lo, no ano de 1884, enfiando a pá em
terras de Tirinto que foi uma das grandes cidades da Grécia
peninsular, na região chamada Argólida onde se verificou o primeiro surto de desenvolvimento do povo grego, propriamente
dito.
Segundo a lenda a cidade havia sido construída por Héracles, o Hércules dos romanos, personagem que era ao mesmo
tempo herói e deus, notável pela sua força, do qual muito se
ocupou Homero no seu grande poema. Hércules foi adorado em
toda a Grécia que lhe erigiu templos magníficos e realizava periódicas festas em sua homenagem.
É muito curiosa e interessante a história de Hércules que
está narrada em nosso livro "Mitologia para a juventude". Segundo Xenofonte, Hércules, quando ficou rapaz, "isolou-se num ponto
afastado para refletir sobre que gênero de vida levaria. Apare-
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ceram-lhe, então, duas mulheres de grande estatura, uma das
quais era a Virtude, de rosto majestoso e cheia de pudor, a modéstia em todos os seus movimentos e o vestido branco. A outra,
que se chamava Voluptuosidade, era robusta e de cores mas vivas,
seus olhares livres e seus trajos magníficos. Cada uma delas tratou de conquistar Hércules com as suas promessas. Finalmente
ele decidiu-se pelo partido da Virtude, que no caso é sinônimo
de Valor".
Muitas façanhas e proezas realizou Hércules, beneficiando
os diferentes povos da Grécia que por isso lhe ergueram templos
c fizeram esculpir belíssimas estátuas.
Mas, como dizíamos, em Tirinto, a cidade de Hércules, afirmavam os entendidos que nada havia a ser descoberto, declarando que as ruínas de uma fortaleza que ali se encontravam, à
flor da terra, aos olhos de todos, pertenciam a uma construção
moderna, uma construção que datava da Idade Média.
Schliemann pensava de maneira diferente, discordando de
meio mundo. Teimoso como era, resolveu demonstrar que estava
certo e cavou nas proximidades da tal ruína. Descobriu, então,
os alicerces de um palácio que teria sido verdadeira maravilha,
construído sobre um rochedo, com fortes muros de muitos metros
de espessura. Os diferentes aposentos do palácio eram pintados
em azul e amarelo com motivos diversos. Grande número de
vasos e outras peças de cerâmica foram também encontrados pelo
arqueólogo paciente que pôde provar, uma vez mais, que Homero
não mentira nem exagerara: Tirinto conhecera, realmente, uma
grande civilização e fora um dos focos da cultura da Grécia
pré-histórica.

A GRÉCIA foi um grande conjunto de cidades-Estados unidos
entre si por interesses comerciais ou guerreiros. Com o tempo
cada uma dessas cidades quiz dominar as demais, surgindo desse
fato diferentes guerras em que quase todas se empenharam. Duas
cidades, já nos tempos históricos, se destacaram sobremodo:
Esparta e Atenas, muito diferentes nas suas concepções, no seu
modo de viver, nos seus costumes e nas suas práticas.
Esparta ficava situada a suleste do Peloponeso, numa fértil
região de vales chamada Lacônia pela qual corria o rio Eurotas
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que vinha desaguar numa bacia de costas escarpadas entre duas
penínsulas. Não tardou que os espartanos sentissem necessidade
de maior quantidade de espaço do que aquele que lhes proporcionava a estreita faixa de terra em que viviam, do que resultou
atirarem-se a guerras de conquista das terras vizinhas, dominando,
assim, com o correr do tempo, Messenia e, praticamente, a península toda.
Esparta, que foi organizada por um personagem que existiu
realmente, segundo uns, ou que é uma lenda, segundo outros,
chamado Licurgo, cuidou, principalmente de formar soldados e
uma geração de homens e mulheres fortes e sadios. Na verdade,
como disse um historiador, Esparta foi um "grande acampamento
militar".
As crianças que nasciam fracas ou defeituosas eram impiedosamente sacrificadas. Aos sete anos o menino era forçado a
deixar a companhia dos pais para ser educado pelo Estado. Os
legisladores e governantes tinham o máximo cuidado em evitar
toda e qualquer idéia de luxo, para o que submetiam a juventude a um tratamento rude onde imperavam os exercícios físicos
que habituavam o corpo à fadiga, às modificações de clima, às
privações.
O solo estava dividido em duas porções: as chamadas "terras cívicas" divididas em lotes ao redor da cidade e entregues
aos cidadãos, que deviam cultivá-la. Era indivisível e inalienável. Seguia-se a "terra livre" administrada ou adquirida de acordo com as leis do país. Dois reis que eram ao mesmo tempo
juizes e sacerdotes governavam o Estado, havendo chefes militares e uma assembléia constituída por todos os cidadãos, chamada Apela. A tarefa de fazer leis cabia a um senado que tinha
o nome de Gerusia e era constituído por vinte e oito anciãos,
chefes de famílias nobres.
A população estava dividida em três classes: os Iguais, cidadãos-soldados, de 17 a 60 anos, aos quais era proibida qualquer
atividade que não fosse a militar; os Periecos, lavradores, artezãos,
artistas, etc. e os Hilotas, servos do Estado. Abaixo dessa última
classe ficavam os escravos que eram propriedade pessoal.
Atenas foi inteiramente diferente. Situada na península chamada Ática, a quatro quilômetros da acolhedora enseada do
Pireu, recebeu todas as influências do mar que lhe ficava pró-

ximo, tornando-se em pouco tempo um verdadeiro refúgio de
todas as populações do Egeu.
Embora se empenhasse em guerras de conquista, visando alargar o seu território chegando a dominar toda a região. Atenas
foi uma terra muito voltada para as coisas do espírito, para o
culto do belo em suas variadas formas e manifestações. Pátria
de filósofos, de sábios e de artistas sua influência foi enorme no
mundo, continua sendo enorme, havendo sido ela, realmente, a
grande pátria de onde se irradiou a cultura do mundo ocidental.
Em brilhante página o prof. Delgado de Carvalho diz o que
devemos à Grécia, o que foi a Grécia, do ponto de vista da cultura, explicando: "De todas as contribuições à civilização, a da
Grécia foi que revelou o maior espírito criador, nas artes e nas
ciências. Os gregos dedicaram-se a novos campos de pesquisas
em relação ao mundo e ao homem.
"Antes deles, povos se tinham preocupado mais com os destinos do homem, com interpretações sobrenaturais. A contribuição do oriente, neste sentido, lhes foi proveitosa mas orientaramse mais para a criação de uma nova tradição leiga e humanista,
em busca da liberdade e do belo, em que a emoção era superada
pelo pensamento crítico.
"A Grécia na sua cultura livrou-se do despotismo oriental,
do convencionalismo, mas assim mesmo, conheceu suas limitações.
De fato, não possuindo, ainda, um aparelhamento científico, não
podia prosseguir muito adiante em suas investigações que se limitaram a maior parte do tempo a uma especulação filosófica. O
fato de os gregos não terem podido aplicar a ciência às técnicas
da vida diária, atrasou a emancipação do homem que somente
nos tempos modernos se livraram do trabalho penoso por meio da
máquina.
A mentalidade grega que predispunha o indivíduo a recorrer às classificações e à ordem nas coisas levou o grego ao estudo
das matemáticas e das ciências naturais".
Foi enorme a influência da Grécia e de suas instituições.
Atenas conheceu muito cedo o sistema democrático; foi, na verdade, a primeira democracia do mundo. Os artistas da Grécia
inspiraram os artistas do mundo. Suas divindades tornaram-se
divindades do povo romano que haveria de ser o senhor do mundo. Seus filósofos, seus homens de pensamento, seus artistas fize-
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ram escola, sendo mundialmente seguidos e imitados. Muito
tempo depois de haver passado o período áureo da Grécia, depois
de estar morta, por assim dizer, a sua civilização clássica, o grego
ainda era estudado e falado em diferentes partes do mundo. Na
Idade Média o seu estudo era considerado indispensável aos que
realmente pretendessem ser instruídos. Numa palavra, nós, o
mundo ocidental, somos filhos espirituais das grandes civilizações
surgidas no Egeu.

12

A Ressurreição de urna Cidade

S

EISCENTOS ANOS antes do nascimento de Cristo, na foz do rio
Sarno, debruçada sobre a belíssima baía de Nápoles foi
fundada a cidade de Pompéia, vizinha de Herculanum, uma elegante estância de veraneio romana. Não tardou que caísse sob
o domínio de Roma. Mas Pompéia era tão bonita, possuía tamanha sedução, tamanho encanto, que o conquistador resolveu conceder-lhe excepcional liberdade, da qual mais tarde se arrependeu transformando-a em colônia.
Mesmo assim, Pompéia continuou grande porque grande
número dos mais ilustres romanos passaram a preferi-la. É nela
foram erguidos palácios de impressionante suntuosidade e grande
beleza onde artistas de imenso talento realizaram trabalhos de
uma delicadeza, uma precisão, uma graça de cores bastante
difícil de igualar.
Era uma grande cidade de alegria e de prazer. Suas mulheres eram lindíssimas, seus gladiadores os mais fortes, seus jogadores os mais audaciosos. Pompéia vivia para o prazer, Pompéia era uma cidade de gente rica e de gente de bom gosto.

A RESSURREIÇÃO DE UMA CIDADE
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Pompéia era uma grande pausa nas preocupações e no trabalho
material.
Subitamente tudo desapareceu, tudo morreu, tudo acabou.
Em dois dias — quarenta e oito horas — nada mais havia, nada
mais existia ( ° ) .
ERA MEADOS DE AGOSTO do ano de 79 da era cristã. Barulho ensurdecedor sacudiu a cidade. Abriu-se o ápice do vulcão
Vesúvio. Torrentes de lava incandescente começaram a descer
pelas faldas da montanha, pedras começaram a voar caindo sobre
os telhados de Pompéia, incendiando tudo. Em pouco tempo
a cidade era uma imensa fogueira. Os animais procuravam um
refúgio, os homens corriam espavoridos pelas ruas, segurando as
mãos de suas mulheres e de seus filhos, sem saber para onde ir,
sem saber onde esconder-se. Não durou muito tempo a sua
angústia, a sua aflição. Rapidamente caíram mortos pelos gases
que impestavam o ar, pelo fogo que os queimava, pelas imensas
pedras que os esmagavam, pelas casas que sobre suas cabeças
desabavam.
Muitos foram colhidos pela morte quando faziam uma refeição e pararam para sempre no ato de levar a comida à boca.
Numa casa uma mulher embalava o berço de seu filho quando
foi surpreendida pela morte. Adiante, um homem que talvez se
retardasse um pouco procurando levar consigo os seus haveres
ficou soterrado sob o teto de sua casa; de suas mãos crispadas
escaparam-se, então, as preciosas moedas de ouro que procurara
carregar.
Quando o vulcão finalmente silenciou; quando o ar começou
novamente a purificar-se quando morreram as chamas duas cidades haviam desaparecido inteiramente: Pompéia e a vizinha
Herculanum. Muito reduzido, era o número dos que pelo mar,
havia conseguido escapar à terrível catástrofe.
COM o CORRER DO TEMPO, uma humilde aldeia, paupérrima,
foi edificada sobre a sepultura da rica cidade morta e esquecida
durante mil e seiscentos anos. Mas um dia um camponês cavando
Era meados de agosto do ano de 79 da era cristã. Barulho ensurdecedor
sacudiu a cidade. Abriu-se o ápice do vulcão Vesúvio. Torrentes de lava
incandescente começaram a descer pelas faldas da montanha, pedras começaram a voar caindo sobre os telhados de Pompéia, incendiando tudo.
Em pouco tempo a cidade era uma imensa fogueira.

( ° ) V. Os tdtimos dias de Pompéia, romance de Bulver LYTTON, em adaptação nossa para esta editora.
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mais profundamente a terra para plantar os seus repolhos, encontrou pedaços de um mármore diferente; um mármore de grande
beleza que indiscutivelmente fizera parte de uma estátua. A notícia do encontro espalhou-se rapidamente, chegou a diferentes pontos da Itália então dividida em vários reinos. Os homens lembraram-se, de Pompéia e de Herculanum e pensaram que talvez
fosse possível encontrar objetos valiosos se a terra fosse escavada
ali. E a terra foi escavada. E o rei das Duas Sicílias, interessado
no assunto, encarregou o espanhol Rocco de Alcubierre, que
estava a seu serviço, de verificar o que era possível fazer-se. Passou-se isso no ano de 1738. O espanhol arranjou trabalhadores
e boa quantidade de pólvora e demandou o lugar onde o camponês fizera o seu achado. Mandou que seus homens cavassem, fez
explodir a pólvora que trouxera e encontrou várias peças de
bronze.
Então, animado, o seu soberano e senhor resolveu confiar a
alguém mais inteligente ou mais preparado o prosseguimento das
pesquizas, entregando a tarefa ao Marquês de Venutti, que não
era um arqueólogo mas era um humanista e, portanto, um apaixonado do belo.
Pouco a pouco, então, foi sendo desenterrada uma cidade que
se verificou ser Herculanum. As escavações continuaram e, finalmente, Pompéia ressurgiu, com muito, ainda do antigo esplendor,
pois várias preciosidades ficaram como que milagrosamente conservadas.
O fato emocionou o inundo e atraiu àquelas ruínas milhares
de visitantes ilustres. E, pelo menos em nossa modesta opinião,
veio trazer novo alento aos estudos históricos sobre a antigüidade
e incentivar o benemérito trabalho dos arqueólogos — caçadores
de tesouros.

13

Roma, a Senhora do Mundo

A

GRÉCIA seria dominada por um povo que haveria de surgir
na península itálica e constituir um grande império que
conquistaria, praticamente, todo o mundo do seu tempo: Roma,
cujo início, entretanto, foi bastante humilde.
Diferentes populações habitaram o território que constitui a
Itália de nossos dias. Nas planícies situadas entre os rios Arno e
Tibre, a oeste dos montes Apeninos, fixou-se uma gente cuja origem continua sendo um mistério, apesar de todos os esforços realizados pelos estudiosos e investigadores do passado, mas que construiu uma adiantada civilização, a melhor e mais bela antes de
Roma. Foram os Etruscos que chegaram a formar uma federação de doze cidades que acabariam se tornando repúblicas. Aconteceu isso 299 anos antes da fundação de Roma.
Os Etruscos, habitantes da Etrúria (Toscana, atualmente)
foram grandes comerciantes. Depois dos fenícios e dos cartagineses, ninguém amou mais os negócios do que esse povo que
não somente mercadejou por mar, como por terra, atravessando
os Alpes em grandes comboios. Praticaram, também, ao que parece, a pirataria, atividade que os gregos não olhavam com desprezo.
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Muito hábeis, os Etruscos foram, também, grandes industriais, isto é, fabricaram diferentes objetos, desde jóias até armas,
com o ferro que extraiam de seu domínios, na ilha de Elba. Seu
sistema de governo era essencialmente aristocrático, quer dizer,
um pequeno grupo dominava a grande maioria.
Os Etruscos possuíam os seus deuses próprios, mas adoravam, também, algumas divindades gregas. Cultuavam os mortos,
para os quais construíam grandes salas subterrâneas decoradas
com bonitas pinturas, como verificaram os arqueólogos, posteriormente. Tinham uma prática místico-religiosa muito curiosa, que
se denominava de augúrios.
Consistia esta na "leitura" do futuro nas entranhas dos animais que abatiam e no vôo dos pássaros. Um personagem lendário, chamado Tages, fornecera a regra para as interpretações
que exigiam um ritual, extraordinariamente complicado.
Mas a idéia de reverenciar os mortos, parece que foi constante preocupação desse povo que se destacou sobremodo, na
arquitetura e na arte de fabricar alguns dos vasos mais belos que
se conhecem. Da construção de amplas salas subterrâneas, passaram ao costume de colocar os cadáveres sob camadas de pedras,
evoluindo, posteriormente, para a cremação. Queimavam os corpos e recolhiam as cinzas do extinto em belos vasos repletos de
inscrições.

e obrigou ao mesmo tempo Réia Silvia a se consagrar ao culto de
Vesta, esperando privá-la de posteridade porque desse modo o
casamento lhe seria proibido.
Entretanto, o deus Marte tornou Réia Silvia mãe de dois
gêmeos Rõmulo e Remo. Tendo sabido disso, Amúlio prendeu
essa vestal e mandou expor no rio Tigre os dois recém-nascidos,
colocados no mesmo berço. O rio extravasara, logo depois se
retiraram e as crianças ficaram em seco, num sítio selvagem. Uma
loba, que acabara de perder os filhos, ouviu os vagidos de Rõmulo
e Remo e lhes deu de mamar com cuidado maternal. Faustulo,
pastor das vizinhanças, tendo notado as idas e vindas, seguiu-a,
encontrou as crianças, tomou-as e deu-as a guardar à sua mulher
Aca Laurentia. Os dois irmãos cresceram entre os pastores, percorrendo os bosques e as montanhas, entregando-se à caça e
lutando às vezes contra os ladrões que roubavam o seu gado.
Ora, um dia Remo caiu entre as suas mãos e foi conduzido por
eles à presença do rei Amúlio. Diante dele acusaram-no de haver
devastado os rebanhos de Numitor.
Em vez de castigar Remo, Amúlio mandou-o ao próprio Numitor, que era interessado em se vingar do culpado. O jovem prisioneiro se parecia com Sílvia, sua mãe. Por causa dessa evidente
parecença com sua filha, Numitor hesitava em fazer justiça. Enquanto isso se passava, Rõmulo posto ao corrente da sua origem
e de sua família pelo pastor Faustulo, dirigiu-se a Alba, libertou
seu irmão, matou o rei Amúlio e tendo-se feito reconhecer, estabeleceu o seu avô Numitor no trono.
Pouco tempo mais tarde, Rõmulo e Remo imaginaram fundar
uma cidade no local em que tinham sido expostos e recolhidos.
Consultaram os auspícios para saber qual dos dois daria nome à
cidade."
Violenta discussão tiveram os dois irmãos, mas, finalmente,
segundo a lenda, Remo concordou em que Rõmulo desse o seu
nome parcialmente, à cidade que desejava fundar. Mais tarde
Rõmulo, com um arado, traçou no chão os limites, isto é os muros
da cidade, proibindo, então, que tais limites fossem transpostos.
Remo, por brincadeira saltou por cima das tais linhas e Rõmulo,
enfurecido, matou-o.
Rõmulo construiu a cidade que passou a ser um asilo dos
bandidos dos arredores, de aventureiros e escravos fugidos. Fez-

Grandes cidadãos possuiu a Etrúria, como, por exemplo, os
Tarquínios, que chegaram a reis de Roma.

ROMA, a poderosa Roma, que foi senhora do mundo, teve
um princípio bem modesto. A Mitologia romana, explicava a
fundação da cidade com uma lenda bastante interessante narrada
por P. Commelin em sua "Mitologia", traduzida por Oliveira
Rodrigues, com as seguintes palavras:
"Selvio Procas, duodécimo rei de Alba Longa, deixou dois
filhos, dos quais o mais moço, Amúlio, apoderou-se do trono em
prejuízo de Numitor, seu irmão mais velho.
A fim de assegurar a coroa sobre a sua cabeça e a de seus
filhos, Amúlio, em uma caçada, matou Lauso, filho de Numitor,
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se proclamar rei por semelhante amontoado de gente e entrou
a governar. Mas um grave problema desde logo o inquietou: os
cidadãos da recém-criada cidade não possuíam esposas pois não
existiam mulheres entre eles.
Para solucionar a questão, imaginou um curioso estratagema.
Fez anunciar aos povos vizinhos, especialmente aos Sabinos que
daria uma grande festa para a qual estavam todos convidados. Os
Sabinos aceitaram o convite e compareceram com suas mulheres
e filhas que, em dado momento, foram raptadas pelos romanos.
Semelhante ultraje ocasionou sangrenta guerra entre os dois
povos, a qual terminou com a intercessão das próprias raptadas,
que pediram à sua gente que não continuasse a luta pois elas
desejavam viver em paz com seus maridos. Sabinos e romanos
passaram a constituir, então, um só povo, e o seu rei, Tácio, passou a governar juntamente com Rômulo.
Devido a diversas circunstâncias Roma não tardou a crescer
e prosperar, tornando-se uma realeza forte e temida dos seus vizinhos. Foi agitada, porém, por uma luta social que terminou com
a vitória da parte mais modesta de sua população. O historiador
João Ribeiro explicou em palavras simples o motivo de tal luta,
contando que "na fundação de Roma, Rômulo chamou os senadores (quando organizou o Senado) de Paters (pais) para
demonstrar a afeição que eles sentiam pelo povo. Os descendentes diretos dos "Pais", cognominados Patres, constituíam uma
espécie de nobreza: eram os Patrícios. Os filhos mais moços, seus
descendentes, os servos e escravos, todos se subordinavam ao
Patre que ficava assim considerado como um chefe de tribo.
A plebe, constituída pelas classes menos favorecidas da sociedade, trabalhavam em tempo de paz e na guerra dava o seu
sangue pela pátria. Nada mais justo que aspirasse também a
compartilhar dos direitos políticos e religiosos. Os reis, se bem
que escolhidos entre os patrícios e pelos patrícios, protegiam a
plebe contra os excessos.

A sua partida provocou certo pânico entre os Patrícios que
não podiam prescindir de seus serviços. Roma, rodeada de inimigos, perdia a metade de seus soldados.
Por sua vez os plebeus, sem um chefe que os dirigisse, viram
que não poderiam viver fora de Roma. Então um Tratado foi
feito entre os patrícios e os plebeus, concedendo-se a estes o
direito de ter um chefe escolhido no seu meio: o Tribuno." Novas
leis foram feitas e tudo ficou em paz.
Já então, uma república Roma passou a ser governada por
dois magistrados chamados Cônsules. Mais tarde, após longos
anos e vários acontecimentos, passou a formar um Império, com
o poder nas mãos de um só homem; o imperador, havendo sido
Otávio, o primeiro, depois da morte de César.
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Os Patrícios vendo crescer cada vez mais o poderio dos reis
aliados à plebe, para evitar uma revolução social iminente fizeram uma revolução política assassinando o rei Servius (6.° rei de
Roma), banindo o seu sucessor, anulando as leis feitas e tomando
as terras que haviam sido dadas aos plebeus. Então estes resolveram abandonar Roma e estabelecer-se no Monte Sacro.

Ao ABOLIR A BEALEZA e instituir a república, Roma viu-se a
braços com sérias dificuldades e diferentes tentativas de restauração do regime, havendo a tradição guardado curiosas histórias
desses dias agitados. O maior perigo para os romanos, na ocasião, era representado por Porsena, rei dos Etruscos, que dipunha
de um forte exército e ameaçava a cidade.
No exército romano, havia um jovem de muito valor chamado
Múcio Scevola que a si mesmo prometeu exterminar o rei inimigo. Disfarçando-se, dirigiu-se ao acampamento dos Etruscos, conseguindo alcançar a tenda real. Levava o firme propósito de
acabar de urna vez por todas com a ameaça que aquele monarca
representava para a sua pátria.
Um personagem luxuosamente vestido, coberto de jóias encontrava-se na tenda, distribuindo presentes aos soldados. Múcio
Scevola, convencido de que se tratava do rei Porsena, atacou-o e
matou-o. Acorreu a guarda e ele foi aprisionado, ficando sabedor, então, de que cometera terrível engano: não era o rei o
homem a quem ele tirara a vida, mas sim um importante chefe.
Conduzido à presença de Porsena, este o interrogou longamente, prometendo-lhe os mais atrozes suplícios caso não revelasse os verdadeiros recursos e possibilidades dos romanos: quantos homens tinham, de que armas dispunham e mais detalhes
dessa espécie.
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Múcio Scevola ouvia tudo, em silêncio. Quando o rei terminou de falar, querendo mostrar que um romano nada temia ergueu
a mão direita sobre um brazeiro que se encontrava ali perto deixando que o fogo lhe devorasse lentamente a carne. Porsena, o
astuto e impiedoso Porsena, tremeu interiormente. Que raça de
homens era aquela que com tanta naturalidade suportava o sofrimento mais atroz ? Não, um povo que possuía filhos com tão
grande coragem e espírito de sacrifício não poderia jamais ser
dominado; era digno da liberdade...
Pouco mais tarde celebrava um acordo com os romanos e
retirava-se com o seu exército. Múcio Scevola conseguira salvar
Roma.

que César muito estimava, ao qual cumulara de honrarias e em
quem confiava, era um dos conspiradores.
Em 15 de março do ano de 44 antes de Cristo, César foi
atraído ao Senado. Quando ele entrou os senadores cercaram-no
e cairam violentamente sobre ele, com os seus punhais. O espanto
e a dor marcaram a fisionomia de César, misturados com a revolta
mais profunda ao ver que Brutus, o seu amigo Brutus, estava
entre os que o matavam. — "Até tu, Brutus ?" — perguntou com
voz dolorida. E caiu para morrer.
De nada adiantou tal assassínio. Após algumas lutas Roma
voltaria à realeza, passaria a ser mesmo um império, com Otávio
imperdor.

CÉSAR — Caio Júlio César — foi o homem que conquistou
para Roma um império — no sentido de posse de grandes territórios. Grande general empenhou-se em sucessivas guerras e
impôs o domínio de Roma às mais distantes regiões, havendo
chegado nas suas marchas à frente de suas legiões até a distante
Inglaterra, então chamada Bretanha. Praticamente toda a Europa
foi conquistada por César que fez de Roma a nação mais poderosa e mais rica do mundo. Com cinqüenta e seis anos de idade
ele conhecia o triunfo mais completo, reunia em suas mãos a maior
soma de poder que um homem jamais teve. O Senado cumulara-o de títulos e de honrarias. Roma estava em paz e embelezava-se com templos, teatros, piscinas, praças públicas bem cuidadas. O calendário fora melhorado.
César era democrático, liberal, generoso. Mas seu poder era
absoluto e o desprezo que parecia botar ao Senado aumentava
dia a dia. A República ia se transformando em simples recordação e isso alarmou muitos cidadãos. Realmente, no coração de
César vivia o desejo de ser rei. É certo que recusara o diadema
real que lhe oferecera Marco Antônio, cônsul e seu amigo. Mas
ninguém se iludia a reseito de suas verdadeiras intenções.
Certo dia republicanos alarmaram-se. Dizia-se que César
resolvera adotar um neto de sua irmã, Caio Otávio, ao qual nomearia seu sucessor, assegurando, assim, sua dinastia. Organizou-se,
então, uma conspiração para matar César. Marco Julius Brutus,

O ROMANO foi um povo inteligente, culto e sòlidamente organizado, baseando na instituição da família a segurança do Estado.
A autoridade do chefe de família era muito grande e a mãe de
família — a matrona era colaboradora do marido, que lhe reconhecia, na direção do lar, completa autoridade.
Os trajes eram bastante pitorescos, olhados de hoje. A túnica,
espécie de camisa apertada por um cinto, era a principal vestimenta. Sobre ela envergavam a toga — espécie de camisolão ou
batina. Já as roupas da mulher eram mais complicadas. Sobre
a túnica, semelhante à dos homens, vestiam a stola, que era um
longo vestido. Sob a túnica usavam um espartilho. Quando saiam
atiravam sobre o ombro a pala — manto sem mangas. Todas essas
peças foram primitivamente feitas de lã e de linho. Com o tempo
e as relações de Roma com o Oriente passaram a ser de seda.
A mulher romana dedicava grande parte do seu tempo à
arte de embelezar-se, recorrendo a banhos e massagens na pele
com complicados ungüentos e óleos. Costumavam tingir os cabelos e usavam cabeleiras postiças em algumas ocasiões. Os
homens usavam nos pés uma espécie de botinas atadas com tiras
de couro, calçando, também, sandálias. As mulheres usavam os
mesmos sapatos, embora mais delicados.
O professor R. Haddock Lobo explica que os romanos costumavam fazer três refeições: "o jentaculum, pela manhã, a cena
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à tarde, e a vesperna, à noitinha. A sala de comer, a sala de jantar tinha o nome de tridinio. Nas refeições menos importantes
os comensais sentavam-se em bancos, em torno da mesa. Nos
grandes jantares ou ceias, usavam-se leitos e os convidados comiam
reclinados, servidos pelos escravos. Estes traziam constantemente
água para lavar as mãos, pois não se conheciam os garfos e as
pessoas pegavam a comida com os dedos".
Os romanos adoravam numerosos deuses — os mesmos deuses da Mitologia Grega, que adotaram dando-lhes nomes latinos,
e apreciavam extraordinariamente duas coisas: os banhos e os
jogos. No ano 200 antes de Cristo surgiram os banhos públicos,
que foram instalados em amplos e luxuosos estabelecimentos —
as Termos. "Nestas diz Haddock Lobo — havia amplas piscinas
de água fria ou aquecida, compartimentos com tanques menores,
restaurantes e lojas. Após o banho era imprescindível a massagem, executada por escravos especializados, e as pessoas mandavam passar sobre o corpo óleos perfumados ou com substâncias
medicinais. As Termos tornaram-se um dos principais pontos de
reunião e de divertimento das pesosas de posses".
Os jogos e divertimentos públicos eram constituídos pelos de
circo, de anfiteatro, representações de teatro e jogos de estádio.
Circo era o nome que os romanos davam às áreas destinadas
a corridas de cavalos, mas onde também se realizavam competições de luta. Os jogos de estádio eram o que denominamos, hoje,
jogos atléticos. As representações de teatro eram as tragédias
e comédias representadas por atores, ao ar livre. O que o povo
mais apreciava, porém, eram os jogos de anfiteatro onde se exibiam os gladiadores, lutando entre si ou lutando contra feras.
Os gladiadores foram, inicialmente, escravos condenados à
morte aos quais se permitia reconquistar a liberdade e o direito
à vida, lutando nos anfiteatros. Em pouco tempo a luta desesperada desses homens que procuravam salvar-se tornou-se um
esporte estimadíssimo. O romano achou mais agradável ver
homens lutando do que feras entredevorando-se, como acontecia.
No ano 450 de Roma teve lugar o primeiro espetáculo de gladiadores. E a partir de então lutar com o gládio transformou-se
cada vez mais numa arte. Variavam as armas, os combates, os
gladiadores foram agrupados em diferentes classes: os Secutores
que lutavam com espadas e maças; os Dimacocri que se batiam
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armados de dois punhais; os Bestiari que só lutavam contra animais ferozes e os Andabatol que guerreavam a cavalo tendo os
olhos vendados.
Tão grande era a paixão popular por semelhante gênero de
combate depravado, que nos teatros, muito freqüentemente, o
povo interrompia a peça que se representava para reclamar combates de gladiadores. Homens livres passaram a entregar-se à
profissão de gladiador e surgiram verdadeiros empresários de
lutas.
Na arena, o povo decidia da sorte do vencido, de acordo com
a conduta que o mesmo tivesse tido durante a luta. Polegares
para baixo indicavam a morte inapelável do que se houvesse
conduzido com tibiesa.
Algumas das melhores obras dos artistas de Roma, têm como
tema a figura do gladiador — personagem muito estimado pelo
povo. Era costume, também, fazerem-se apostas sobre este ou
aquele lutador que deveria apresentar-se em combate, no anfiteatro.

ROMA PRODUZIU grandes homens de pensamento, filósofos,
artistas, escritores, poetas, oradores, arquitetos notáveis que construíram os seus imponentes edifícios e os seus "arcos de triunfo"
majestosos cujas ruínas ainda podem ser comtempladas, engenheiros que abriram as suas grandes e largas estradas — as Vias.
O maior poeta de Roma foi Virgílio, considerado o autor do
poema da civilização romana que se chama "A Eneida".
Virgílio nasceu próximo de Mantua, no ano 684 de Roma e
foi considerado o príncipe dos poetas latinos. Até aos vinte e
cinco anos nada produziu de notável embora já houvesse escrito
algumas fábulas e pequenos poemas. Mas um dia publicou as
suas poesias chamadas "Bucólicas" que lhe grangearam a proteção do rico Mecenas. Pôde o poeta mostrar, então, do que seria
capaz ao publicar outra obra, as "Geórgicas", que despertaram
grande admiração.
Procurou a solidão dos campos da Sicília e da Campânia,
para pensar, em íntimo contato com a natureza, de que foi, sem-
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pré, um grande enamorado. E foi na solidão que ele se inspirou
para a concepção da obra que Roma considerou o seu poema
nacional: a Eneida, que é a história das aventuras de Enéias,
príncipe troiano, desde a queda de Tróia até seu definitivo estabelecimento no Lácio, Em doze; cantos, a Eneida lembra a Odisséia e a Ilíada de Homero. Com rara felicidade Virgílio soube
aliar a Mitologia à História, a fantasia à verdade, realizando uma
obra de rara grandiosidade.
Ao morrer, com 51 anos, Virgílio determinou que fosse queimado o seu poema. Mas Roma não atendeu ao último pedido do
poeta que reverenciava como a um deus e a quem prestou as maiores homenagens. Graças a isso a posteridade pôde tomar conhecimento do magnífico trabalho.

escravos especiais e todos os fatos importantes eram submetidos
à sua apreciação, pois eram consideradas como que anjos tutelares
de Roma, responsáveis, quase, pela segurança das instituições...

UMA DAS GRANDES DIVINDADES adoradas em Roma era a deusa
Vesta que possuía esplêndidos templos. Tal qual sucedia com
outros deuses, Vesta era uma herança dos gregos. Vesta era a
deusa do fogo que se esconde no seio da terra e, também, da
castidade. Fora ela quem ensinara aos homens a utilização do
fogo e os intruira sobre a arte de construir moradias fixas. Por
isso a casa romana era consagrada a Vestia que tinha, em cada
uma, altares especiais.
O culto de Vesta estava entregue a jovens cuja missão principal era velar para que se mantivesse aceso o lurne que deveria
brilhar eternamento no templo. O destino de Roma, diziam, estava ligado à continuidade da chama. Quando, por qualquer motivo, acontecia extinguir-se a chama sagrada, o povo via no fato
uma indicação segura de calamidades terríveis. Apurava-se imediatamente a quem cabia a culpa do fato. E a Vestal culpada
de negligência era açoitada sem dó nem piedade.
A escolha de jovens destinadas ao sacerdócio de Vesta, em
número de seis, era solene e importante. Dde acordo com a lei
eram escolhidas meninas de 6 a 10 anos, dotadas de grande beleza
que eram consagradas inteiramente ao serviço da divindade passando a viver enclausuradas no templo.
As Vestais eram cumuladas de honrarias e de atenções. Nos
jogos públicos ocupavam lugares de honra, eram servidas por
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ROMA FOI o cenário das grandes perseguições ao Cristianismo. Desde o reinado de Cláudio existia em Roma uma comunidade cristã que foi visitada, aliás, por Saulo de Tarso, São Paulo.
Em Roma, foi martirizado o apóstolo São Pedro.
Os primitivos cristãos reuniam-se em comunidades que se
denominavam Igreja, vocábulo originado do grego e cuja significação é assembléia. Nessas assembléias onde o principal papel
era desempenhado pelos padres, comentavam-se as palavras de
Cristo, rezava-se, transmitiam-se as comunicações de outras assembléias e praticava-se o ágape ou comunhão, que era uma refeição
tomada em memória da última ceia de Jesus com seus apóstolos.
Era nas catacumbas — galerias subterrâneas — que se verificavam
tais reuniões.
Em tais galerias ficavam as columbárias ou depósitos de restos humanos incinerados. A lei romana permitia que os cidadãos
se congregassem em sociedades funerárias com o fito de cultuar
a memória dos seus mortos. Sob esse pretexto reuniam-se os fiéis.
Era a única maneira de poderem estar juntos sem sofrerem vexames, humilhações de toda a espécie, perseguições e maldades.
Era aí, também, que os cristãos sepultavam os seus mártires, aqueles que se recusavam ao culto dos imperadores romanos.
Por isso a catacumba era, além do mais, terra sagrada onde
repousavam os restos mortais das primeiras vítimas das perseguições, dos primeiros mártires do cristianismo. Em escavações
praticadas nas rochas das paredes ou do chão, eram depositados
os corpos dos que haviam entregue a alma a Deus.
Sobre a pedra ficava um nome e um dos símbolos usados
pelos primeiros cristãos: o cordeiro, ou, como foi mais freqüente, o peixe. Todos os perigos enfrentavam os primeiros cristãos para poderem orar, para poderem reunir-se naqueles subterrâneos. Mas o pior ainda não viera.
Sob Nero e vários outros inperadores, os cristãos sofreram
terríveis perseguições, acusados de todas as desgraças, responsa-
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bilizados pelos crimes que praticavam os poderosos, muitos deles
verdadeiros monstros em forma humana, como Nero. Por isso
mesmo Christiani ad leones — aos leões os cristãos ! — era a frase
que mais se ouvia na Roma daqueles dias de terror, naqueles
primeiro e segundo séculos do Cristianismo.
Nos anfiteatros imensos onde as platéias ululavam, morriam
homens, mulheres e crianças estraçalhados pelas feras. Não se
ouvia um só grito, porém. Os cristãos morriam testemunhando
a sua fé inabalável. E nas catacumbas continuavam as orações.
Desses subterrâneos saiu, na verdade, grande e forte, espraiandose por todo o universo, a religião de Jesus de Nazaré, toda ternura e perdão, a procurar, sempre, a compreensão entre os
homens, a pregar a pax e a harmonia universal.

14

América, Antes de Colombo

Foi A ESPLÊNDIDA civilização romana, de que ainda existem
preciosas ruínas na capital italiana, o que nos revelaram com os
seus estudos e os seus trabalhos, os historiadores, os pesquizadores, os arqueólogos, esses abençoado caçadores de tesouros.

B

EM PRÓXIMO DE NÓS, no Peru, ou melhor no altiplano perúvioboliviano, nasceu e desenvolveu-se adiantada civilização que
era poderosa e grandiosa muito antes de Cristóvão Colombo
haver descoberto a América, no ano de 1492.
Foi aí que floresceu a civilização Incaica, que teve em Cuzco
a sua esplêndida capital, que construiu magníficas estradas e
grandes templos de pedra dedicados ao sol e à lua, templos que
os pesquisadores e arqueólogos da Universidade americana de
Yale revelaram ao mundo no ano de 1911, fazendo-os ressurgir
após extenuantes escavações e derrubadas de grandes florestas.
O império dos Incas foi conquistado pelo espanhol Francisco
Pizarro em 1532. Conquistado e destruído, desaparecendo, desde
então, o que de mais maravilhoso havia realizado esse povo e
que somente ressurgiu no ano já indicado, graças à pá dos caçadores de tesouros.
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Foi NO GRANDE MAR interior dos Andes, o lago Titicaca, que
nasceu, um dia, a civilização incásica que já tinha quatrocentos
anos de existência quando Pizarro a destruiu. Partindo do lago
Titicaca os Incas conquistaram o Peru e a Bolívia.
A origem desse povo como a origem dos povos que eles
dominaram, permanece até hoje, apesar de todos os esforços, na
mais completa obscuridade.
Eles tinham, porém, uma explicação para a sua origem.
Diziam que antes do aparecimento dos Incas, cada tribu do Peru
tinha a sua própria divindade, que era um monte, uma planta,
um animal, aos quais, de modo geral, se dava o nome de apachitas. Em cruentos festins eram sacrificadas crianças e moças,
a tais divindades.
Semelhante situação comoveu profundamente o sol, pai de
tudo, que enviou à terra seus filhos Manco-Capac e Mama-Oello,
com a missão de iluminar as inteligências dos homens. De uma
ilha no lago Titicaca caiu esse casal para realizar a sua obra.
O Sol foi, assim, o deus dos peruanos. Seu culto foi estabelecido por Manco-Capac, o fundador do povo. Templos maravilhosos foram erguidos ao seu culto. Ao mesmo tempo que instituía esse culto Manco-Capac ensinava os homens a trabalharem
a terramoérem os grãos, construírem casas. Por seu lado MamaOello ensinava as índias a tirar a lã dos animais que ali viviam,
a tecer e a cozer.
Para propagar o culto do sol, o povo assim formado apoderou-se das terras vizinhas, submetendo os povos que nelas
viviam.
Os Incas possuíram uma organização social muito curiosa:
o território era dividido em três grandes porções: uma para o
sol, outra para o Imperador e a terceira para o povo.
Todo o território era cultivado pelo povo. Primeiro as terras
do sol, cujos produtos destinavam-se a sustentar os templos e os
sacerdotes. Depois cada um cuidava de suas próprias terras e só
por último eram trabalhados os terrenos do imperador que se
destinavam a sustentar a sua luxuosa corte.
O trabalho era a primeira e grande obrigação de todos. O
princípio essencial da república era a cooperação entre filhos.
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Por isso a ociosidade, a preguiça era considerada o maior dos
crimes, punida com a morte.
Muito adiantada era a cultura dos Incas. Conheciam o calendário e os altos dignatários comunicavam-se com o soberano por
meio de uma curiosa "escrita" de nós coloridos, os "quipos", que
correspondiam, mais ou menos, às letras do nosso alfabeto.
Suas aptidões artísticas se manifestavam principalmente nos
belos tecidos que fabricavam e tingiam de cores vivas e nos vasos
de ouro ornados de personagens em relevo e de pintura, algumas
de grande delicadeza.
O povo incásico foi notável na arquitetura havendo edificado com o emprego exclusivo da pedra, imensas fortalezas, grandes
templos e muitas cidades fortificadas que as escavações têm feito
ressurgir de há cinqüenta c dois anos para cá, como, por exemplo, a de Manchupichu.

No NORTE DO CONTINENTE, nas terras do atual México e da
América Central, floresceram duas grandes civilizações, talvez
mais importantes e mais adiantadas do que a dos sulamericanos
Incas. Foram as civilizações dos A/tecas e dos Mayas.
Os Aztecas, vindos do norte, derrotaram os povos que então
habitavam a região e no planalto de Anauaque fundaram uma
grande cidade destinada a ser a sua capital e a que deram o nome
de Mechtli — vocábulo de que se originou México.
Tal qual faziam os Incas, os Aztecas também dividiram a
terra em lotes que eram cultivados por todos, e construíram grandes templos, em forma de pirâmides, chamados Teocális que
eram providos de grande número de degraus, formando escadarias que davam acesso aos templos, propriamente ditos onde existia um grande altar destinado aos sacrifícios que eram realizados
periodicamente e que eram constituídos por vítimas humanas, de
vez que tinham o costume de imolar os inimigos que aprisionavam.
O sol era o grande deus dos Aztecas, existindo deuses menores ou menos importantes. Possuindo uma arquitetura adiantada,
os Aztecas eram hábeis ourives, trabalhando o ouro com rara
perícia. O cacau atuava como moeda, para as compras e vendas,
isto é como instrumento de troca.
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O império azteca foi conquistado e destruído pelo espanhol
Fernando Cortez, em 1519, que, tal qual Pizarro, no Peru, arrasou
muitos dos monumentos do grande povo.
Na península do lucatã e no nordeste da Guatemala, atual,
floresceu a grande civilização dos Maias que são chamados de
"os gregos da América", devido ao seu bom gosto e adiantamento
artístico.
Em Uxmal e Palenque situavam-se as principais cidades
Maias onde foram construídos grandes palácios e templos. Os
Maias davam-se ao estudo da astronomia e possuíam um sistema
de escrita que vem sendo estudado pelos especialistas. Da mesma
forma o calendário dos Maias, considerado o mais perfeito do
mundo continua sendo objeto de sérios estudos, sabendo-se, desde
já, que esse povo foi notável na matemática, na precisão com
que realizou complicados cálculos.
Arqueólogos ingleses e norte-americanos têm realizado escavações nas selvas da América Central, conseguindo fazer ressurgir as ruínas das construções dos Maias. Um dos mais modernos
pesquisadores da civilização Maia foi o americano Edward
Hebert Thompson, falecido há alguns anos, que descobriu as
esplêndidas ruínas de Chichen-Itzá, antiga capital dos Mayas
onde foram edificadas pirâmides que fazem pensar nas antigas
pirâmides .do Egito.

para garantir o êxito do plantio, os sacerdotes só se alimentavam
de milho todo o espaço de tempo que ia da plantação à germinação.
No quarto mês, segundo o especialista Glauco Viegas, havia
importante celebração durante a qual era preparado um angu
especial, conhecido pelo nome de Sarnou, empregado ainda quente
pelas donas de casa para besuntarem os rostos, a soleira das portas das casas e os lugares onde guardavam os mantimentos. Em
todas as fontes das cidades era, igualmente, aplicado o tal angu.
Outra cerimônia, em que havia algo de horripilante, realizada pelo mesmo povo, era o sacrifício de trinta lhanas (animal
dos Andes) brancas em impressionante cerimônia. Os animais
eram trazidos de todos os pontos do vasto território. Com o seu
sangue, misturado ao cereal, faziam um grande bolo que era
dividido em milhares de fatias. Amontoadas em grandes salvas
de ouro eram apresentadas ao soberano, que as distribuía. Mensageiros especiais eram despachados a todas as cidades para levarem aos respectivos administradores um pedaço desse bolo
sagrado...

UM CEREAL foi muito apreciado e muito cultivado pelas grandes civilizações da América anteriores à descoberta de Colombo.
Aliás todas as civilizações dependeram de produtos agrícolas para
se manterem: a asiática do arroz, a européia do trigo e da cevada.
O milho foi o cereal da civilização americana. Os Mayas pretendiam que o homem após haver sido feito de barro se transformara em ser vivente por intermédio do milho. Os Aztecas
cultivaram-no, intensamente. E os Incas possuíram, pode-se dizer,
quase que uma "religião do milho", pois todos os meses do calendário eram assinalados com alguma cerimônia em que entrava
o cereal.
No mês da semeadura, por exemplo, realizavam-se sacrifícios de pequenos animais ao deus protetor da germinação. E
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TUDO o QUE FICOU DITO neste modesto livro tem sido revelado
pelos arqueólogos de todo o mundo — beneméritos caçadores de
tesouros que enfrentaram e continuam enfrentando dificuldades,
sofrimentos e perigos de toda a natureza para fornecerem mais
cultura à humanidade.
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