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coberta de neve; homens passeando em Apameia, Síria; Café em Fustat, Cairo; souk de Alepo, Síria
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Este é um livro em três andamentos. 
Comecemos pelo fim: Périplo inclui a série documental para televisão 

que lhe está na origem, realizada por Camilo Azevedo, e que a RTP emitiu 
em 2005. Foram as filmagens que então fizemos e o trabalho de preparação 
documental que exigiram, que se encontram na base deste livro.

Périplo é, em segundo lugar, um livro com fotografias embora não seja 
um livro de fotografias. Por vezes, elas pontuam passagens da escrita; outras, 
voam sobre esta. São apontamentos de viagem sem encenação. Muitas foram 
tiradas durante as visitas de preparação para o documentário, como material 
de trabalho, ou seja, como lembretes de memória visual para as filmagens 
que se seguiriam; outras revelam o modo como o Camilo foi captando os 
quotidianos dos lugares por que passava. São fotografias de viagem num livro 
de viagens. Este “texto” de instantâneos não se obriga às leis da concordância 
com a narrativa, antes a complementa. Faz-se de paisagens com e sem rostos, 
de ofícios e objectos, de cafés, montras e pormenores. 

Finalmente, algumas observações sobre o livro escrito. Périplo conta 
histórias, mas não é um livro de história; detém-se em paisagens, gentes  
e sonhos deste tempo, mas não é uma reportagem; visita ruínas e obras de 
arte, mas distancia-se do registo ensaístico. Na verdade, mistura estas dis-
tintas linguagens. Talvez se deva colocar na prateleira dos livros de viagens, 
talvez. Mas nem é um guia turístico, nem a escrita é a da introspecção do 

PREFÁCIO
DO QUE TRATA E DO QUE 
NÃO TRATA ESTE LIVRO
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narrador em face das grandezas e misérias deste mundo. Périplo é um livro 
de viagens porque viaja. Por vezes, começa onde o documentário termina; 
noutros casos, conclui-se onde as imagens se iniciam. Pode ser lido do prin-
cipio para o fim, mas o leitor pode escolher o seu próprio itinerário. Não se 
perderá se o fizer do meio para cada um dos lados ou às “arrecuas”, do fim 
para o princípio. No fundo, Périplo é um livro em forma de mosaico porque 
o próprio Mediterrâneo é um mosaico. 

Se este é um livro de viagens no Mediterrâneo, ele não visita todo o Mediterrâ-
neo. Périplo segue as rotas de Oriente para Ocidente e de Sul para Norte mais 
do que o inverso. Foi uma opção ditada pelas circunstâncias. Quando partimos 
para a série documental deparámo-nos com uma dificuldade: como surpre-
ender, se o Mediterrâneo fora mil vezes filmado e historiado? Este problema 
não se colocara na anterior série que tínhamos feito para a RTP, o Mar das  
Índias. Os lugares que então visitámos não eram conhecidos da grande maio-
ria dos telespectadores. Com o grande lago interior dos romanos, pelo contrá-
rio, o risco era o da saturação das imagens. Instintivamente, a nossa pesquisa 
dirigiu-se para lugares e monumentalidades menos divulgadas. Os produtores 
da série gostaram da ideia. Saía mais barato filmar ruínas gregas e romanas na 
Líbia do que em Atenas ou Roma. Gostaríamos de nos ter perdido pelos ca-
nais de Veneza, claro, mas em seguida faltariam os recursos para as areias. Por 
isto e por aquilo, a opção pelo Sul acabou por se projectar no próprio livro. 

Périplo podia, por exemplo, ter começado por um fragmento das minhas 
notas de viagem: 

“Revejo as fotografias do Camilo Azevedo e selecciono as de igrejas e mes-
quitas erguidas sobre antigos templos pagãos. Nota: os lugares sagrados são 
eternos. Mas nem sempre o novo se ergue sobre os despojos do velho. Por 
vezes, enxerta-se nele. Foi o que sucedeu, por exemplo, na basílica de Santa 
Sofia em Istambul ou na mesquita de Córdoba”. 1

Se tivesse incluído o Norte do Mediterrâneo no Périplo escrito, seguramente 
teria divagado sobre os motivos que me levam a considerar mais delicada  
a intromissão islâmica na basílica bizantina do que o implante cristão na grande 

casa dos arcos. A minha hipótese especularia sobre a cultura dos conquistado-
res de um e de outro lado. O otomano, Methmet II, preferiu erguer ao lado de 
Santa Sofia uma rival que a suplantasse. A mesquita azul é belíssima por den-
tro, mas o resultado fintou a intenção. Esta construção valoriza, acima de tudo, 
o milagre que os “rumis”, quase mil anos antes, tinham oferecido ao seu Deus. 
Se o paraíso existe, acrescentaria, é em Santa Sofia que tem a sua sala de espera.

O passo seguinte do meu argumento iria direitinho para Córdoba. Se em 
Santa Sofia o visitante ainda hoje se sente um grão de areia na casa do Senhor, 
na mesquita andaluz, pelo contrário, devia perder-se. Claro que o incomoda 
a enxertia da catedral católica no seu interior. O incruste é como uma cruz 
cravada em terra de infiéis. No entanto, é esta estranheza arrogante que acaba 
por revelar a altura da construção islâmica, até aí oculta na harmoniosa mo-
notonia da floresta de arcos em que assenta. O mesmo Deus era, portanto, 
diferente, consoante se adorava em Istambul ou em Córdoba. Para os rumis 
era grande, inacessível e omnipotente; já para os muçulmanos andaluzes  
o seu aspecto era o de uma luz no interior da floresta de calcário.

Não precisavam os de Córdoba de uma antecâmara do paraíso na sua casa 
de oração? Talvez não, porque a tinham ali perto, quase ao alcance da mão, 
na Alhambra dos nazarís de Granada. Esta cidadela inacabada é um pecado. 
Tem o arrojo da torre de Babel e a delicadeza dos contos de fadas. No mundo 
dos meus sonhos ela ocupa o topo da montanha mais alta. Mas deixemos 
as divagações e regressemos ao que importa: aqui e ali, Périplo viaja para 
Norte sem nele se deter mais do que o estritamente necessário. Porque um 
dia destes, outro livro completará este. 

Passemos das obras encantadas pelo Mediterrâneo às páginas que o encan-
tam, que a algumas delas também este livro se dedica. O olhar do viajante 
raramente é virgem e muito menos é neutro. Marca-o a intencionalidade da 
própria viagem, os sentidos e as experiências porque passou antes, bem como 
os olhares de terceiros, os que se descobrem nas leituras que se fazem. Estas, 
por sua vez, são influenciadas pelos lugares onde decorrem. A Odisseia não  
é a mesma, deleitada num sofá, ou lida junto a um pilar grego em Cirene, 
com o Mediterrâneo no horizonte. Ler em viagem sobre os lugares da pró-
pria viagem é uma experiência que recomendo vivamente. Os bons livros no 

1 Apontamento registado  
no IVº caderno de viagem.
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sítio certo, adquirem as cores, os cheiros e os encantos desses lugares. Não 
estranhe, por isso, que, de quando em quando, a viagem desta narrativa seja 
a da própria leitura e que a escrita vista a pele e o olhar do outro.

Ao longo do livro, o leitor encontrará as referências bibliográficas que usei. 
Não as reúno no fim, porque este livro não é, de facto, um ensaio e muito me-
nos aspira à mundividência. Ele foi escrito retirando tempo às férias e aos fins 
de semana dos últimos dois anos. Por exemplo, não inclui qualquer referên-
cia a um dos livros que que, seguramente, maior prazer me deu: o Breviário 
Mediterrânico,2 de Predrag Matvejevitch. O dom deste jugoslavo, dissidente 
no tempo das dissidências e dissidente na era do pensamento que se julgou 
definitivo, é o do pormenor. O seu Breviário é como uma gravura de Piranesi 
ou como uma carta geográfica antiga, de imaginativa precisão. Abusando de 
uma imagem usada por Ohran Pamuk, diria que a escrita de Matvejevitch 
exige a atenção de uma lupa. Abro o Breviário numa página à sorte e leio:

“Os mediterrânicos não têm todos o mesmo gosto pela natação. Aos antigos 
repugnava molharem-se no mar, e sobretudo proibiam-no às mulheres:  
no Mediterrâneo isto passava por um sinal de amor.” 3

Apesar de vacinado contra as ideias apressadas, sempre associara a escassez 
de homens e mulheres nas praias do sul do Mediterrâneo a um qualquer 
interdito religioso. Se ele existe, sei-o agora, é-o em consequência e não por 
causa. Iluminado, puxo pela memória e lembro-me de como eram frequenta-
das as praias do Alentejo e do Norte de Portugal na minha infância. Também 
por cá as mulheres iam a banhos de negro e só molhavam os pés. Périplo 
perde-se em pequenas histórias e apontamentos deste tipo, que desfazem 
ideias feitas e nos ajudam a descodificar a vida dos outros, olhando para nós 
próprios. Afinal, os portugueses são herdeiros das histórias cruzadas deste 
mar, apesar de nele pouco terem navegado. Predrag Matvejevitch, listando 
equívocos e prevenções, ajuda a compreender porquê:

“O Mediterrâneo não tolera medidas excessivamente acanhadas. Seria traí-
lo encará-lo sob o aspecto do eurocentrismo, como um produto puramente 
latino, romano ou românico, observá-lo do ponto de vista do pan-helenismo, 
do pan-arabismo ou do sionismo, julgá-lo de acordo com este ou aquele 

particularismo étnico, religioso ou político. A sua imagem foi muitas vezes 
deformada por tribunos fanáticos e por exegetas parciais, por sábios sem con-
vicção e por pregadores sem fé, por cronistas oficiais e por poetas de circuns-
tância. Estados e Igrejas, monarcas e prelados, legisladores laicos e religiosos 
esforçaram-se por dividir o espaço e os homens. Mas os laços interiores resis-
tiram às partilhas. O Mediterrâneo é mais do que uma simples pertença.” 4

Quem deseje compreender este mundo deve saber que não foram apenas os 
deuses que se lançaram ao mar e que a mesma ideia ocorreu às suas criaturas. 
Sem se fazerem rogadas, fizeram meninos e meninas em portos e enseadas  
e viajaram sempre para longe, cada vez para mais longe, por terra e por mar.  
Os povos do grande lago são mestiços sem excepção. Não acreditem quando 
vos disserem que houve quem preservasse o sangue e apurasse a raça. Com  
nenhum povo foi assim porque o Mediterrâneo é o lugar onde a vida se fez Tempo 
e este livro é sobre esse casamento feito de festas e amores, zangas e equívocos. 

Talvez Périplo seja, acima de tudo, um livro de viagens no Tempo. Claro que  
a actualidade morde, amiúde, a escrita. Estas páginas têm política e econo-
mia, lutas de classes, desavenças tribais e ingerências, exércitos e petróleo. 
Contudo, este livro não é um ensaio sobre política. Quando muito, o leitor 
ficará a conhecer o universo de interrogações e referências que acompanham 
o meu exercício de responsabilidades enquanto eurodeputado. Proposita-
damente, deixei para o fim uma pergunta para a qual não tenho resposta 
definitiva: porque se esvaziam, a Norte, as igrejas e as vocações e se enchem, 
a Sul e a Oriente, as mesquitas? Apenas intuo que ela se encontra algures 
no modo como as diferentes sociedades reagem à compressão de todos  
os tempos do Tempo no tempo presente. 

Nas cidades deste livro, os últimos modelos das marcas de automóveis 
rivalizam com o camelo e o burro e o magnífico apelo do muezzlin disputa 
as ondas hertzianas aos vídeos da Madona e da Shakira. Não se fica por aqui 
a concorrência desleal entre os sinais do futuro e a perenidade dos passados. 
Antinomias deste tipo multiplicam-se à exaustão porque este mundo entrou 
em curto-circuito temporal. O véu, por exemplo, regressou em força; mas  
as mulheres subverteram a circunstância e rapidamente o transformaram 4 Idem, pág. 20.

2 Esgotado, o Breviário foi recente-
mente reeditado pela Quetzal.

3 Predrag Matvejevitch, in Breviário 
Mediterrânico, pág. 82; Quetzal; 1994.
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numa moda. Mais ainda, muitas passaram a sair à rua, a trabalhar e a con-
quistar as universidades sem acusação ou suspeita. O Mediterrâneo é assim: 
dribla os seus guardiões. 

Gosto particularmente do modo como uma socióloga marroquina, Fátima 
Mernissi, olha para as diferenças entre o Norte e o Sul do Mediterrâneo:

“A diferença entre nós e o ocidente reside no modo como consumimos  
a morte, o passado. Os ocidentais fazem dele uma sobremesa, nós um prato 
de resistência. Os ocidentais consomem o passado como um entretém e um 
passatempo, para repousarem do stress do presente. Nós fazemos dele uma 
profissão, uma vocação e um horizonte.” 5

Esta diferença de olhar, aliada a um sentimento de superioridade, cega  
a perspectiva. A velha Europa dispôs de dois séculos para concretizar  
a sua transição para a Modernidade. Esta revolução não foi propriamente 
um passeio. Esquecemo-nos facilmente das duas guerras mundiais que 
atravessaram o continente. Contudo, os mais idosos ainda se lembram. 
Recordam-se dos que ficaram pelo caminho e têm dificuldade em acom-
panhar o mundo, tal como ele hoje se apresenta. Se é assim como os nossos 
avós, imaginem como está a ser no Sul do Mediterrâneo, obrigado a percorrer 
em cinquenta anos a estrada que fizemos em duzentos. Esta marcha forçada  
não perdoa.

Regresso às fotografias do Camilo Azevedo. Selecciono agora as que 
mostram lojas nos souks e nos bazares. São quadros de orgulho e aprumo.  
É quase um pecado retirar o que quer que seja do seu lugar. Os homens deste 
mar tratam as suas lojas com o desvelo que as mulheres põem no asseio das 
casas. Rico ou pobre, essa é a regra. 

Um fio invisível liga os exercícios de precisão. A minúcia do comerciante 
é a mesma do antigo calceteiro de mosaicos em Eféso ou em Cartago,  
do carpinteiro dos tectos de madeira da capela palatina de Palermo, do estu-
cador da Alhambra ou do pintor da mesquita Azul. Este desvelo apaixonado 
é ainda o do ourives, o do relojoeiro ou o das mulheres dos altos planaltos da 
Anatólia, que juntam a inspiração dos seus kilins ao rigor dos tapetes. Rico 
ou pobre, masculino ou feminino, este mundo tem queda para a filigrana.

Fixo-me agora noutras fotografias. São o exacto oposto das anteriores. 
Registam o lastimável estado em que se encontra o espaço público. A rua 
e a praça, conquistadas pelo plástico, são o reino do desleixo. Em Amã, no 
Cairo ou em Palermo, o lixo ao abandono só varia no grau de intensidade. 
As cidades deste mundo têm montra e traseiras. Porque será? Que mundo  
é este que abandona o que é de todos e se esmera no que a cada um per-
tence? Arrisco: só pode ser um mundo surpreendido pela vertigem do futuro.  
Este livro também é sobre perguntas – com resposta e sem resposta.

O Mediterrâneo é como os seus mosaicos, espesso e denso. As fotografias 
do Camilo Azevedo registam um mundo prisioneiro de sucessivas camadas 
de história justapostas. Mas há um outro lado, o das antecipações futuristas 
que, em regra, lhe chegam de fora e que modelam os sonhos. A fotografia 
que fecha este livro, tirada junto ao bazar de Istambul, diz mais sobre estes 
do que mil palavras. 

Submetido a uma pressão excessiva, o mosaico quebra-se e dispara frag-
mentos de histórias inacabadas em todas as direcções. Comunidades com 
séculos de delicada edificação estão a ser expropriadas do mais precioso 
dos seus bens, o Tempo. É por isso que os passados se projectam como lugar  
de refúgio e reinventam como arma letal. Este mundo, garanto-vos, tem tudo  
a seu favor. Mas terá tempo para de novo, poder?

5 Fátima Mernissi, in  
Le Harém Politique, pág. 29;  

Editions Complexe; 1992.
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MESOPOTÂMICOS
O TEMPO DOS PRINCÍPIOS
A 20 de Fevereiro de 2003 estávamos em Damasco, a capital da Síria. Nesse 
dia, em centenas de cidades do planeta, milhões de pessoas saíram à rua num 
derradeiro esforço para evitar uma guerra anunciada – a que se iniciaria um 
mês mais tarde nas areias do país vizinho. Tínhamos a intenção de filmar 
no Iraque. Aí repousam os restos da mítica Ur, do colosso de Ninive ou o 
que resta das muralhas da outrora orgulhosa Babilónia. Sucede que quando 
chegámos a Mári, antiga cidade mesopotâmica junto à fronteira entre os dois 
países, a guerra já estava por dias e só o material de filmagem tinha licença 
para entrar.

São as circunstâncias que fazem as viagens. Na ausência de imagens dessas 
ruínas, o Camilo Azevedo decidiu abrir o primeiro episódio do nosso Périplo 
em Berlim, no Museu do Próximo Oriente, também chamado de Pérgamo.6  
Aí se encontra uma portentosa reconstituição da Porta de Ishtar, uma das sete 
da antiga Babilónia, e ainda os mosaicos da alameda da procissão em honra 
da deusa. O nome desta grande via é singular – Ai Ibur Sabu, literalmente, 
“que não floresça o orgulho”. Maltratados pelo Antigo Testamento, os babiló-
nios eram, aparentemente, reservados em matéria de grandiloquência. 

O Museu de Pérgamo abriu as suas portas em 1930. Não ganha em tesouros 
ao Louvre nem ao Museu Britânico. Mas oferece as reconstituições de época 
mais espectaculares porque a sua especialidade é a arquitectura. Impressiona 
a escala. Após um breve e estreito corredor, o visitante entra directamente 

6 Em regra, adaptamos para 
português os nomes de lugares  
e objectos, salvo quando tal opção 
prejudica a inteligibilidade. Por 
exemplo, Pergamon pode escrever-se 
em português como Pérgamo  
ou como Bérgamo. Optámos pela 
primeira variante. Quando o leitor 
tiver dúvidas sobre um lugar  
ou um protagonista, é provável  
que encontre referências comple- 
mentares no glossário que se 
encontra no fim do livro.

Ur

Bagdade

Ninive
Eufrates

Lago
Assad

Tigre
Ugarit

Biblos Mari

BabilóniaDamasco

TUrqUiA

irão

síriA

irAqUE

jorDâNiA

LíBANo
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Síria, estrada de Damasco para Palmira. Atrás, na entrada do capítulo: Síria, Tell Mardikh © SL

para a sala onde se reconstituíram as escadarias frontais de um dos templos 
da cidade helénica que deu o seu nome ao museu. O efeito de um templo, 
à escala de um por um, no interior de quatro paredes é esmagador. Quase 
se fica sem ar.

Mais adiante, nova surpresa espera o visitante: a Porta de Ishtar. O azul 
vivo dos ladrilhos esmaltados, os escritos cuneiformes na fachada e a louca 
inventividade dos animais que guardam os muros, arrebatam. A sequência 
de leões que marginam, de um e de outro lado, a alameda ainda se pode con-
siderar dentro dos parâmetros do realismo. Mas o mesmo não se pode dizer 
das criaturas que guardam a Porta. Em particular aquele ser, o Mushussu,  
a representação do deus Marduk, o protector da cidade, com cabeça de  
víbora, corpo escamado de réptil, patas dianteiras de leão e traseiras de águia. 
Definitivamente, aquela gente era “especial”. Eles davam nomes modestos às 
suas alamedas, mas gostavam de impressionar. Porquê? A explicação mais 
conhecida é a que se sugere no episódio da Torre de Babel: eles tinham  
a arrogância da imitação do Criador. A tese dos próprios, menos conhecida, 
era bem diversa: porque a cidade é a residência dos deuses, há que fazer, 
por eles, o melhor. A nossa, de cépticos encantados, navega entre as duas: 
porque os deuses eram a melhor projecção da Humanidade, a arrogância 
tem desculpa e merece elogio. 

bagdade Café
No documentário, as imagens voam dos pequenos cones que decoram  
as paredes mesopotâmicas do museu alemão para os muros de terracota 
do palácio real da cidade de Mári. Milagres da montagem. Na realidade,  
a carripana em que viajámos, desde Damasco, percorreu 700 quilómetros 
para chegar a essas ruínas, bem perto do lugar onde o Eufrates se encontra 
com a fronteira sírio-iraquiana.

Entre partida e chegada, mandam as areias. Primeiro, o deserto surpre-
ende; depois cansa e adormece. Era nesse estado de letargia que nos encon-
trávamos quando, no meio de nenhures, surgiu o café Bagdade. Miragem? 
Não, simplesmente um café. Uma cabana, para sermos precisos. Lá dentro, 
o proprietário tinha exposta uma pele de ovelha onde alguém desenhara  
o mapa de uma terra que, não há muito, ainda desconhecia as fronteiras que 
britânicos e franceses lhe traçaram, sob os escombros do último dos grandes 
impérios do Mediterrâneo – o dos otomanos.

As fronteiras têm a virtude e o defeito das coisas simples. Distinguem  
“o que está para cá” do que “fica para lá”, talvez porque os homens precisem 
de suplementos de conforto e segurança. Esta é a interpretação benigna das 
nações, instituto que as pessoas julgam muito antigo, mas que, na realidade, 
é historicamente recente. Karl W. Deutsch sugere uma outra leitura, bem 
menos benevolente e seguramente mais cínica, para este conceito:

“Uma nação (…) é um grupo de pessoas unidas por um erro comum sobre 
os seus antepassados e por uma aversão comum face aos seus vizinhos”. 7

Seja como for, por causa das fronteiras se têm soltado ao longo da História 
as mais desvairadas ambições. A Síria e o Iraque, que conquistaram as suas 
independências em meados nos anos 40 do século passado, queriam-se 
regiões de uma só nação, a dos árabes. Na verdade, as respectivas lideranças 
cedo rivalizaram e nesse estado se encontravam em 2003. Apesar da animosi-
dade que os de cima sempre projectam nos de baixo, algures entre Damasco 
e Palmira um árabe sírio tinha dado ao seu café o nome da capital do país 
vizinho. Esta foi a primeira miragem de uma longa viagem.

a auror a da Humanidade
Por que é que a Humanidade, que não conhecia fronteiras, as inventou? 
Desde muito novo convivo com esta interrogação e ainda hoje não sei se 
gosto das respostas que encontro. A primeira é a mais terrível: os animais, 
que não primam pela inteligência, também demarcam territórios. Os lobos, 
por exemplo, urinam em redor.

Imagino que a primeira fronteira possa ter sido o resultado de uma disputa 
idiota no bando primacial. E também a segunda e a terceira e por aí adiante. 

7 Le Nationalisme et ses Alternatives, 
1969, citado por Slomo Sand em 
Comment le peuple juif fut inventé, 
pág. 9; Fayard, 2008.
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Terá sido esse o pecado original? Deve ser mais fácil descobrir a origem do 
Universo, simulando-a no grande acelerador de partículas europeu, do que 
encontrar o motivo da primeira disputa. Tanto quanto sabemos, a vida hu-
mana terá começado na África profunda há cerca de sete milhões de anos. 
Quem diz sete, pode escrever seis ou oito. Foi há tanto tempo que o melhor  
é acelerar. Foram precisos três novos milhões de anos para que os nossos pri-
meiros antepassados se aguentassem sobre duas patas. E mais outro milhão  
e meio de anos para adquirirem o distinto estatuto de “erectus”. Mas, com fran-
queza, eles estavam tão longe do que somos hoje, que podemos voltar a ace-
lerar na máquina do tempo. Passamos por cima do “homo sapiens”, que deve 
o seu título académico à capacidade de manipular o fogo. Ter ou não ter fogo 
deve ter dado azedas disputas e aqui podemos situar a primeira lição da vida:

“As chamadas bênçãos da civilização são mistas.” 8

Aterremos agora, algures entre a Europa e a Ásia ocidental, há 130 mil anos. 
Este território era então habitado por neardentais, uma variante bípede 
atarracada que já enterrava os seus mortos e possuía cérebros maiores do 
que os nossos. Tal atributo não lhes serviu de muito, porque acabariam por 
se extinguir há cerca de 30 mil anos. O mesmo não sucedeu com uma outra 
linhagem, a dos homens Cro-Magnon, que pela mesma época já se tinha 
espalhado pela África oriental, pelo Próximo Oriente e pelo Sul da Europa. 
Foram eles que liquidaram a concorrência sem remorsos, antes de partirem 
à conquista do planeta? Durante algum tempo, os arqueólogos admitiram 
esta hipótese. Evitariam, contudo, a palavra remorsos. Ela faz pouco ou 
nenhum sentido quando nos reportamos aos primórdios. Outra nos serve 
melhor – superioridade. O Cro-Magnon era mais alto, usava utensílios de 
pedra e osso, caçava com armas que permitiam projectar sólidos à distância 
e, principalmente, dominava uma subtil e decisiva tecnologia, a linguagem.  
O esqueleto deste predador já era muito parecido com o nosso e a sua von-
tade de conquista também. Dito isto, nada prova que tenha sido o responsável 
pela extinção dos neardentais. Uns e outros eram poucos para tanta terra 
e só ocasionalmente se terão encontrado. Um arqueólogo português, João 
Zilhão, admite mesmo que se possam ter miscigenado, ou seja, que nem 
sempre se tenham travado de razões.9 Verdade ou mentira, quando o Cro-
Magnon chegou, há 12 mil anos, ao Alasca já levava muito treino de vida na 
bagagem. Tinha aprendido a vestir-se e a coser as peles dos animais antes 
de se aventurar pela Sibéria. De onde terá partido este explorador? Muito 
provavelmente da cadeia de montanhas e altos planaltos que se inicia no 
Mediterrâneo e se dirige para Oriente, atravessando o actual Sul da Turquia 
e o Norte da Síria até ao Iraque e aos montes Zargo, na extremidade Noroeste 
do Irão. Nesta imensa faixa de “terras altas”, a que chamamos Crescente Fértil, 

se anunciou, há 10 ou 11 mil anos, “a aurora da Humanidade”, para usarmos 
uma expressão feliz de Fernand Braudel. Foi nesses planaltos húmidos, entre 
os 600 e os 900 metros de altura, bons para pastagens e gramíneas selva-
gens, que emergiu a produção alimentar. Ela define um antes e um depois. 
À luz desta revolução, os milhões de anos que ficaram para trás foram um 
longo aperitivo. É no Crescente Fértil que a História encontra o seu primeiro  
prato de resistência.

nÓmadas e sedentários
Durante muito tempo pensou-se que a aventura humana tinha sido, pri-
meiro, caçadora e recolectora, depois agrícola e finalmente urbana. Esta 
visão por etapas simplifica em demasia. Vários investigadores admitem, por 
exemplo, que a “cidade” possa ter precedido a agricultura, ou seja, que foi 
o assentamento do bando que impôs o cultivo das zonas envolventes. Esta 
hipótese é interessante, mas o mais provável é que não tenha existido um 
modelo único de passagem do nomadismo à sedentarização. Esta é a opi-
nião de Jared Diamond, autor, entre outros, de um fabuloso livro – Armas, 
Germes e Aço – que se encontra editado em português. Este biogeógrafo 
está convencido de que existiram grupos de caçadores-recolectores que se 
fixaram, sem por isso se terem transformado em agricultores, assim como 
sustenta que houve outros que, mantendo-se nómadas, tratassem da terra 

8 Jared Diamond, in Armas, Germes e 
Aço, pág. 17; Relógio d’água, 2002.

9 O número da National Geographic 
Magazine de Novembro de 2008, 

edição portuguesa, inclui um dossier 
sobre “O Último Neardental” onde 

se procede a um ponto de situação 
sobre esta discussão.
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de modo a que esta pudesse continuar a produzir em estado selvagem. 
Este autor sustenta igualmente que os produtores de alimentos não eram 
apenas agricultores e que recorriam, amiúde, à caça. No dia-a-dia, insiste 
Diamond, as opções deviam ser prosaicas, do género “hoje cavo a horta, 
apanho marisco ou caço veados?”. Descontemos o marisco e retenha-se  
a ideia: a agricultura não se inventou, foi-se inventando. É o resultado de 
uma lenta, muito lenta acumulação de práticas e conhecimentos ditados pela 
experiência. “Lenta”? O Cro-Magnon aprendeu mais e muito mais depressa 
do que os que o tinham precedido. Só pelos nossos padrões, ele foi desespe-
rante. Ao longo deste livro, o leitor deve precaver-se. O nosso tempo é apenas 
o nosso tempo. Não o projectemos como arma de arremesso contra os que até  
aqui nos trouxeram.

A segunda razão para nos afastarmos de modelos rígidos é de natureza 
geográfica: o Crescente Fértil cobre realidades ambientais e humanas muito 
diferentes. Nos primórdios da produção alimentar não existiam curdos, xiitas 
ou sunitas. Existiam os humanos das terras altas e os da planície, sendo estes 
de dois grupos com origens aparentemente distintas: a norte, os acádios,  
e mais a sul, os sumérios. A mudança nos padrões de vida não teve forçosa-
mente as mesmas motivações nuns lugares e noutros.

Diamond coloca, em certo momento, uma pergunta curiosa: porque 
é que a “aurora da Humanidade” ocorreu há 10 mil ou 11 mil anos e não 

há 20 mil? A sua explicação é desarmante: os humanos só mudam de vida 
quando precisam. Foram caçadores-recolectores enquanto a vida selva-
gem chegava para os alimentar e começaram a deixar de o ser quando 
ela começou a escassear. Há 20 mil anos haveria caça bastante; há 10 mil 
anos, ou ela tinha diminuído ou a população passara a reproduzir-se a uma 
velocidade excessiva para os recursos disponíveis. Possivelmente, com-
binaram-se os dois factores. Foi a escassez que levou os homens, ainda 
antes da agricultura, ao desenvolvimento de técnicas de recolha e arma-
zenamento de víveres. O aprovisionamento também pode ter justificado  
as primeiras aldeias.

Gosto particularmente desta hipótese porque a visualizo sem dificuldade. 
Sugiro-vos um breve desvio até ao Sara, a uma região acidentada que se situa 
algures entre a Líbia ocidental e o Sul da Tunísia. Até há bem pouco tempo, 
foi um território nómada, ocupado por tribos berberes de pastores. O solo  
é pobre e nos topos de vários maciços erguem-se ruínas estranhas. O que, 
ao longe, julgamos serem muralhas, não passam, afinal, de contrafortes para 
construções que, vistas do interior, se assemelham a colmeias gigantes. Cada 
um dos “favos” desses complexos tem, contudo, dimensões modestas e ape-
nas uma abertura para o exterior. Num dos episódios da trilogia da Guerra das 
Estrelas, George Lucas usou estas singulares construções como habitações. 
De facto, anões, gnomos, elfos e crianças poderiam usá-las para esse efeito, 
mas não os adultos. O cineasta estimulou a fértil imaginação infantil que cada 
um de nós esconderá dentro de si e revelou ao grande público uma paisagem 
até então quase desconhecida – a dos ksares. 

No mundo real, estes complexos serviam, não de dormitório, mas como 
dispensários. Era nos ksares que os berberes da região guardavam os bens  
alimentares de que precisavam. O ksar é menos do que uma aldeia e mais do 
que um acampamento. Pode dizer-se que estruturou uma das mais antigas 
divisões do trabalho – as mulheres, mais fixas, como garante da distribuição 
de alimentos no clã, e os homens como caçadores, pastores ou guerreiros. 
Esta rede de equipamentos permitia aos pastores seguirem os rebanhos na 
sua incessante busca de pastagens, minimizando os riscos da fome. Os ksares 
eram pontos de apoio, marcos de segurança, num ambiente que obrigava  
ao nomadismo. 

Ao contrário do que se possa pensar, as tribos nómadas não saltitam 
de um lado para o outro. Passam longos períodos no mesmo lugar, antes 
de se deslocarem de novo. São as pastagens que ditam o ritmo da vida  
e fundam a cultura. Na Anatólia curda e no Norte da Síria não vi nada 
de comparável aos ksares. Não é de estranhar. Pelo padrão largo da  
História, os ksares da Tunísia e da Líbia são história recente. Se os invocamos 
é porque exemplificam um modo de vida a meio caminho entre o nomadismo 
e a sedentarização, determinado pelo armazenamento colectivo de bens. 
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os tapetes voadores
Podemos chegar à mesma conclusão por outra via: quando uma popula-
ção nómada se sedentariza, projecta hábitos e tradições da sua anterior 
condição durante muito, muito tempo. É nos kilins que esta continuidade 
melhor se exprime. Estes “tapetes toscos”, por vezes rudes e pouco atentos 
aos detalhes, são uma típica herança do nomadismo, que é indissociável  
do rebanho. É ele que proporciona à tribo o leite, o iogurte, o queijo e a carne. 
Mas isto é apenas o começo. Dos animais, tudo se aproveita. Os intestinos 
servem para guardar e transportar água, a pele para calçado, selas e cintos 
e a lã para tudo o resto. É com esta que se fazem as sacas onde se guardam 
os cereais e a farinha, se tecem as tendas e fazem vestidos, mantas e kilins.  
A vida dos nómadas depende tanto dos rebanhos quanto estes das pastagens 
disponíveis. Por exemplo, na Anatólia, a obtenção de bom leite e boa carne 
exige que as ovelhas e as cabras subam aos altos planaltos antes do Verão 
e regressem às estepes no Outono. A qualidade da lã também é condicio-
nada pela alimentação. Por outras palavras: as comunidades de pastores 
não aceitaram o nomadismo por vocação, mas porque o ciclo da vida a isso 
as obrigava. Ainda hoje, estes movimentos pendulares começam por uma 
grande festa onde se sacrificam alguns animais. Porque a caminhada será 
penosa; e porque o correr do sangue é uma protecção contra a má sorte.  
Na manhã seguinte, ao alvorecer, cada um sabe o que deve fazer:

“Os homens preparam as ovelhas, as mulas e os camelos; as mulheres 
tratam das crianças, desfazem as tendas e carregam os animais com o que  
é necessário. A viagem começa. Cada paragem é uma cópia da precedente. 
As mulheres são rápidas e as tendas ficam prontas em 40 a 45 minutos.  
O lume é acendido (…) e a comida preparada. De manhã, tudo recomeça 
e a viagem continua. A tribo passa seis meses nas planícies e nos vales, três 
meses nos altos planaltos e outros três em viagem”. 10 

A festa acompanha o ciclo da vida, tanto entre os nómadas como entre  
os aldeões sedentários. Não raro, as festas de uns e de outros integram um 
calendário único, porque boa parte das tribos de pastores se dedica, também, 
ao cultivo. Entre Junho e Julho, a tosquia e a lavagem da lã são pretexto para 
celebrações nas aldeias camponesas. A tecelagem dos kilins deixou de ser um 
exclusivo das mulheres nómadas para passar a ser uma ocupação de Inverno 
das aldeias. Em contrapartida, as primeiras trabalham nas sementeiras e nas 
colheitas durante o longo Verão, enquanto os maridos seguem os rebanhos. 
Há quanto tempo é assim? Nem os próprios sabem. Mas esta é a narrativa que 
cada kilim, cada um a seu jeito, nos conta. Com efeito, as suas cores e motivos 
não são fruto do acaso. Se a coloração ganhou, ao longo de milénios, alguma 
liberdade, os motivos, pelo contrário, continuam a obedecer a padrões rígidos 

e aparentemente imutáveis. São símbolos e não mera decoração. Um kilim  
é como um pergaminho, um papiro ou uma folha de papel. Nele se relatam 
histórias e sentimentos. Quem os saiba “ler” fica a conhecer a região de 
origem da mulher que o fez, a fase da vida em que se encontra e os medos, 
sonhos e esperanças que a atravessam. E sabe, também, que tais urdiduras 
vêm de longe porque os anos são lentos e se repetem e repetem e repetem. 

Nem sempre a interpretação dos kilins é linear. As tecedeiras nunca  
desenham previamente. Motivos e cores resultam de um longo processo  
de acumulação de saber. É como se esta arte viesse do berço. Elas “escrevem” 
de memória. Nem sempre conhecem o significado dos vários símbolos que 
usam. Alguns perderam-se; outros adquiriram, entretanto, novos atribu-
tos. Mas as mulheres sabem sempre como os colocar, porque as tradições  
se perpetuam. O consciente e o subconsciente das tecedeiras interagem em 
cada kilim. Mas é o subconsciente a continuidade profunda da consciência 
ou, pelo contrário, é o ponto de partida a partir do qual se desenvolvem  
os processos conscientes? Como se sabe, Sigmund Freud e Karl Jung têm,  
a este propósito, opiniões bem diversas. 

O detalhe não é dispiciendo porque se admite que os primeiros tecidos 
possam ter começado a ser fabricados há cerca de 8 mil anos nos planaltos 
do Crescente Fértil. Os primeiros kilins são mais “recentes”. Podem ser con-
temporâneos da coloração vegetal. Infelizmente, os teares de madeira não 

10 Mehmet Ates, in Les Kilims  
et leurs Symboles, pág. 16;  

Symbol Yayincilik, 1997.
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resistem à prova do tempo e a lã dá-se mal com a humidade. Não podemos 
afirmar, sem margem para dúvida, que nasceram há seis mil anos. Apenas 
sabemos que as primeiras inscrições conhecidas que fixam o valor de troca 
de diferentes tecidos têm 4 mil anos e foram descobertas na região de Kayseri, 
na Capadócia. O mais antigo kilim, milagrosamente preservado em gelo, 
foi encontrado em Pazyryk, nos montes Altai, e pode ser visitado no Metro-
politan Museum de Nova Iorque. Supõe-se que tenha 2600 anos de idade. 
Resumindo: o kilim vem de muito longe e os símbolos que nele se inscrevem 
também. Na verdade, remontam aos tempos em que não existia 

“ (…) qualquer diferença entre criar um símbolo ou erguer uma cabana. Nos 
dois casos, a finalidade era a protecção: do frio, da chuva, do vento e do sol, 
graças à cabana; contra a má sorte, por obra e graça do símbolo”. 11

Aqui anuncio a minha primeira declaração de interesses: sou um apaixonado 
por kilins. Reconheço que os tapetes, seus sucedâneos, têm outro refina-
mento, mas não há nada a fazer. Do que gosto mesmo é da energia primacial 
que se inscreve nos primeiros. Olho para um kilim como um analfabeto para 
uma carta de amor. Sei que mesmo os mais recentes são de um tempo longín-
quo, onde os símbolos falavam dos céus e da terra com devoção e reverência. 
Mas intuo, também, que pertençam ao futuro porque o têm antecipado.  
Por um lado, são ferozmente regionais; por outro lado, apropriam-se de 
símbolos distantes porque as suas cores e motivos viajaram em caravanas 
de camelos e em barcos de vela durante três milénios. 

Outro dia, olhei com mais atenção para um kilim que adquiri na Capa-
dócia e entretive-me a cotejar alguns dos seus motivos com as estilizações 
que aparecem na literatura da especialidade. Lá estava a “árvore da vida”, 
que é também a da sabedoria, o “olho de vidro”, que protege contra o mau 
olhado, a letra S deitada, que simboliza a capacidade de falar e ouvir e a romã 
aberta, que os turcos associam ao fruto do paraíso. Mas o que eu não esperava 
encontrar era o Yin-Yang, o símbolo do eterno equilíbrio da criação e que 
sempre associara às culturas do Extremo-Oriente. Pois ele ali estava. Deve 
ter chegado a Kaysery num tapete voador há muito, muito tempo. 

das vantagens do CresCente fértil
Regressemos a Jared Diamond e às suas interrogações. Pergunta ele: porque  
é que a produção alimentar nasce no Crescente Fértil e não em qualquer 
outro lugar? Porque era aí que se encontrava o melhor “pacote” de requisitos,  
responde. O autor regista cinco grandes centros iniciais de produção alimentar 
no planeta, entre si independentes, e compara-os. O Crescente Fértil ganha em 
todos os itens. Desde logo, porque foi o mais antigo. O trigo emmer, de espiga 
que não quebra, a espelta e a cevada surgem aí há 10.500 anos. A sua difusão 

foi lenta. O trigo emmer, por exemplo, precisou de dois mil anos para chegar  
à Grécia e quase três mil para atingir o Egipto. Por outro lado, a combinação 
de cereais, leguminosas e fibras do Crescente Fértil era imbatível. Antes de  
terem sido domesticadas, estas plantas já existiam em estado bravio, o que deu 
ao homem todo o tempo do mundo para as ir conhecendo. O mesmo sucedeu 
com os mamíferos domesticáveis – a cabra, a ovelha, o porco e os bovinos.

As restantes vantagens comparativas da região decorriam do clima,  
da morfologia do terreno e da sua extensão. O Crescente Fértil beneficiou 
do clima mediterrânico, que apresenta invernos moderados e longos verões 
quentes e secos. As plantas adaptaram-se bem a este clima. 

“No seu limitado ano de vida, muitas preferiram investir preferencialmente 
na produção de grandes sementes, que se mantêm adormecidas durante  
a estação seca e estão prontas para despontar quando vem a chuva. Desta 
forma, desperdiçam pouca energia a criarem caules fibrosos ou de madeira, 
não comestíveis, como os troncos das árvores e dos arbustos.” 12

Espertas, as plantas, hem! Mas a sorte do Crescente Fértil não se ficou por 
aqui. Uma elevada percentagem da flora domesticável era hermafrodita, 
auto-suficiente, e geradora de híbridos. Um deles, o trigo do pão, ainda hoje 
é o cereal mais valioso do mundo. 

12 Jared Diamond, in Armas, Germes  
e Aço, pág. 147; Relógio d’água, 2002.11 Idem, pág. 34.
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“As primeiras oito culturas significativas que foram domesticadas no  
Crescente Fértil são auto-suficientes. Dos três cereais, os trigos ofereciam  
a vantagem adicional de um elevado conteúdo proteico. Em contraste,  
as mais importantes culturas de cereais do leste da Ásia e do Novo Mundo 
– arroz e milho – tinham um conteúdo proteico reduzido.” 13

Finalmente, a morfologia: a elevada gama de altitudes em curtas distâncias, 
permitia épocas de colheitas alternadas. 

Com os animais domesticáveis, a história não é menos aliciante. O planeta  
oferece uma gama relativamente reduzida de mamíferos herbívoros ou 
omnívoros susceptíveis de domesticação: 148. Eles não foram democra-
ticamente distribuídos pelos continentes. A Eurásia ficou com a parte  
de leão. Contudo, do leque de candidatos, só 14 espécies passaram o teste 
de aptidão. A domesticação depende pouco do domesticador. Por exemplo, 
a zebra, ao contrário do cavalo, nunca foi domesticada porque envelhece 
rezinga e morde o tratador; o búfalo, o urso pardo e os hipopótamos tam-
bém têm mau carácter; já as gazelas se dão mal com cercas – encurraladas, 
suicidam-se; quanto à chita, o mais veloz dos animais de caça, não gosta 
de acasalar em público, o que, de resto, só abona em seu favor. Ou seja, por 
esta ou por aquela razão, são poucas as espécies que se podem desenvolver  
em cativeiro. 

Na pegada de um autor se resumiram os factores que fizeram do Crescente 
Fértil o berço da história da Humanidade. Para chegar a esta conclusão,  
Diamond não teve que “invocar quaisquer vantagens pressupostas dos 
próprios habitantes da região”. Pois não. Os mesopotâmicos tiveram sim-
plesmente a sorte de terem nascido no lugar certo, e de lá estarem quando  
se tornou recomendável mudar de vida. Por isso chegaram primeiro do que 
todos os outros à invenção da cidade.

a invenção da Cidade
Há cinco mil anos, alguns acádios montaram acampamento num lugar a que 
deram o nome de Mári. Instalaram-se à prudente distância de três quilóme-
tros do rio Eufrates. O palácio, as instalações para provisões e as primeiras 
habitações foram construídos sobre uma colina artificial – um tell – que era 
servida por um porto. Este, por sua vez, rematava uma rede de canais e diques 
que ligavam o rio ao assentamento.

Mári é criada de raiz, do nada e no nada, como cinco milénios mais tarde 
o seriam Brasília, São Petesburgo ou Washington. Apesar da sua provecta 
idade, já obedecia a uma ideia precisa de organização do espaço – os “equipa-
mentos” foram colocados no topo de uma colina, prudentemente protegidos 
da subida das águas. A zona envolvente, por sua vez, era servida por vias de 
comunicação. Mais do que uma aldeia, Mári tinha a ambição das cidades. Ela 
é mais recente do que Ur ou Uruk e mais antiga do que Ninive ou Babilónia. 
Durante mil anos, até ser destruída pelos exércitos de Hamurabi, foi uma 
cidade-estado do Eufrates, com relações políticas e comerciais que chegaram 
até Biblos, na costa do Mediterrâneo, a mil quilómetros de distância. 

Não lhe faltava água. Mári, como as suas congéneres do Centro e do Sul 
da Mesopotâmia, cresceu em terras baixas, mas pantanosas. Por estranho 
que possa parecer a quem diariamente se confronta com as imagens da 
guerra do Iraque, grande parte da população do Sul da Mesopotâmia vivia 
em barcaças e habitações provisórias que se podiam abandonar às primeiras 
cheias. Fotografias do início do século XX mostram que assim era ainda há 
bem pouco tempo.

As cidades mais antigas, de sete e oito mil anos de idade – Eridu, Ur, Uruk – 
nasceram a Sul do Crescente Fértil, na região entre Bagdade e o Golfo Pérsico, 
numa vasta planície aluvial de elevado conteúdo mineral, mas com pouca 
chuva. Isto não era obrigatoriamente uma má notícia. A água que faltava nos 
céus era a que sobrava nos rios. 

É verdade que os dilúvios – melhor dizendo, as cheias – espalhavam  
o pânico e tornavam precárias as vidas; mas também sedimentavam as 
terras, excelentes para a cultura de arado, a horticultura e o gado, desde que  
o rio pudesse ser amansado. As cidades do Sul são viabilizadas pela irrigação  
artificial. Ocasionalmente, a Natureza fazia das suas e os guerreiros do vizinho 13 Idem, págs. 149 e 150.
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outro tanto, mas as cidades mesopotâmicas apresentam, em regra, uma 
espantosa longevidade. Nelas cresceu uma Humanidade habituada às con-
trariedades, crente e extraordinariamente resistente. Se tem dúvidas, pense 
no Iraque actual. Os iraquianos apanharam, nas últimas três décadas, com 
um ditador irresponsável, uma guerra entre vizinhos que fez um milhão de 
vítimas dos dois lados, um bloqueio infame que durou dez anos e ainda com 
uma guerra de ocupação que entrou no seu sétimo ano e já fez centenas de 
milhares de mortos. Pior do que isto, só um dilúvio bíblico ou um inapelável 
castigo de Deus. Como é que ainda existem iraquianos no Iraque? Como  
é que não partiram todos? 

 
adivinHar o passado
É muito difícil filmar ruínas de adobe. Não têm cor e são, por assim dizer, 
muito rústicas. Os olhos televisivos fartam-se rapidamente da pasmaceira.  
Ao vivo, não é menos estranho. Quando se chega ao sítio, nada se vê. A colina 
que se encontra diante de nós é apenas uma colina. Nela, nem palácio nem 
colunas. É preciso subir ao tell para, olhando para baixo, nos confrontarmos 
com os baixos-relevos da mão do Homem. Sem guia, o visitante não faz  
a menor ideia do que possam significar. São simples muretes que formam 
figuras vagamente geométricas. Como imaginar o palácio real, se ele “cresce 
para baixo”, se está enterrado no interior da colina? Só descendo às entranhas  
se percebe que, afinal, as suas paredes têm cinco metros de altura. É pouco?  
Ponha-lhes cinco mil anos em cima e verá como a perspectiva muda de imediato. 

Em seguida, há que dirigir a atenção para os pormenores. Aquelas paredes 
não são meras paredes. Elas falam, se as soubermos ouvir. Cada uma se faz 
de várias, porque o palácio onde nos encontramos também é feito de outros  
antes dele, porventura mais elementares e mais pequenos. Essa é a história 
que os investigadores descascam. “Descascar” é a expressão. Os modernos  
arqueólogos não são como os seus congéneres do século XIX, que dirigiam 
movimentos sincopados de baterias de operários com pás e picaretas. Esse 
tipo de escavação em estilo industrial revelou a arquitectura antiga e encheu de 
objectos os museus da Europa, mas liquidou boa parte da cerâmica, essencial 
para a datação das diferentes camadas de tempo que as evidências guardavam. 

Os arqueólogos modernos são mais atentos ao pormenor. Armam-se de 
mil atenções e outras tantas paciências, e preferem os pincéis e as colheres. 
Lidam com o tempo como se o tivessem todo para eles. Só para nós, visitantes 
cegos e surdos, aquelas paredes são o que parecem. Os descascadores, pelo 
contrário, sabem porque é que elas, à altura do joelho, mudaram de aspecto, 
ou seja, foram de outro palácio; ou porque é que um pouco mais acima há 
um extracto rosado, que estudos complementares revelarão terem sido os de 
uma destruição. Neste exercício temos uma admirável dose de “adivinhação”.  
O método científico não dispensa o “suponhamos”. Afinal, a pergunta  

é sempre a mesma: que nos dizem – sobre os vivos de então – os veios sulca-
dos na terra, os materiais usados nas paredes, os cacos, os cemitérios e até os 
dentes dos esqueletos? Falem, falem, que sabemos ouvir. Fantástico, não é? 
Foi em Mári que aprendemos a invejar a paciência, o mais escasso dos bens 
da civilização contemporânea.

Durante muito tempo, a Mesopotâmia foi “um arrabalde da Bíblia”, escre-
veu Jean Botéro, um reputado historiador das civilizações mesopotâmicas.  
Na verdade, como comparar o adobe de Mári às grandezas egípcias e ao génio 
dos gregos? Como colocar no mesmo plano esta pobreza poeirenta e a inigua-
lável qualidade da “cópia” romana, um jeito que foram buscar aos fenícios, 
os grandes inventores da contrafacção em escala mediterrânica? Quando, 
no século XIX, os europeus cultos começaram a entusiasmar-se com as suas 
origens, era inevitável que dirigissem a sua atenção para o que mais brilhasse. 
Este olhar displicente sobre os inventores da cidade só mudou quando um 
jovem alemão, Georg Friederich Grotefend, decidiu dedicar a sua vida a um 
outro exercício de paciência – a descriptagem da escrita cuneiforme. 

a esCrita por CunHagem e o “sms”
Foi na Mesopotâmia que a escrita deu, há cinco mil anos, os seus primei-
ros passos. Não era como a que conhecemos hoje, alfabética. Nem como  
as fantásticas tirinhas de desenhos egípcias, embora obedecesse ao mesmo 
princípio, o da escrita por logogramas, também dita ideográfica – onde  
o esboço de uma cabeça de boi queria dizer «boi». A correspondência, tão 
óbvia quanto possível, entre o símbolo e o que ele queria significar, era de-
mocrática e elegante, mas pouco prática. Algumas escritas mesopotâmicas  
chegaram a ter 1500 caracteres diferentes. Os sumérios tinham ainda  
o problema do suporte. O Egipto conseguia fazer “papel” a partir das canas de 
papiro, mas na baixa Mesopotâmia o único material à disposição era o barro. 
Espertos, optaram pela incisão. Fizeram-no inicialmente com objectos duros 
e pontiagudos, até que um belo dia descobriram as virtudes do estilete de 
cana. A nova tecnologia abriu um mundo de novas possibilidades. A pouco  
e pouco os símbolos simplificaram-se. A cabeça de boi foi cada vez menos 
uma cabeça de boi e cada vez mais um rabisco que a estilizava. A inventivi-
dade nunca mais parou:

“Novos símbolos foram criados: por exemplo, o símbolo para cabeça foi 
combinado com o símbolo para pão a fim de produzir um novo símbolo 
que significava comer.” 14

Mais tarde, alguém, porventura com dificuldades nas artes figurativas, 
achou que se podiam associar esses símbolos simplificados, não a “coisas”, 
mas a sons. Progressivamente, os “riscos” deixaram de corresponder aos 14 Ibidem, pág. 238.
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Egipto, artesão no Vale dos Reis 

seus antigos significados e passaram a servir para compor palavras. Esta foi  
a revolução que inventou a representação fonética:

“É fácil desenhar uma imagem reconhecível para seta, mas difícil se for para 
vida. Contudo, ambas se pronunciavam ‘ti’ em linguagem suméria, pelo 
que o mesmo desenho passou a ter dois significados. (…) 
Alcançado o princípio fonético, os sumérios começaram a usá-lo para mais 
do que substantivos abstractos. (…) É como se um falante do inglês escre-
vesse a palavra acreditar – believe – pela imagem de uma abelha – bee –  
seguida da imagem de uma folha – leaf.” 15

O passo final desta viagem em direcção à abstracção já não foi mesopo-
tâmico. Na verdade, a escrita dos egípcios não era simplesmente ideográ-
fica. Além dos “bonecos”, possuía 24 símbolos para 24 consoantes. É difícil  
entender porque é que não deitaram os desenhos às urtigas. Suspeito 
que se encantavam tanto com a sua arte, que se recusaram a arquivá- 
-los. Em consequência, foram os semitas da costa do Levante, que conhe-
ciam a escrita mesopotâmica e também a egípcia, que somaram os sabe-
res e chegaram aos dois primeiros alfabetos modernos. Há cerca de 3500 
anos, pela mão dos escribas de Biblos e de Ugarit, a Humanidade deu um 
novo grande salto. Os alfabetos das duas cidades da costa mediterrânica 

tinham, respectivamente, 22 e 31 letras. Alinhadas e ordenadas a preceito 
em placas de barro cosidas, eram mesmo alfabetos – os primeiros que  
a História conheceu. 

Os monarcas e os reis afeiçoaram-se a esta invenção com inusitado desvelo.  
Rapidamente perceberam que lhes podia servir para quase tudo. Foi por isso 
que nenhum se lembrou de a distribuir pelo povo. O pai da antropologia, 
Claude Lévi-Strauss, foi cáustico com a principal função da extraordinária 
descoberta – “facilitar a escravização de outros seres humanos” – mas nem 
por isso menos rigoroso. Como já antes se escrevera, “as benesses da civili-
zação são mistas”. 

Os escribas sumérios e acádios, com a santa paciência dos burocratas, 
registaram em barro tudo o que lhes parecesse digno de tal sorte. Só em Mári, 
os arqueólogos retiraram das areias cerca de 20 mil tabletes com inscrições 
cunhadas. Uma verdadeira biblioteca, dir-se-ia. Na realidade, este espólio  
é uma gota de água no meio milhão de fragmentos actualmente à disposição 
dos investigadores. 

A vastidão da literatura não evitou, contudo, as discussões de interpre-
tação, bem pelo contrário. A escrita mesopotâmica não possuía vogais  
e, para todos os efeitos práticos, foi durante muito tempo uma mistura de  
logogramas – para palavras ou nomes – com símbolos fonéticos – para  
partes de palavras – e sinais determinativos para eliminar as ambiguidades 
de sentido. Também não era propriamente floreada, salvo quando se pros-
trava em honras ao soberano. De facto, no dia-a-dia, os escribas escreviam 
como os adolescentes de hoje teclam “esse-éme-ésses” nos seus telemóveis. 
A frase “hoje, pelas 21 horas, temos jantar de família. Não faltes!”, escrevia-se 
de forma abreviada porque a tanto obrigava quer a carência de vogais, quer 
a escassez de gramática. Devia ser qualquer coisa no género – “hj 21.00 jtr 
fm nf!”. Os escribas mesopotâmicos eram, portanto, pós-modernos avant  
la lettre. Mas, como se pode imaginar, deixaram um vasto campo de possibili-
dades interpretativas aos tradutores contemporâneos. Nem as referências aos 
monarcas são indiscutíveis. Por exemplo, o nome do rei David é mencionado 
numa única estela. Os davídicos exultaram com a descoberta: finalmente, 
uma fonte independente da Bíblia confirmava a existência do pequeno 
grande rei. Sucede que ainda hoje os historiadores não se entendem sobre  
o que aquelas consoantes nomeiam. Perceberam, agora, porque é que o ofício 
de historiador é tão duro como divertido.

Com mais SMS ou menos SMS, a informação escrita da Mesopotâmia, 
entre o V e o III milénios antes da era comum,16 abrange os mais diversos 
aspectos da vida – actos administrativos e contabilísticos, provérbios, adi-
vinhações e preces, jurisprudência, relatos de acontecimentos, poesia, re-
ligião… É um filão inesgotável. As cidades da Mesopotâmia dependiam  
de uma eficiente burocracia e esta tinha imenso para contar…

16 Adoptamos “antes da era  
comum” – aec – em vez de “antes  
de Cristo” – aC. Do mesmo modo, 
“era comum” – ec – aplica-se às 
datas posteriores ao nascimento  
de Jesus, sempre que tal se justifique. 15 Ibidem, pág. 240.
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Síria, vale do Eufrates. No plano seguinte: Síria, interior de casa rural no deserto de Palmira © SL

a ordem soCial
Também as evidências maiores, as reveladas pelas escavações, não au-
torizam conclusões lineares. Elas abrangem um período histórico que se 
estende por milénios, numa vastíssima extensão geográfica e envolvem 
comunidades muito diferentes entre si. A “assiriologia” está condenada  
a trabalhar mais sobre hipóteses do que sobre certezas. Com um exemplo, 
percebe-se melhor: entre os investigadores é consensual a ideia de que 
as cidades mesopotâmicas eram sagradas porque aí residiam os deuses.  
O zigurate, o templo, é sempre colocado no tell e a sua arquitectura aponta 
na direcção do céu. Pergunta: revela a arquitectura uma lógica hierárquica 
transponível para o conjunto da vida social? É plausível. Contudo, em Uruk, 
a maior das mais antigas cidades, um dos templos recuperado às areias, 
com a impressionante dimensão de 62 metros de comprimento por 11 de 
largo, apresenta um desenho onde o espaço central se encontra rodeado 
por habitações secundárias acessíveis do exterior. Este tipo de perme-
abilidade entre interior e exterior do templo repete-se noutros templos  
de construção posterior. 

A assirióloga Gwendolyn Leick publicou em 2001 um livro – Mesopotâ-
mia – onde procede a uma análise comparada das diferentes escavações 
arqueológicas em dez das cidades de entre-os-rios, bem como aos debates 
interpretativos, e escreve:

“A impressão global que decorre dos monumentos de Uruk é o de que eram 
espaços públicos bem planificados, de propósitos desconhecidos, mas dese-
nhados para obter a maior acessibilidade possível e uma circulação fluida 
(…) Esta acessibilidade sugeriria uma orientação comunitária e igualitária 
da sociedade de Uruk, como assim o indica também a similar transparência 
da primeira arquitectura pública grega.” 17

Repare no cuidado que a investigadora põe no tempo verbal que usa.  
A hipótese comunitária não é mais do que isso mesmo, uma hipótese. Leick 
coloca-a em paralelo com outras de sentido oposto e situa-a nos tempos 
mais antigos da civilização mesopotâmica. Ela jamais diria o mesmo da 
Babilónia da era de Hamurabi, onde a estratificação social já era clara.  
O reinado deste monarca (1792-1750 aec) corresponde ao primeiro período 
de glória da cidade, onde esta se afirma como um Estado e não como um 
mero domínio entre vários na região. Hamurabi é um conquistador e um 
construtor. Dito assim, soa como um elogio. Na verdade, se a centralização 
do poder possibilitava a concretização de obras e serviços impensáveis em 
escalas territoriais mais diminutas, nem sempre assim aconteceu. A expli-
cação para este facto reside numa observação que, de resto, mantém uma  
singular actualidade:

“A diferença entre um cleptocrata e um homem de Estado judicioso, entre 
um barão do roubo e um benfeitor público, é apenas de grau: uma questão 
relativa ao valor da percentagem do tributo que é retida e ao grau de satis-
fação dos populares com os usos públicos nos quais é empregado o tributo 
redistribuído.” 18

Hamurabi era, portanto, um cleptocrata com características de benfeitor.  
A descoberta de uma estela com 2800 linhas, datável de 1750 aec,19 mostra 
como ele procurou estabilizar o seu reinado recorrendo ao que, mais tarde, 
se viria a chamar Justiça e como esta variava em função da posição social  
do réu. Por exemplo:

“Se um homem de condição esbofeteou outro, pagar-lhe-á 500 gramas  
de prata; se for um súbdito simples, 80 gramas. Mas se um servo esbofeteou 
um homem de posição, ser-lhe-á cortada a orelha.”

Apesar desta nítida diferenciação, o código de Hamurabi não era insensível 
à correcção das desigualdades por via legal:

“O médico que curou ‘um homem de condição’ deve ganhar 80 gramas  
de prata; ganha 5 se for um ‘súbdito simples’, e 2 se for um escravo.” 20

18 Jared Diamond, in Armas, Germes 
e Aço, pág. 298; Relógio d’água, 2002.

19 Popularmente conhecida  
por Código de Hamurabi.

20 Jean Botero in No Princípio Eram os 
Deuses, págs. 90 e 104; Edições 70.

17 Gwendolyn Leick, in Mesopotâmia, 
pág. 75; Paidós, 2002.
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A ordem social da Babilónia de Hamurabi assentava, grosso modo, em três 
grupos sociais. Eles existiam ainda quando a cidade, há 2500 anos, é in-
discutivelmente a maior e mais cosmopolita metrópole do mundo. Uma 
adivinha bem-humorada desses tempos, registada numa tablete, prova que 
nem por isso estava ao abrigo da crítica social: “Qual é a coisa qual é ela que, 
entrada, nada acrescenta à riqueza, e saída, nada lhe retira?” Resposta: algo 
que pertença ao rei… 

sexo, maCHismo & prostitutas 
Eram os mesopotâmicos «machistas»? Depende. Para os nossos padrões, 
sim; para os de gregos e romanos, não. Eis como o Código de Hamurabi trata 
o adultério: 

“Se a esposa de um homem foi apanhada em flagrante delito de adultério,  
os dois culpados serão acorrentados e lançados à água. Se, contudo,  
o marido quiser poupar a vida da mulher, o rei poupará também a vida do 
seu cúmplice. E se a mesma mulher «foi acusada pelo marido sem nunca 
ter sido apanhada em flagrante delito, prestará juramento de inocência  
e voltará para casa sem ser incomodada.” 21

Se deixarmos a jurisprudência e passarmos ao mundo dos provérbios,  
a conclusão também não é linear. Alguns revelam os machismos de sempre. 
Por exemplo, “uma esposa gastadora em casa é pior do que um demónio 
mórbido”. Mas também é possível encontrar ditos que ainda hoje poderiam 
ser úteis nalgumas regiões do Médio Oriente: “rapariga, não é o teu irmão 
que te escolherá um marido.” 

Se admitirmos que os humanos projectavam nos deuses as suas experi-
ências e expectativas, as hipóteses da mulher melhoram substancialmente. 
Dediquemo-nos, por alguns momentos, a Ishtar (Inanna em babilónico),  
a mais popular das deusas do panteão. Apaixonada por Dumuzi, um pastor, 
ela transfigura-se em poetisa:

“Quando pintar os olhos com khol
Quando as suas mãos encantadoras me agarrarem as costas
Quando, encostado a mim, me acariciar os seios leitosos e suculentos
Quando pousar a sua mão na minha vulva preciosa
Quando o seu membro, semelhante a uma proa, nela introduzir a vida
Então, também eu o acariciarei longamente
Ele pousará a mão na minha mão e o coração junto do meu coração.” 22

A deusa reclamava para si o direito ao prazer. Aliás, a vida só correu bem 
ao pobre pastor enquanto ele deu a Isthar a plenitude do orgasmo, uma 

sensação que em acádio se escrevia nîsh libbi, literalmente, o “levantar  
do coração”. Quando o pobre pastor esgotou os seus recursos ante a exigente 
deusa, esta despachou-o sem dó nem piedade.

Tanto quanto se sabe, a sociedade babilónica era, ao mesmo tempo, mono-
gâmica e praticante daquilo a que hoje chamaríamos “amor livre”. A tradição 
hebraica critica asperamente a cidade e em particular as suas prostitutas. 
Mas, como sublinha Leick:

“Os relatos bíblicos da Mesopotâmia são um reflexo das recordações de um 
povo oprimido pelo imperialismo assírio ou babilónico. A Babel bíblica  
é, portanto, sinónimo de decadência, de crueldade e de excesso (…) sem 
entusiasmo algum pelas maravilhas arquitectónicas da antiga cidade”. 23

Uma vez mais, são as tabletes que nos podem ajudar. A Epopeia de Gilga-
mesh, o mais conhecido poema mesopotâmico, relata como o companheiro 
de viagem deste rei acádio descobriu o amor e “se fez homem” através das 
artes de uma prostituta:

“Ela deixou cair a roupa
E descobriu a sua vulva para que ele pudesse desfrutar dela
Audaciosamente, beijou-o na boca e tirou-lhe a roupa
Em seguida, ele deitou-se sobre ela
Que lhe mostrou, a esse selvagem,
O que uma mulher pode fazer.” 24

As prostitutas eram, portanto, respeitadas, embora não se quisessem para 
casamento. A razão para este paradoxo é tão antiga quanto o próprio Homem, 
que sempre preteriu as mulheres estéreis. Apesar disso, é pouco provável que 
a horrorosa expressão “mulheres de má vida” se aplicasse ao ofício. As pros-
titutas podiam ser sacerdotisas e, neste caso, eram equiparadas às mulheres 
da alta sociedade. Há 4 mil anos, o rei assírio Teglat-Falazar I decretou uma 
lei cuja função era, precisamente, a distinção entre mulheres, em função  
do seu estatuto social: 

“As mulheres casadas que saem à rua devem trazer a cabeça coberta. A con-
cubina que acompanha a sua dona, deve ter a cabeça coberta. A prostituta 
sagrada, casada, andará coberta na rua. Mas aquela que não foi tomada 
por um homem, irá de cabeça descoberta. A prostituta que não é sagrada 
também não andará velada.” 25

Por este trecho se pode ver que o véu não foi uma invenção das religiões 
monoteístas nem se destinava a discriminar as mulheres. O véu começou 

23 Gwendolyn Leick, in Mesopotâmia, 
pág. 297; Paidós, 2002.

24 Jean Botero, in No Princípio Eram 
os Deuses, pág. 78; Edições 70.

25 Benslama, in Le Voile de l´islam, 
Intersignes, nº 11, pág. 68; 1998.

21 Idem, pág. 90.

22 Ibidem, pág. 84.
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por ser uma exigência de distinção social de tipo aristocrático entre as pró-
prias mulheres. Paradoxalmente, esta mesma exigência se encontra pre-
sente, mas através do gesto contrário, quando, no primeiro quartel do século 
XX da nossa era, os primeiros movimentos feministas no Médio Oriente  
começaram a reagir à obrigatoriedade do véu, sob a protecção dos poderes 
laicos emergentes ou de homens de religião reformistas. Em causa não 
estava apenas a vontade de inserção das elites no mundo moderno e cos-
mopolita que o colonialismo do século XIX trouxera na bagagem; estava 
também a afirmação de uma vontade de diferenciação das novas elites face 
ao conservadorismo dominante. Mas a este assunto chegaremos lá bem mais  
para a frente. 

Regressemos a Ishtar: a deusa era servida por mulheres e em sua honra 
se faziam festas religiosas que incorporavam o sexo no próprio rito. Só mais 
tarde estes hábitos, que hoje classificaríamos de liberais ou libertinos, se 
acabariam por esfumar. Aliás, as tabletes também nos falam de prostitutos, 
que o sexo era hetero e homossexual, e que a sodomia não carregava consigo 
o selo da culpa. É provável que as relações amorosas tivessem começado 
por ser relativamente igualitárias e que obedecessem a padrões “modernos”, 
mesmo nas suas interdições. Por exemplo, os pais não podiam ter sexo com 
os filhos, nem o sogro com a nora.

Não se descobriram, infelizmente, “cartas de amor”. Em barro, tais declara-
ções seriam um pouco pesadas e mais do que provável seria que não tivessem 
como ser lidas pelo ou pela destinatária. Em contrapartida, existem referên-
cias na literatura médica e de adivinhação às doenças venéreas e aos “males 
de amor”. Sobre estes, uma tablete de arrepiante actualidade parece saída  
de uma telenovela… Desespera a mulher, certa de que o marido a trai:

“Ela não te ama! Que Isthar, a soberana, a perturbe. Que ela perca o sono, 
como eu! E passe noites transtornadas e abatida!”
 

Um passo adiante, o ciúme é controlado pela “táctica”:

“Sim, beijarei o meu amado. Dar-lhe-ei beijos e não pararei de o comer 
com os olhos. Assim, ganhá-lo-ei à minha rival (…) que é do teu amor que 
tenho sede.”

Nesta dramática exposição conjugal, o marido é, obviamente, um moita- 
-carrasco resmungão:

“O teu amor, agora, é só chatice e aborrecimento!” 26

Só apetece perguntar: e no fim, qual delas ganhou o coração do amante?

mitos da Criação
Da vida passemos à filosofia. Que nos dizem as tabletes sobre o princí- 
pio da vida?

Dizem-nos que a cidade mesopotâmica é filha da água. É uma “ilha” que 
se eleva no pântano, o Apsu, fonte da vida. O primeiro Éden não é um jardim, 
mas uma cidade. Essa ilha é um lugar sagrado, criado pelos deuses para seu 
próprio deleite, bem antes da invenção da Humanidade. 

Nesta narrativa os humanos são um acidente, o resultado de um conflito 
de gerações no panteão das divindades. Com efeito, devemos a nossa exis-
tência a uma greve geral dos deuses menores que serviam os mais antigos. 
A turba, liderada por Enki (Ea em babilónico), revolta-se e apresenta o seu 
caderno reivindicativo às altas instâncias que passavam o tempo a dormir.  
A sua objecção era óbvia: porque hão-de os deuses trabalhar? Na sequência, 
o “engendrador”, o deus da Criação, delega em Nammu a tarefa de criar quem 
pudesse substituir a mão-de-obra divina.

Nammu – que numa versão mais antiga do mito é a verdadeira origem  
de toda a vida – modelou os sete primeiros casais a partir do barro. É a nossa 
Mãe. Os deuses alegraram-se e celebraram com um banquete. A invenção dos 
humanos tinha acabado de alijar a carga de trabalhos dos deuses menores, 
restabelecendo a concórdia no panteão.

Foi nesse banquete que outra deusa, Nimmah, num estado de alarve bebe-
deira, decidiu criar seis novos humanos. Saíram todos com defeito. Ela cedo 
se desinteressou dos seus brinquedos, mas não Enki, que tentou remediar: 
ao cego atribuiu a função de cantor, à estéril o papel de sacerdotisa, à cria-
tura assexuada a condição de cortesã/cortesão, e por aí adiante… Tanto se 
entusiasmou que, ébrio entre ébrios, inventou mais dois. Do primeiro, nada 
se sabe; do segundo, logo constatou que não prestava para o trabalho. Saiu 
pequenino e, portanto, inviável. Foi o primeiro dos bebés… 

Perceberam agora porque somos como somos? As criaturas que nos  
inventaram pareciam-se demasiadamente connosco. Fomos feitos para servir 
e saímos com defeito. O maior de todos eles é o de, ao contrário dos deuses, 
ainda hoje pensarmos que o trabalho liberta.

o episÓdio do dilÚvio
São evidentes os ecos desta narrativa na Bíblia. No Génesis, também a água 
precede a Criação e o barro a criatura. A versão mesopotâmica original  
é mais divertida do que as duas variantes canónicas da tradição monoteísta. 
Para começar, em nenhuma delas há banquete e bebedeira. Para o “engen-
drador” bíblico a Criação foi uma trabalheira e não uma festa. Incansável, só 
repousou ao sétimo dia. O que surpreende no relato bíblico é que, apesar de 
tanto esmero, saímos de novo com defeito. Com um único defeito, mas irre-
mediável: quisemos, desde o início, ser como Ele, o deus. A mais inquietante 26 Jean Botero, obra citada, pág. 82.



 6 16 0

Síria, Damasco. Estatueta do espólio do Museu Arqueológico

descrição bíblica é a do episódio do fruto proibido, a da mordidela na maçã 
que se encontrava na árvore da sabedoria. Mas disso falaremos bem mais 
adiante, no epílogo.

Comparando narrativas, pode dizer-se que o “engendrador” pré-bíblico 
foi mais previdente do que Eloím. Evitou meter a mão no barro, delegando 
a tarefa nos que exigiam um “upgrade” da sua condição de deuses menores. 
Estes, por sua vez, tiveram o cuidado, ou o desleixo, de nos tirarem algumas 
peças – um olho aqui, um sexo ou um útero acolá. Também não nos deram 
a mania de querer saber, talvez porque eles próprios fossem um pouco tolos. 
Com este paralelismo não pretendemos ofender a sensibilidade de quem 
quer que seja e muito menos desejamos diminuir o deus da Bíblia. Nesta 
brevíssima viagem entre mitos, apenas quisemos sublinhar que estes, embora 
se refiram, sempre, a actos e pensamentos divinos, é de nós que realmente 
falam. Os mitos acompanham a nossa viagem pelo espaço e pelo tempo. 
O viajante leva-os na bagagem e, mal chega ao seu destino, transforma-os. 
Porque quem conta um conto, acrescenta sempre um ponto. 

Encontramo-nos agora no museu arqueológico de Damasco, um edifício 
modernista por fora e conservador por dentro. As histórias da História Antiga 
sucedem-se, umas atrás das outras, em salas vazias de gente, mas recheadas 
de artefactos. Numa delas, logo à entrada, encontra-se uma estátua de um 
metro de altura que representa um dos reis de Mári em posição de oração. 

Imagine-o pedindo explicações a Élil, o deus que, residindo no templo que 
os humanos lhe ergueram, nos quis exterminar… por fazermos muito barulho. 
Elil era uma criatura caprichosa. Primeiro, enviou sobre os nossos antepassa-
dos uma epidemia. Em seguida, uma seca das antigas. Finalmente, e porque 
um deus nunca se dá por vencido, reuniu o panteão em assembleia-geral  
e impôs a mais radical das soluções: a “abertura das eclusas celestiais”.  
Contudo, Enki, o deus da revolta dos deuses menores e que tentou, sem 
grande sucesso, corrigir os nossos defeitos, avisou Atrahasis, um dos sete sá-
bios de Shuruppak e, através de um sonho, disse-lhe para construir uma barca 
onde colocasse a família e as “sementes” dos seres vivos que encontrasse.

O dilúvio durou sete dias e sete noites e a Humanidade sobreviveu-lhe. 
Élil ficou furioso – esse era o seu estado preferido sempre que acordava da 
sesta – mas Enki apaziguou-o. Se o problema era a barulheira dos humanos, 
melhor seria controlar a sua natalidade, explicou-lhe, e foi assim que se in-
ventaram as estéreis nesta singular versão do mito. Um tipo curioso, este Enki: 
nunca perceberemos se era verdadeiramente nosso amigo ou um simples 
preguiçoso que, acima de tudo, não queria correr o risco de voltar a trabalhar.

Sobrevivente, Atrahasis ofereceu aos deuses um grande banquete, porque 
há sempre um banquete nas estórias com deuses. Felizes, estes concede-
ram-lhe autorização para o paraíso, ou seja, a vida eterna. A eternidade de 
Atrahasis selou a primeira aliança: os homens honrariam os deuses e estes 
não mais repetiriam o dilúvio.

Quando esta narrativa foi ouvida na Europa, na Sociedade de Arqueologia 
Bíblica de Londres, corria o ano de 1872. Apresentou-a George Smith a um 
público estupefacto, que não sabia o que pensar. De um só golpe, a versão bí-
blica do dilúvio deixava de ser a primeira e de ser a única. Nem houve tempo 
para reparar que esta, aliás como no relato da Criação, se fazia de duas, entre 
si litigantes em matéria de facto e até de deuses, que Eloím e Iavé apresentam, 
não raro, diferentes visões do Mundo. Como escreveu Piergiorgio Odifreddi, 
um matemático racionalista e bastante cínico:

“No relato bíblico do dilúvio não se percebe se Noé leva um ou sete pares 
de animais puros na arca, se entra nela no princípio do dilúvio ou uma 
semana antes, se a subida das águas dura 40 ou 150 dias, se a arca pousa 
no monte Ararat depois de sete ou dez meses, se é enviado um corvo ou uma 
pomba para explorar, se a terra secou no primeiro dia do mês ou no 27º do 
segundo e assim sucessivamente.” 27

o rio a mansado
Colorido o mundo antigo, é tempo de regressar à nossa viagem. Subir o Eu-
frates de Mári até ao lago Assad, no Norte da Síria, é uma experiência frus-
trante. O rio dos dilúvios foi amansado. Os pescadores são raros e as margens 

27 Piergiorgio Odifreddi, in  
Por Qué No Podemos Ser Cristianos, 
pág. 33; RBA, 2008.
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“fim de linha”. Por mais de uma vez, sírios e iraquianos estiveram a um passo 
da guerra pelo direito às águas de um rio que, até ao século XX da nossa era, 
nunca reconhecera as fronteiras dos homens. 

As famílias que vivem do rio também não são as da antiga Mesopotâmia. 
Nem, em rigor, as que nos habituámos a imaginar pela Europa. Digo “imagi-
nar”, porque a ideia de que existe, ou existiu, um modelo universal e cristão 
de família não passa disso mesmo – de uma saudade em forma de lenda. 

Convoque-se de novo o “progresso”. Nos nossos países, a multiplicação 
dos tipos de família e a quebra de muitos dos elos de solidariedade tradicio-
nal foram compensadas pelo Estado-providência, no fundo a resposta que  
a democracia encontrou para enfrentar os custos sociais do capitalismo  
e do processo de individualização nas nossas sociedades. Esta mutação está 
a ocorrer também nos vários países do Leste e do Sul do Mediterrâneo, mas 
ainda se encontra num período incipiente do seu desenvolvimento, convi-
vendo com uma estrutura social onde a família alargada se confunde com o clã. 

Ligado ao trabalho do campo, ao comércio ou às manufacturas, o clã 
representou, e representa ainda, a mais importante instituição de protecção 
e amparo. Os waqf, espécie de fundações particulares que administram  
as dízimas dos mais abastados, continuam a ser decisivos para enfrentar  
os dramas mais urgentes da pobreza. Pertence ainda ao clã, e por cima deste 
à tribo, o exercício da justiça de acordo com os preceitos religiosos de cada 
comunidade. Os homens de religião são, em regra, pagos pelo Estado. A jus-
tiça clãnica coexiste com a civil que, a par e passo, se vai consolidando, mais 
ou menos contaminada pelos valores da primeira. No fundo, os mecanismos 
de solidariedade e poder da família alargada sobrevivem e coexistem com  
a construção do Estado moderno. É inevitável, porque neste mundo a família 
ainda é a certeza e o Estado a promessa. 

Entretanto, a notável melhoria das condições sanitárias e alimentares 
prolongou, por um lado, a esperança de vida e, por outro lado, o número 
de nascimentos bem sucedidos. Nos campos, por mais uma geração ainda, 
continuar-se-á a fazer o número de filhos que exija o trabalho da terra.  
O trabalho agrícola continua a ser muito duro e não poupa as mulheres. Nada 
poupa as mulheres deste mundo. Mas será com elas e por elas que este lado 
do Mediterrâneo acabará por resolver os seus problemas. Nas cidades, não 
faltam os homens a contar o tempo e as moscas pelos cafés e o desemprego 
não é a única explicação para tal hábito. Ao invés, nunca se encontra uma 
mulher que não esteja ocupada. As mulheres são o grande segredo deste 
mundo feito à imagem e semelhança de um deus que as detestou ao ponto 
de as ter criado de uma costela masculina.

despiram-se de vegetação. As famílias de camponeses ainda cultivam  
as terras, mas não se sabe por quanto tempo. Por aquelas margens ninguém 
hoje seria capaz de inventar histórias diluviais. 

A regularização do Eufrates convoca uma das mais difíceis palavras  
da Modernidade: o progresso. Com uma mão, ele trouxe a electricidade; 
com a outra, o empobrecimento das terras – temporariamente compen-
sado pelo uso de químicos – e a salinização. A fina manta branca de sal que 
cobre as terras é dolorosa de se ver. Contaminadas pelos cristais das águas 
adormecidas, elas deixarão, mais tarde ou mais cedo, de sustentar as comu- 
nidades do rio. 

Sem desprezar as alterações climáticas e os efeitos de séculos de desflo-
restação, o que está a mudar radicalmente a paisagem do Eufrates é a con-
cretização de um megaprograma de 26 barragens que a Turquia desenvolve 
na Anatólia. Retendo as águas nas terras altas, Ancara pressionou sucessi-
vamente a Síria e o Iraque. Damasco não se fez rogada e avançou com o seu 
próprio programa de aprovisionamento. No norte construiu uma grande 
barragem, a da “Revolução”, e nasceu um grande lago, que deve o seu nome 
ao líder que decidiu a obra. Não é difícil adivinhar quem perdeu: o país de 
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