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GlobalGrey,	2018	(1944	”“	revised	1961).	É	um	lamento	solene;	o	lamento	não	é	tanto	um	grito	de	dorindividual,	mas	parte	de	um	elaborado	ritual	funerário.	Em	um	dos	textos	Enlil	parece	encorajar	a	jornada	àMontanha	dos	Cedros,	mas	também	é	ele	quem	repreende	Gilgamesh	eEnkidu	por	assassinar	o	sentinela	da	floresta.	Até	mesmo	os
experientes	romanos	temiam	oAtlântico,	e	a	travessia	de	César	para	a	Grã-Bretanha	foi	vista	como	umato	de	ousadia	quase	sobre-humana,	pois,	ao	contrário	do	marMediterrâneo,	o	canal	da	Mancha	era	considerado	o	começo	doOceano.	George	Smithcomandaria	o	trabalho	em	nome	do	Museu	Britânico.	Vê	os	deuses	reunidos	em	conselho,	e	ouvimos
retumbar	a	ominosa	pergunta:	\"Por	que	estãoreunidos	os	grandes	deuses?\"	Anu	declara	sua	imparcialidade,	comoconvém	a	um	personagem	tão	majestoso	e	distante:	\"Um	dos	dois	temde	morrer.\"	Shamash	vem	em	defesa	de	ambos,	mas	a	contenda	entreShamash	e	Enlil,	como	a	existente	entre	o	sol	e	a	tempestade,	torna	airromper,	e	Shamash	só
pode	salvar	um	deles,	Gilgamesh,	seu	protegido:Enkidu	tem	de	morrer.	Chegou-se	até	mesmo	a	afirmar	queesta	história	provava	que	os	babilônios	eram	evolucionistas	sociais!Recentemente,	o	Professor	G.	Mas,	aocontrário	das	jornadas	de	Hércules	e	Teseu,	os	heróis	gregos	que	partiramem	missões	semelhantes,	a	aventura	de	Enkidu	foi	fatal;	apenas
umbreve	retorno	lhe	foi	permitido,	provavelmente	na	forma	de	umfantasma,	uma	substância	não	mais	concreta	do	que	um	sopro	de	brisaque,	ao	ser	inquirido	por	Gilgamesh	respondeu:	\"Senta-te	e	chora;	meucorpo,	que	costumavas	tocar	e	enchia	teu	coração	de	alegria,	osvermes	devoram	como	se	fosse	um	velho	agasalho.\"	Seria	demasiado	simplista
dizer	que,	enquanto	os	egípcios	nosfornecem	uma	visão	do	céu,	os	babilônios	nos	dão	uma	visão	do	inferno;há,	contudo,	certa	verdade	nisso.	A	descriçãodo	dilúvio	tornara-se	mais	uma	vez	uma	história	independente,	mas	suaestrutura,	como	podemos	observar	na	narrativa	de	Eusébio,	citandoBeroso	no	século	III	a.C,	mudou	surpreendentemente
pouco.	Uma	prece	começa:	\"Gilgamesh,	rei	supremo,	juiz	dos	Anunnaki.\"	O	herói	é	descrito	no	começo	do	poema.	Também	herói	de	dois	poemas	é	Lugulbanda.	ComoCirce	e	seu	filho	Como,	Siduri	é	partidária	da	\"filosofia\"	do	comer,	beber	eser	feliz	\"pois	isto	também	é	o	destino	do	homem\".	Esteadendo,	porém,	parece	fornecer	uma	alternativa	ao
\"Sonho\"	e	à	\"Mortede	Enkidu\",	episódios	colocados	no	centro	da	versão	assíria.	Hátambém	um	\"Dilúvio\"	babilônico	arcaico,	datando	da	primeira	metadedo	segundo	milênio,	no	qual	o	herói	chama-se	Atrahasis.	A	floresta	é	estranhamente	familiar,	assim	comoseu	sentinela.	Conhecem-se	alguns	poemas	\"épicos\",	todos	mais	ou	menosfragmentários,
do	período	babilônico	arcaico	ou	de	períodos	maisrecentes,	mas	seus	protagonistas	são	em	geral	deuses	ou	monstros.Gilgamesh	é	o	único	personagem	humano	de	estatura	heróica	quechegou	a	nossos	dias,	embora	alguns	fragmentos	heróicos	possam	serencontrados	em	outros	textos	literários,	como	o	\"Cântico	de	Débora\"	noLivro	dos	Juizes.	Para	os
sumérios,	o	sol	dormia	à	noite	no	seiode	sua	mãe,	a	terra;	mas	os	semitas	sustentavam	que	ele	continuava	suajornada	num	barco,	passando	por	baixo	da	terra	e	sobre	as	águas	domundo	inferior	até	chegar	à	montanha	oriental,	elevando-se	no	céupela	manhã,	acompanhado	de	sua	noiva,	a	aurora.	Citam-se	cinco	cidades	queteriam	existido	antes	do
dilúvio,	e,	para	elas,	\"o	Poder	Real	descia	doCéu\".	Em	\"Lugulbanda	e	o	Monte	Hurrum\",	ele	é	dado	como	morto	eabandonado	por	seus	companheiros	em	uma	outra	jornada	pelasmontanhas,	desta	vez	em	Aratta.	Os	semitas,	ao	invadirem	a	Mesopotâmia,	herdaram	amaioria	dos	deuses	sumérios,	mas	alteraram	seus	nomes,	a	relação	quemantinham
entre	si	e	muitos	de	seus	atributos.	Vários	dos	mecanismos	comuns	de	embelezamento	poético	foramutilizados	na	obra,	inclusive	trocadilhos,	ambigüidades	propositais(também	encontradas	na	versão	suméria)	e	ironia.	Na	verdade,	a	extensão	e	o	valor	da	descoberta	só	foramavaliados	posteriormente,	depois	que	as	tábuas	com	caracteres	emforma	de
cunha	foram	decifradas.	A	floresta	de	cedros,	neste	caso,	é	certamente	Amano.	Possuímos	documentos	históricos	com	registros	quasecontemporâneos	de	várias	expedições	empreendidas	durante	o	terceiromilênio	por	Sargão	de	Agade	e	Gudea	de	Lagash,	para	proteger	suascolônias	de	mercadores	e	obter	madeira	para	suas	construções.	aterra	é
esmagada	por	vosso	terrível	brilho.\"	Os	dois	aspectos	deonisciência	e	justiça	em	Shamash	estão	unidos	na	imagem	da	rede:\"Vossa	rede	está	estendida	para	apanhar	o	homem	que	cobiça\"	e\"Vossos	raios	caem	como	uma	rede	sobre	a	terra\".	Deste	modo,	\"a	foz	dos	rios\"	correspondiaexatamente	às	\"nascentes	do	Oceano\"	dos	gregos,	o	lugar
ondeficavam	os	Campos	Elíseos	e	as	ilhas	abençoadas	de	Homero	e	Hesíodo,	\"em	direção	à	noite,	no	longínquo	Ocidente,	nas	suaves	campinas,	entreas	flores	da	primavera\".	Este	rei	é	o	terceiroda	lista	dinástica,	e	Gilgamesh	às	vezes	se	refere	a	ele	como	sendo	seu\"pai\"	semidivino.	A	jornada	na	floresta3.	ADORNO,	Theodor	&	HORKHEIMER,	Max.
6.	O	sol	em	árabe	ainda	é	\"shams\",	e	naquela	épocaShamash	era	a	entidade	onisciente	e	onividente,	o	grande	juiz	a	quemos	mortais	aflitos	podiam	apelar	contra	as	injustiças	sofridas,	sabendoque	seriam	ouvidos.	Enlil	gerou	então	a	lua,Nanna	(o	Sin	dos	semitas),	que	viajou	num	barco	e	trouxe	a	luz	aos	céusde	lápis-lazúli;	e	Nanna	por	sua	vez	gerou
o	sol,	Utu	(o	Shamash	dossemitas),	e	Inanna	(a	Ishtar	dos	semitas),	a	deusa	do	amor	e	da	guerra.Os	textos	permanecem	muito	obscuros;	um	deles	é	a	introdução	aopoema	sumério	que	trata	da	descida	de	Enkidu	ao	mundo	inferior.	Arecensão	ninivita	está	escrita	em	versos	rítmicos	com	quatro	acentos	porverso,	enquanto	a	do	antigo	idioma	babilônico
apresenta	versos	maiscurtos	de	dois	acentos	cada.	Ocompanheirismo	é	interrompido	e	Gilgamesh	fica	só.	Para	acessar,	clique	aqui.	Todas	as	traduções	posteriores	fizeram	extenso	uso	daversão	de	Campbell	Thompson	(em	hexametros	ingleses)	e	de	suas	notaspublicadas	em	1928	e	1930.	Era,portanto,	essencial	recrutar	contra	eles	um	dos	grandes
deuses	daMesopotâmia,	usando	sua	mágica	superior	contra	a	mágica	do	inimigo.Shamash	acede,	em	face	da	promessa	de	um	novo	templo	a	ser	erigidoem	sua	honra,	e	concede	sua	proteção	especial	ao	empreendimento.Entre	os	terrores	da	montanha	estavam	os	vulcões	e	os	terremotos.	Ao	ser	desafiado	e	posto	à	prova,Gilgamesh	não	consegue
sequer	ficar	acordado.	É	preciso	que	a	lição	seja	repetida	para	que	Gilgamesh,	o	rei,perceba	que	não	é	diferente	dos	outros	homens.	Até	então,	toda	a	história	relativa	ao	longo	períodoque	separa	Noé	de	Abraão	estava	contida	em	dois	dos	livros	menosatraentes,	por	serem	de	cunho	genealógico,	do	Livro	do	Gênesis.	Tempos	depois,	o	original	dela	em
sumério	foi	transcrito	a	mando	do	rei	assírio	Assurbanípal	(668	a.C.	-	627	a.C.)	e	foi	armazenado	na	Biblioteca	de	Nínive.	A	importância	dadescoberta	só	foi	percebida	vinte	anos	mais	tarde,	quando	emdezembro	de	1872,	num	encontro	da	recém-fundada	Sociedade	deArqueologia	Bíblica,	George	Smith	anunciou:	\"Pouco	tempo	atrás,descobri	entre	as
tábuas	assírias	no	Museu	Britânico	um	relato	do	dilúvio.\"Era	a	décima	primeira	tábua	da	recensão	assíria	da	Epopéia	deGilgamesh.	Segue-se	orelato	do	dilúvio	por	Ütnapishtim.	Embora	possam	ter	perdido	sua	forçasimbólica,	os	mistérios	que	representavam	são	os	mesmos	que	ainda	hojenos	deixam	perplexos.	Não	é	possível	dizeraté	que	ponto
determinado	efeito	poético	foi	obtido	deliberadamente,nem	tampouco	até	que	ponto	as	composições	se	libertaram	dos	antigospadrões	ritualísticos.	O	primeiro	período	em	Nippur,	1888-9,começou	alegremente	com	a	chegada	de	Peters	e	seu	grupo	ao	sítiode	escavação,	depois	de	um	galope	desenfreado	através	dosbambuzais	em	cima	de	fogosos
garanhões;	mas	sua	última	visão	domonte	ao	final	da	temporada	foi	a	de	árabes	hostis	executando	umadança	de	guerra	nas	ruínas	do	acampamento.	A	Epopeia	de	Gilgamesh	foi	localizada	por	arqueólogos	em	doze	tábuas	de	argila,	cada	qual	contendo	cerca	de	300	versos.	Uma	das	causas	do	militarismo	no	terceiro	milênio	era	o	fatoreconômico.	Não
épreciso	abordar	esta	complexa	controvérsia	para	que	se	possaacompanhar	o	relato	do	dilúvio	tal	como	ele	nos	é	narrado	na	décimaprimeira	tábua	da	Epopéia	de	Gilgamesh.	Na	lista	dinástica,	seu	pai	é	descritoum	tanto	misteriosamente	como	um	\"lillû\",	que	quer	dizer	um	\"tolo\"	ou	umdemônio	vampiresco,	e	também	como	um	sumo	sacerdote.	Circe
habitava	uma	ilha	no	meio	do	oceano,	onde	o	leste	eo	oeste	se	confundiam	e	onde	cresciam	ervas	mágicas	e	móli.	Já	se	sabe	de	antemão	que	é	lá	que	terminará	a	jornadado	herói,	por	mais	que	lute	para	escapar	a	esse	destino,	pois	\"só	osdeuses	vivem	para	sempre\".	Enkiduacaba	sendo	seduzido	por	uma	meretriz	da	cidade,	e	a	perda	dainocência
representa	um	passo	irreversível	para	a	domesticação	de	seuespírito	selvagem.	Percebemos	de	antemão	no	caráter	de	Gilgamesh	uma	preocupação	dominante	com	a	fama	e	a	reputação,	assim	comoa	revolta	do	homem	mortal	contra	as	leis	da	separação	e	da	morte.	Será	por	causa	de	um	desejo	altruístade	compartilhá-la	com	seu	povo,	devolvendo	aos
idosos	seu	vigorjuvenil?	Percebe-se,	então,	que	as	várias	tradições	literárias	daépoca,	incluindo	as	hititas,	coincidiam	em	muitos	pontos	e	às	vezeschegavam	a	se	misturar,	e	recentemente	levantou-se	a	hipótese	daprovável	existência	de	uma	tradição	poética	egéia-micênica	bemsemelhante,	cujos	elementos	teriam	sobrevivido	à	era	das	trevas
ereaparecido	na	poesia	homérica	e	na	poesia	grega	posterior.	A	grande	amizade	entre	Gilgamesh	e	Enkidu,	que	tem	início	comuma	luta	corpo	a	corpo	em	Uruk,	é	o	elo	que	liga	todos	os	episódios	dahistória.	Será	apenas	mais	um	truque	dos	deuses?	Como	Urano,	An	se	uniu	à	Terra	(a	Ki	suméria)	e	gerou	Enlil,	o	deus	do	ar.	Ela	é	considerada	a	obra	de
literatura	mais	antiga	da	humanidade.	Neste	momento	a	deusa	Ishtar	o	vê	e	passa	adesejá-lo	apaixonadamente;	tenta	seduzi-lo	com	promessas	tentadoras,após	o	que	vem	uma	notável	passagem:	a	deusa	é	insultada	por	umdesdenhoso	mortal.	Depoisdisso	segue-se	a	procura	pela	sabedoria	ancestral,	que	conduzGilgamesh	aos	limites	da	terra,	como
aconteceu	a	Ulisses	em	suajornada	em	busca	de	Tirésias.	Essas	escavações	eram	conduzidas	pelo	arqueólogo	britânico	Austen	Harry	Layard,	que,	em	1849,	localizou	uma	série	de	itens	pertencentes	à	Biblioteca	de	Nínive,	dos	quais	as	tábuas	da	Epopeia	de	Gilgamesh	faziam	parte.	Após	a	catástrofe,	\"O	Poder	Real	mais	uma	vez	desceu	à	Terra\",	eas
cidades-estados	que	surgiram	nessa	época	freqüentemente	sepunham	em	guerra	umas	contra	as	outras.	Uma	outra	fonte	é	o	poemasumério	independente	\"Enkidu	e	o	Mundo	Inferior\"	e	suas	traduçõesacadianas,	que	foram	incorporadas	à	Epopéia	de	Gilgamesh	nadécima	segunda	tábua	da	recensão	ninivita.	A	epopéia	suméria	foi	provavelmente
criada	na	faseproto-histórica	da	civilização	suméria	arcaica,	no	começo	do	terceiromilênio.	No	relato,	o	sentinela	da	floresta	tinha	poder	sobre	os	animais	quepastavam	ao	seu	redor	na	clareira;	o	sentinela	da	floresta	de	cedros	dopoema	semítico	conseguia	\"ouvir	uma	novilha	se	mexer	a	sessentaléguas	de	distância\".	Em	\"Lugulbanda	eEnmerkar\",
ele	é	vassalo	e	paladino	deste	último.	Deuses	mais	recentes,como	Marduk,	de	Babilônia,	não	são	mencionados	em	Gilgamesh.	A	decifração	de	novos	textospode	vir	a	esclarecer	melhor	toda	esta	questão,	mas,	no	momento,	éprovável	que	a	melhor	maneira	de	avaliarmos	o	relato	do	Gênesis	sejautilizando	como	pano	de	fundo	as	muitas	histórias	antigas
de	dilúvios,histórias	que	não	estão	necessariamente	relacionadas	à	mesmacatástrofe	e	que	têm	protagonistas	—	humanos	e	divinos	—	diferentes.	Toda	aquestão	envolvendo	a	data	e	a	natureza	deste	indiscutível	elementoasiático	na	mitologia	e	nas	primeiras	produções	poéticas	da	Gréciaainda	está	sob	discussão	e	se	mantém	envolta	em	incertezas.
Alémdo	mais,	a	tradução	é	aproximada	o	máximo	possível	da	estruturasemítica	ou	suméria	do	original,	o	que	muito	freqüentemente	dá	origema	um	texto	em	mau	vernáculo.	Apesar	da	publicação	recente	de	escritos	inéditos,	nossos	textosainda	são	bastante	problemáticos	na	parte	da	obra	que	descreve	oencontro	de	Gilgamesh	com	o	barqueiro	e	a
partida	de	ambos	emviagem.	Lopes.	Este	tipo	deescrita	estava	saindo	de	uso	e	logo	se	tornaria	ininteligível	aos	habitantesdo	novo	mundo	mediterrâneo.	Realmente,	visto	de	determinadoângulo,	todo	o	episódio	da	floresta	não	é	senão	uma	cruel	armadilha	de	Enlil	para	destruir	Gilgamesh	e	Enkidu.	A	imagem	dacarregadora	de	vinho	ainda	foi	usada
pelos	poetas	sufistas	medievais,para	quem	ela	era	o	símbolo	da	\"realidade	revelada\".	Mas	Warka	teve	deesperar	até	os	anos	vinte	e	trinta	deste	século	para	vir	a	receber	maisatenção;	foi	quando	os	alemães	empreenderam	grandes	escavaçõesque	revelaram	uma	longa	série	de	construções,	bem	como	tábuas	eesculturas.	A	versão	que	mais	se
aproxima	destefragmento	é	a	do	conhecido	relato	de	Boghazköy.	A	morte	de	GilgameshGlossário	onomásticoApêndice:	fontes	visite!	www.pirate-ebooks.blogspot.com	Introdução	1.	Assim,	quandoGilgamesh	evoca	a	deusa	Ninsun,	sua	mãe	divina,	ela	sobe	ao	topo	dotemplo	para	oferecer	orações	e	sacrifícios	ao	grande	Deus-Sol.	Trata-se	de	uma	mistura
de	pura	aventura,moralidade	e	tragédia.	No	primeiro	nível,	o	histórico,	anecessidade	que	as	cidades	tinham	de	madeira	é	a	razão	de	todo	oempreendimento.	São	Paulo:	Editora	Perspectiva,	2011.	Depois	deexperimentar	as	alegrias	de	uma	amizade	quase	perfeita,	ele	tem	deaprender	a	viver	sem	ela;	mas	isso	é	exigir	demais.	A	questão	se	limita	agoraa
determinar	se	ele	viveu	por	volta	do	ano	2700	a.C.	ou	uns	cem	anosmais	tarde.	Ela	também	échamada	Sabit,	que,	antes	de	tornar-se	um	nome	próprio,	significava\"taberneira\".	No	antigo	mito	sumério	da	criação,ao	qual	já	nos	referimos,	depois	de	An	ter	arrebatado	os	céus	e	ter-seapossado	do	firmamento,	e	depois	de	Enlil	ter	arrebatado	a
terra,Ereshkigal	foi	levada	como	prêmio	para	o	mundo	inferior	(ou	talveztenha	sido	ela	a	levar	o	mundo	inferior	como	prêmio).	O	trabalho	iniciado	por	Rawlinson	emBagdá	prosseguiu	no	Museu	Britânico	quando	o	orientalista	retornou	àInglaterra	em	1855.	A	recente	decifração	da	escrita	conhecida	como	\"linear	B\",da	Era	do	Bronze	de	Micenas	e
Creta,	não	revelou	literatura	alguma.Uma	enorme	biblioteca	descoberta	em	Kültepe,	na	Anatólia	Central,compõe-se	integralmente	de	registros	de	transações	comerciais;excetuando-se	um	solitário	texto,	que,	além	disso,	é	uma	maldição,	nãohá	ali	nada	de	natureza	literária.	Embora	isto	seja	um	texto	gales	do	século	XII,	ela	descreveo	que	Gilgamesh	e
Enkidu	viram	ao	entrar	na	floresta	de	cedros:	o	cedroem	frente	à	montanha,	a	clareira	coberta	de	mato	verde	e	a	estradalarga	e	fácil	de	percorrer.	Esta	visãoé	uma	de	nossas	principais	fontes	de	conhecimento	acerca	do	que	eraa	vida	após	a	morte	para	os	babilônios.	A	insegurança	da	vida	naMesopotâmia	explica,	pelo	menos	em	parte,	essa	atitude.	A
tradição	por	trás	dissoremonta	mais	uma	vez	à	era	anterior	ao	aparecimento	da	escrita,	nafronteira	entre	a	lenda	e	a	história,	um	pouco	depois	do	Dilúvio,	quandoos	deuses	foram	substituídos	pelos	mortais	nos	tronos	dascidades-estados.	Os	doiscompanheiros	saem	vitoriosos	do	conflito;	apesar	disso,	por	teremtomado	partido	entre	duas	divindades,
usando	as	armas	de	Shamashpara	destruir	o	protegido	de	Enlil,	acabam	incorrendo	na	ira	dorancoroso	e	irascível	deus	da	tempestade,	vindo	a	sofrer	asconseqüências	disso	mais	tarde.	É	impossível	dizer	emque	época	o	dilúvio	foi	incorporado	ao	ciclo	de	Gilgamesh,	uma	vezque	não	há	informações	suficientes	relativas	ao	período	babilônicoantigo.
BRANDÃO,	Jacyntho	Lins.	noclarão	que	resplandecia	à	sua	frente	suas	espessas	nuvens	despejaramgranizo	e	carvões	em	brasa.	Poucodepois	da	queda	da	dinastia	de	Uruk,	quando	os	semitas	se	instalaramem	Agade,	no	norte,	seu	rei,	Sargão,	afirmou	ter	sob	seu	comando	um	exército	fixo	de	5.400	soldados.	O	grande	rei	é,no	final	das	contas,	um
mortal	comum.	Oh,	poderosa,	senhora	das	batalhas,	quederruba	montanhas.\"	Resta	apenas	mais	um	deus	a	desempenhar	um	papel	importanteno	poema;	é	Ea	(o	Enki	sumério),	o	deus	da	sabedoria,	cujo	elemento	eraa	água	doce	que	traz	vida	à	terra,	e	cujo	lar	ficava	em	Eridu,	entãosituada	às	margens	do	Golfo	Pérsico.	E	elecavalgou	um	querubim	e
voou;	sim,	voou	sobre	as	asas	do	vento...	Seu	nome	tornou-se	aos	poucos	tão	familiar	que	passaram	alhe	imputar	anedotas	e	outras	invenções,	como	numa	fraude	popularque	sobreviveu	em	tábuas	do	século	VIII	a.C,	que	provavelmente	sãocópias	de	um	texto	mais	antigo.	A	Rainha	do	Mundo	Inferior	é	um	serabsolutamente	aterrador,	sempre	descrita
de	maneira	evasiva:	\"Aquelaque	descansa,	aquela	que	descansa,	a	mãe	de	Ninazu,	as	roupas	nãocobrem	seus	sagrados	ombros,	o	linho	não	cobre	seus	seios.\"	Há	váriospoemas,	sumérios	e	semíticos,	que	descrevem	o	mundo	inferior.	Há	ainda	o	misterioso	sono	ao	qualGilgamesh	sucumbe	logo	após	ter	derrubado	o	grande	cedro;	e,quando	o	herói
finalmente	descobre	Humbaba	nas	profundezas	dafloresta,	o	gigante	quase	o	mata	ao	balançar	sua	cabeça	lançando-lheum	\"olhar\"	mortal.	Para	os	sumérios,	o	Oceano	ficava	em	algum	lugar	para	além	doGolfo	Pérsico,	e	era	lá	também	que	se	situava	Dilmun,	onde	os	riosdesembocavam	no	mar.	Os	próprios	sumérios	devem	tersido	conquistadores	a
entrar	na	região	pelo	norte	e	pelo	leste	durante	oquarto	milênio.	No	antigo	período	dinástico	sumério,	cada	cidade	já	tinha	seuspróprios	templos	em	homenagem	aos	deuses.	A	narrativa	da	décima	primeira	tábua	começa	com	um	conselhorealizado	entre	os	deuses.	Há	também	um	terceiro	nível,	pois	Humbaba	é	o	\"Mal\".	Não	se	traduziu	ainda	o
suficiente	do	ciclo	deLugulbanda	para	se	julgar	até	que	ponto	seu	estilo	pode	ser	consideradoépico	e	heróico.	Não	muito	depois	de	este	trabalho	de	cotejo	ter	sido	concluído,	aepopéia	virtualmente	perdeu-se	e	o	nome	do	herói	foi	esquecido,deturpado	ou	desfigurado	até	se	tornar	praticamente	irreconhecível	—até	ser	redescoberto	no	século	passado.	O
fatomais	impressionante	é	o	grau	de	unidade	espiritual	encontrado	em	todoo	ciclo	—	no	sumério,	no	babilônio	antigo	e	no	assírio	—,	unidade	que	seorigina	do	caráter	do	herói	e	de	uma	atitude	profundamente	pessimistaem	relação	ao	mundo	e	à	vida	humana.	Certo	príncipe	assírio,	sob	o	pseudônimo	de	\"Kummu\",	legou	umaterrível	visão	da	morte	e
do	além.	A	anedota	deve	ter	sido	muito	bemrecebida,	pois	sobreviveu	em	quatro	cópias,	todas	de	Sultantepe.	Ele	não	torna	a	pensar	em	sua	antiga	vida	de	liberdade	até	seus	momentos	finais,	no	leito	de	morte,	quando	é	dominado	por	umsentimento	de	dor	e	de	arrependimento	que	faz	com	que	amaldiçoetodos	os	educadores.	Ele	o	repreende,
masGilgamesh	segue	em	frente,	apesar	de	avisado	de	que	sua	buscacertamente	resultaria	em	fracasso.	A	narrativa	está	incompleta	e	pode	ser	que	continue	assim;ela	é,	porém,	o	mais	admirável	poema	épico	que	nos	chegou	de	todo	o	período	anterior	ao	aparecimento	da	Ilíada	de	Homero;	e	é	tambémincomparavelmente	mais	antigo.	O
significadodeste	mito	é	obscuro,	mas	parte	dele	parece	descrever	um	outro	raptode	Perséfone.	Cada	cidade	tinha	seu	próprio	protetor,	que	morava	entre	seusmuros	e	zelava	por	sua	fortuna.	Porisso,	achamos	que	valia	a	pena	tentar	uma	versão	que,	sem	acrescentarnada	ao	texto	que	não	tenha	sido	corroborado	pela	autoridadeacadêmica	nem
tampouco	omitir	qualquer	palavra	cujo	significadofosse	inquestionável,	procuraria	evitar	a	aparência	tosca	da	traduçãoverso	a	verso,	fornecendo	ao	leitor	uma	narrativa	simples	e	direta.	A	criatura	só	é	dominada	com	o	auxílio	de	Shamash	edos	oito	ventos.	Os	hinos	de	Nínive	descrevem	seus	muitos	atributos:\"A	humanidade	inteira	se	regozija	em	vós,
oh,	Shamash,	o	mundo	inteiroanseia	por	vossa	luz...	Sumerian	Mythology:	a	study	of	spiritual	and	literary	achievement	in	the	third	millennium	B.C..	Na	edição	definitivade	W.	Não	deixa	de	ser	sugestivo	o	fato	de	a	última	linha	decifrávelestar	relacionada	à	limpeza	e	irrigação	de	riachos..Quando	a	históriavolta	a	ficar	inteligível	os	deuses	estão
divididos,	exatamente	como	nadécima	primeira	tábua	de	Gilgamesh.	Portodos	eles	perpassa	uma	mesma	idéia,	como	no	refrão	do	poetamedieval,	\"Timor	mortis	conturbai-me\".	Górgias.	“SÎN-LEÌ„QI-UNNINNI,	ElE	o	abismo	viu	(Série	de	GILGámeSh	1)”	In:	Nuntius	Antiquus,	v.	Esta	segunda	jornada	não	é	uma	repetição	da	primeira,	à	Montanha	dos
Cedros.	O	Dilmun,	como	o	paraíso	grego,	não	era	paraos	mortais	comuns.	Seusnomes	e	principais	atributos	estão	arrolados	no	Glossário	(p.165),	masalguns	deles,	que	desempenham	um	papel	decisivo	na	ação,	exigempor	isso	uma	descrição	um	pouco	mais	detalhada.	5.	O	caminho	para	o	inferno	começava\"montanha	adentro\",	mas	havia	muitos
circunlóquios	para	designar	olugar	em	si	ou	o	caminho	que	levava	a	ele.	Ademora	de	algumas	semanas	se	estendeu	por	anos,	mas	por	fim	Nínive	eNimrud	foram	escavadas;	e	foi	de	uma	dessas	escavações	que	Layardtrouxe	para	o	Museu	Britânico	uma	grande	parte	de	sua	coleção	deesculturas	assírias,	junto	com	milhares	de	tábuas	quebradas	do
paláciode	Nínive.	Embora	nenhum	elemento	da	história	possa	serposterior	à	destruição	de	Nínive	no	século	VII,	uma	situação	típica	doterceiro	milênio	é	discernível	por	detrás	de	grande	parte	da	ação	eprovavelmente	proporcionou	seu	contexto.	Enlil	é	o	poder	em	ação,	enquantoAnu	é	o	poder	em	essência.	Ele	era	o	protetor	da	cidade	e	era	chamado
dedeus.	Embora	somente	a	última	versão,	a	da	biblioteca	deAssurbanipal,	tenha	sobrevivido	em	forma	relativamente	completa,	aimpressão	que	se	tem	é	de	que	todos	os	elementos	mais	importantes	dahistória	existiam	como	poemas	separados	na	literatura	suméria	maisantiga;	poemas	estes	que	podem	ter	sido,	e	é	quase	certo	que	foram,compostos	e
recitados	oralmente	muito	antes	de	terem	sido	registradosem	forma	escrita.	As	coisas	realmente	acabam	indo	longe	demais,	e	os	deusesficam	chocados	com	o	resultado	de	sua	própria	ação;	mas	nada	mostracom	mais	clareza	a	diferença	de	objetivo	e	perspectiva	dessas	históriasdo	que	sua	conclusão.	A	jornada	faz	lembrar	o	último	livro	daOdisséia,	em
que	os	pretendentes	à	mão	de	Penélope	são	levados,\"algaraviando	como	morcegos	que	guincham	e	esvoaçam	nasprofundezas	de	uma	misteriosa	caverna	quando	um	deles	cai	do	tetorochoso	ao	soltar-se	do	aglomerado	formado	por	seus	companheiros.Nesta	estridente	algazarra	de	discórdia	o	grupo	foi	conduzido	porHermes,	seguindo	o	Libertador
pelos	sombrios	caminhos	da	ruína.	Depois	que	a	lemos,voltamos	ao	ponto	onde	estávamos;	mas	ela	tende,	como	os	outrosincidentes	que	sobrevém	no	final	da	história,	a	convencer	o	herói	dafutilidade	de	sua	busca.	A	única	diferença	é	que,	para	nós,	o	\"grande	redemoinho	doOceano\"	não	fica	para	além	dos	limites	de	um	horizonte	plano,	mas	naoutra
extremidade	de	nossos	telescópios,	na	escuridão	onde	eles	nãopodem	penetrar,	onde	o	olho	e	sua	extensão	mecânica	se	vêemobrigados	a	retornar.	Figuras	igualmente	importantes	na	Epopéia	são	Shamash,	oDeus-Sol,	a	quem	os	sumérios	chamavam	Utu,	e	Ishtar,	a	bela	mas	terríveldeusa	do	amor.	Os	próprios	escritores	da	Antigüidade	referiam-se	à
Epopéiacomo	\"o	Ciclo	de	Gilgamesh\",	um	poema	em	doze	cantos,	cada	umcom	mais	ou	menos	trezentos	versos,	inscritos	em	tábuas	separadas.	É	aquele	com	quem	mais	nos	identificamose	que	melhor	representa	o	homem	em	busca	da	vida	e	doconhecimento,	uma	busca	que	não	pode	conduzi-lo	senão	à	tragédia.Pode	talvez	causar	alguma	surpresa	o
fato	de	que	algo	tão	antigoquanto	uma	história	do	terceiro	milênio	a.C.	tenha	ainda	algum	poderpara	comover	e	continuar	atraindo	leitores	no	século	XX;	isto	no	entantoacontece.	A	primeira	parte	da	história	ocupa-se	de	outrosassuntos,	incluindo	a	criação	do	homem.	Apesar	das	características	primitivas,	arepetição	e	o	uso	de	epítetos	padrão,	sua
linguagem	não	é	de	modoalgum	primitiva	ou	ingênua;	pelo	contrário,	é	altamente	elaborada.	K.	Elespartem	armados	mas	sós,	e	sozinhos	encontram	o	gigante	Humba-ba,que	foi	diversamente	identificado	como	um	deus	do	norte	da	Síria,	daAnatólia	ou	do	Elam,	dependendo	do	destino	que	se	imagine	ter	tido	aexpedição	—	as	montanhas	do	norte	ou	do
leste.	Este	final	foi	descrito	como\"Zombeteiro,	insatisfatório,	desprovido	de	sentido	trágico	ou	catártico\".Não	concordo	com	essa	opinião,	pois	é	um	final	verdadeiro,	é	o	querealmente	acontece	e,	à	sua	maneira,	é	tão	trágico	quanto	o	fim	deHeitor	sob	as	muralhas	de	Tróia.	Nestemundo	inferior	viviam	também	os	Anunnaki,	os	\"Magníficos\"	sem
nome,que,	como	Ereshkigal,	chegaram	a	viver	no	alto	entre	os	anjos	do	céu,mas	que	por	causa	de	uma	má	ação	foram	de	lá	banidos	para	setornarem	os	juizes	do	mundo	inferior,	quase	da	mesma	forma	como	osTitãs	foram	banidos	por	Zeus,	ou	como	sucedeu	a	Lúcifer,	o	anjo	caído.Na	Babilônia,	a	alma	de	um	homem	morto	era	exorcizada	com
oseguinte	encantamento:	\"Deixai-o	ir	para	o	sol	poente,	deixai	que	sejaconfiado	a	Nedu,	o	porteiro-mor	do	mundo	inferior;	que	Nedu	o	vigieatentamente,	que	sua	chave	cerre	a	fechadura.\"	Talvez	este	cenário	não	tenha	sido	sempre	tão	sombrio.	Destes	poemas,	dois	foram	utilizados	e	combinados	commaterial	mais	recente	nesta	versão	da	epopéia;
são	eles	\"Gilgamesh	e	aTerra	dos	Vivos\"	e	fragmentos	da	\"Morte	de	Gilgamesh\",	que,	comosabemos	hoje,	fazia	parte	de	um	texto	bem	mais	longo,	de	pelo	menos450	linhas.	Nesta	aventura,	os	planos	espiritual	e	romântico	se	fundem.	Os	dois	tornaram-se	amigos	e	iniciaram	uma	trajetória	marcada	por	muitas	aventuras,	e,	em	uma	dessas	aventuras,
ambos	desrespeitaram	a	deusa	Inana.	Eles	oseguiram	para	além	da	corrente	do	Oceano,	do	rochedo	alvo,	paraalém	dos	portões	do	sol	e	da	região	dos	sonhos,	e	logo	chegaram	aocampo	de	asfódelos,	onde	moram	as	almas,	os	espíritos	descarnadosdos	homens\".	v.	Estes	homens	ocasionalmenteemergem	da	sombra	do	mito	e	da	magia	para	aparecerem
como	sereshumanos	compassivos	e	comuns,	tais	como	os	heróis	homéricos;	e,	entre	eles,	encontramos	Gilgamesh	de	Uruk.	A	linguagem	da	Epopéia	Em	obras	separadas	por	um	longo	período	de	tempo,	como	o	quetranscorreu	entre	a	versão	suméria	da	epopéia	e	as	mais	recentesversões	semíticas,	é	natural	que	haja	diferenças	de	linguagem
esentimento.	Tais	conselhos	nunca	pressagiavam	nada	debom	para	os	mortais,	e	este	não	foge	a	regra.	Salvador:	Fundação	Cultural,	1985.	Kramer,	publicada	em	Ancient	Near	Eastern	Texts	e	em	seu	livro	Loftus,	membro	da	Comissão	de	FronteiraTurco-Persa,	passara	duas	curtas	temporadas	escavando	em	Warka,onde	encontrou	curiosos	restos,
inclusive	tábuas	e	aquilo	que	hojesabemos	ser	paredes	de	mosaico	do	terceiro	milênio.	Segundo	uma	teoria	alternativa,	os	próprios	sumérios	foram	osprimeiros	agricultores	na	Mesopotâmia.	A	floresta	é	\"a	Terra	dos	Vivos\",	ou	simplesmente	\"a	Terra\",	que	ficaem	alguma	parte	para	além	dos	limites	do	mundo	e	da	realidadeterrestres.	Ela	não	pode
basear-seem	nenhum	fato	histórico;	a	topografia	é	sobrenatural	como	antes	não	oera.	Afloresta	é	uma	floresta	de	verdade,	algumas	vezes	identificada	comoAmano,	no	norte	da	Síria,	ou	talvez	Elam,	no	sudoeste	da	Pérsia;	mas	étambém	a	morada	de	poderes	sobrenaturais	e	o	cenário	de	estranhasaventuras,	como	as	vividas	pelos	heróis	celtas	e	os
cavaleiros	medievais;e	é	ainda	a	obscura	floresta	da	alma.	Taisexpedições,	além	disso,	certamente	não	foram	as	primeiras.	Apenas	Ea,	em	sua	superior	sabedoria,	não	se	manifestou;	talveznem	estivesse	presente.	S.	Utnapishtim	não	morreu,	mas	foi	escolhido	para	viverlá	para	sempre,	assim	como	Menelau	entre	os	heróis	gregos,	que	foienviado	\"às
planícies	elisias	no	fim	do	mundo	para	se	juntar	ao	ruivoRadamanto,	na	terra	onde	a	vida	é	mais	fácil	para	os	homens,	onde	nãohá	neve,	onde	o	vento	é	sempre	suave	e	onde	nunca	chove;	onde,	diaapós	dia,	a	brisa	melodiosa	do	Vento	Oeste	chega	do	Oceano	pararefrescar	sua	gente\".	Na	versãosuméria,	Gilgamesh	é	o	\"sacerdote	de	Kullab\",	uma	área
de	Uruk,	masem	seus	momentos	de	tensão	ele	invoca	Lugulbanda	chamando-o	de\"pai\".	Umfragmento	de	uma	tábua	suméria	nos	diz	que	a	alma	do	justo	não	sucumbirá	e	insinua	a	existência	de	um	juiz	a	quem	os	virtuosos	nãoprecisam	temer:	mas,	no	que	diz	respeito	aos	poemas	de	Gilgamesh,	omundo	inferior	é	aquele	lugar	de	lamentações	que
Enkidu,	ou	seuespírito,	descreve	na	Tábua	XII.	129-148.	Mais	recentemente,	contudo,	atingiu-se	umnovo	estágio,	e	uma	nova	onda	de	interesse	surgiu	em	torno	do	trabalhodo	Professor	Samuel	Kramer,	da	Pensilvânia,	cujo	cotejo	e	tradução	dos	textos	sumérios	leva	a	história	da	epopéia	de	volta	ao	terceiro	milênio	antes	de	Cristo.	Tenha	ou	não
chegado	ao	Egeu	a	fama	de	Gilgamesh	de	Uruk	—e	esta	é	uma	idéia	fascinante	—,	não	resta	a	menor	dúvida	de	que	oherói	gozou	de	tanto	renome	quanto	qualquer	outro	de	temposposteriores.	A	chegada	de	Enkidu2.	O	zigurate	era	umamontanha	sagrada	em	miniatura:	uma	antecâmara	entre	o	Céu	e	aTerra,	onde	os	deuses	podiam	conversar	com	os
homens.	É	o	fim	da	busca.	Estemétodo	acadêmico	fornece	ao	estudante	e	ao	especialista	aquilo	deque	eles	precisam,	mas	apresenta	ao	leitor	comum	uma	página	quemais	se	assemelha	a	um	problema	de	palavras	cruzadas	inacabado.	Os	assírios	nessa	época	não	gozavam	demuito	prestígio	entre	seus	vizinhos,	e	o	profeta	Naum	sem	dúvida	faloupor
muitos	deles	em	\"O	Fardo	de	Ní-nive\",	quando	exultou	com	suaiminente	queda:	\"As	bigas	correrão	enfurecidas	pelas	ruas,	chocar-se-ãoumas	com	as	outras;	parecerão	tochas,	correndo	como	relâmpagos	deum	lado	para	o	outro...	Ao	contrário	do	que	aconteceu	a	Enkidu,	que	foiconduzido	ao	palácio	de	Ereshkigal	por	uma	criatura	com	garras	e
arsinistro,	este	grupo	foi	escoltado	pelo	\"Libertador\"	Hermes.	Já	se	tinha	nessa	época	bem	mais	experiência	com	osproblemas	que	envolviam	a	escavação	de	cidades	antigas;	mas	aindaassim	os	riscos	eram	enormes.	Enkidu	desce	vivo	aoMundo	Inferior	para	trazer	de	volta	um	misterioso	tambor	e	sua	baqueta,talvez	objetos	xamanísticos,	que
Gilgamesh	havia	ali	deixado	cair.Apesar	dos	avisos,	ele	quebra	todos	os	tabus	e	é	preso,	\"pois	o	Rei	doMundo	Inferior	o	pega\";	mas	um	buraco	é	feito	na	crosta	da	terra	paraque	ele	(ou	seu	espírito)	possa	retornar	e	descrever	o	que	viu.	Para	o	material	sumério,	utilizei	a	traduçãode	S.	Roberto	Schwarz.	Nossa	epopéia	parece	conter	uma	alusão
proposital	a	esteepisódio,	quando	os	conselheiros	de	Gilgamesh	o	fazem	recordar-se	dadevoção	de	Lugulbanda	e	o	exortam	a	fazer	sacrifícios	ao	sol	e	a	\"não	seesquecer	de	Lugulbanda\".	Kirk	fez	uma	interessante	tentativa	deinterpretar	Enkidu	—	seu	nascimento,	sua	sedução	e	sua	luta	comGilgamesh	—	à	luz	do	estruturalismo	de	Lévi-Strauss;	tendo
Enkidu	comosímbolo	da	\"natureza\"	em	oposição	a	Gilgamesh	como	representante	da\"cultura\",	o	propósito	da	história	seria	o	de	mediar	essas	contradições	eresolver	a	tensão	entre	elas.	O	Daily	Telegraph	contribuiu	com	mil	guinéus	paraque	fossem	feitas	mais	escavações	em	Nínive.	No	universo	sumério-babilônico,apenas	os	deuses	habitavam	o
céu.	Logo	no	começo,	todo	o	poder	temporalestava	em	suas	mãos,	já	que	eram	servos	do	deus	cujas	propriedadesadministravam.	Logo	depois	desta	revelação,	Smith	publicou	ChaldeanAccount	of	the	Deluge,	contendo	um	resumo	da	narrativa	de	Gilgamesh.O	interesse	foi	imediato	e	geral;	mas	a	própria	tábua	do	Dilúvio	estavaincompleta,	e	isto	fez
com	que	se	iniciasse	uma	nova	busca	para	trazerde	volta	mais	tábuas.	Pode	ser	que	o	objetivo	dessadescrição	seja	o	de	lembrar-nos	de	que	o	homem-escorpião	foi	um	dosmonstros	criados	pelo	caos	no	começo	do	mundo,	segundo	o	EnumaElish.	A	parte	sul	da	Mesopotâmia	até	o	Golfo	Pérsico	era,	eainda	é,	um	território	pantanoso,	quente	e	plano,
bastante	produtivoquando	drenado,	mas,	com	exceção	das	tamareiras,	absolutamentedesprovido	de	madeira	e	metais.	11,	nº.	No	conjunto,	as	descrições	são	vividas	e	diretas,	como	a	dovulcão	e	a	da	tempestade	que	precede	o	dilúvio.	A	maioria	dos	textos	antigos	são	documentos	comerciais	eadministrativos,	arquivos	de	negócios,	listas	e	inventários
que,	emborasejam	profundamente	interessantes	para	o	historiador,	não	o	são	para	oleitor	médio.	Isso,	quando	dito	em	voz	alta,causaria	uma	forte	impressão	da	passagem	do	tempo	e	do	desgasteresultante	dessa	prova;	por	isso,	embora	muito	do	efeito	se	perca	com	asimples	leitura,	optei	por	condensar	o	texto	o	mínimo	possível.	Não	é	dada
nenhumaexplicação	do	motivo	imediato	que	levou	os	deuses	a	optar	peladestruição	da	humanidade.	37.	O	desastre	chega	através	da	hubris.	Por	isso,	não	chega	ser	assim	tão	surpreendente	que	Gilgamesh,Enkidu	e	Humbaba	pareçam	viver	no	mesmo	universo	dos	deuses	emortais	dos	Hinos	Homéricos,	da	Teogonia	de	Hesíodo	e	da	Odisséia.Todas
estas	obras	têm	em	comum	uma	mesma	mise-en-scène,	ummundo	em	que	deuses	e	semideuses	se	confraternizam	com	os	homensnum	pequeno	universo	de	terra	conhecida,	cercado	pelas	águasdesconhecidas	do	Oceano	e	do	Abismo.	Muitas	outras	tábuasforam	achadas	naquele	ano	e	no	ano	seguinte,	e	Smith	pôde	reconstituira	maior	parte	da	versão
assíria	antes	de	sucumbir,	em	1876,	à	doença	e	à	fome,	vindo	a	falecer	perto	de	Alepo	aos	trinta	e	seis	anos;	mas	jádesbravara	todo	um	novo	território	na	área	dos	estudos	bíblicos	e	dahistória	antiga.	Este	volume	não	é	o	lugar	adequado	paraaprofundarmos-nos	nessas	discussões	críticas,	ao	mesmo	tempofascinantes	e	quiméricas:	seria	Gilgamesh	um
protótipo	de	Ulisses,	ouempunhava	ele	a	clava	de	Hércules?	O	mundo	de	hoje	é	tão	violento	e	imprevisível	quanto	o	deAssurbanipal,	o	rei	da	Assíria,	o	Grande	Rei,	o	rei	do	mundo,	e	o	de	Naumda	Judéia	e	até	mesmo	o	de	Gilgamesh,	personagem	histórico	que,	noterceiro	milênio	antes	de	Cristo,	guerreou	e	enviou	expedições	pelomundo.	Esta	literatura
eratambém	conhecida	na	capital	hitita,	e	um	de	seus	fragmentos	refere-sea	uma	narrativa	do	dilúvio	que	provavelmente	foi	derivada	da	narrativade	Gilgamesh.	As	escavações	mostram	que	a	civilização	suméria	arcaica	docomeço	do	terceiro	milênio,	também	chamada	civilização	do	antigoperíodo	dinástico,	é	posterior	aos	notáveis	sinais	de
enchentesconstatados	em	vários	sítios	importantes:	entre	eles,	Shurrupak,	Kish	e	Uruk.Estes	sinais	coincidem	com	o	final	do	último	período	pré-histórico,	que	osarqueólogos	chamam	Período	de	Jemdet	Nasr;	mas	não	há	provas	deque	tenham	sido	rigorosamente	contemporâneos.	Pennsylvania:	University	of	Pennsylvania	Press,	1956.	Um	outro
poema,enfocando	\"Gilgamesh	e	o	Touro	do	Céu\",	está	por	detrás	dos	episódiosda	recensão	ninivita	que	descrevem	o	insulto	à	Deusa	Ishtar	e	suavingança.	A	noite,	Enkidu	tem	uma	visão	da	morte.	O	leitorpode,	contudo,	se	assim	o	desejar,	deixar	de	lado	o	capítulo	seguinteaté	o	momento	em	que	se	sentir	propenso	a	conhecer	mais	a	respeitodos
principais	deuses	e	de	suas	habitações	no	céu	ou	no	mundo	inferior.	Sua	origem	é	obscura,	mas	às	vezes	é	chamado	de	filhode	Anu,	\"gerado	à	sua	própria	imagem...	A	dispersão	deste	material	tem	complicado	otrabalho	de	decifração,	pois,	em	alguns	casos,	metade	de	uma	tábuaimportante	está	guardada	na	América	e	a	outra	em	Istambul,fazendo-se
necessário	juntar	cópias	de	ambas	as	partes	para	que	seuconteúdo	possa	ser	compreendido.	Já	estamos	de	talmaneira	habituados	a	versões	literariamente	mais	sofisticadas	dos	mitosque	às	vezes	nos	sentimos	tentados	a	enxergar	intenções	\"poéticas\"	ou\"literárias\"	onde	elas	não	existem,	interpretando	exageradamentesímbolos	que	por	acaso
atraíram	a	imaginação	de	escritores	maisrecentes	e	com	uma	consciência	maior	do	ofício.	Durante	esse	grande	dilúvio,	Utnapishtim	teria	construído	uma	grande	arca	a	mando	dos	deuses	e	abrigado	sua	família	e	um	grande	número	de	animais	nela.	O	que	é	a	Epopeia	de	Gilgamesh?	Enlil	ouviu	o	barulho	que	faziam...	Lugulbanda	é	uma	figura	mais
interessante	do	queEnmerkar	e,	como	Gilgamesh,	é	um	viajante.	A	montanha	aparece	em	vários	sinetes,	com	o	sol	se	pondo	por	trás.Ela	se	situa	na	última	cordilheira	do	horizonte	ocidental;	atrás	de	suaenorme	massa	pétrea,	Shamash	desaparece	no	ocaso	e	torna	aaparecer	no	romper	da	aurora;	ela	é	ao	mesmo	tempo	a	muralha	docéu	e	o	portão	do
inferno.	Nessemeio	tempo,	Rassam,	o	colaborador	e	sucessor	de	Layard	em	Nínive,havia	escavado	em	1853	a	parte	da	biblioteca	em	que	estavam	astábuas	com	o	cotejo	assírio	da	Epopéia	de	Gilgamesh.	_______.	SERRA,	Ordep	J.	Lá	eleencontrou	\"o	mais	belo	vale	do	mundo,	as	árvores	da	mesma	altura,	ehavia	um	rio	correndo	através	do	vale	com	um
caminho	que	seguia	àsua	margem\".	Ainda	mais	importantes	para	a	história	da	Epopéia	de	Gilgameshforam	as	atividades	de	uma	expedição	americana	da	Universidade	daPensilvânia,	comandada	por	John	Punnet	Peters,	que	ao	final	do	séculoXIX	começou	a	trabalhar	no	monte	de	Niffer,	a	antiga	Nippur,	no	sul	doIraque.	Essas	tábuas	foram
encontradas	em	uma	escavação	que	ocorreu	no	século	XIX,	na	região	onde	ficava	a	antiga	cidade	assíria	de	Nínive.	Os	escritos	doOriente	Próximo	e	do	Mediterrâneo	na	idade	clássica	não	acusam	umconhecimento	concreto	da	existência	de	nossa	Epopéia.	Foram	encontrados	em	vasos	e	tijolos	os	nomes	dosantecessores	de	Gilgamesh	e	de	seus
contemporâneos;	ao	mesmotempo,	certos	documentos	semi-históricos	—	a	\"Lista	Dinástica	Suméria\",da	qual	já	falamos,	e	a	chamada	\"História	de	Tummul\"	—	fornecemtestemunhos	históricos	e	genealógicos	conflitantes.	Cartas	sobre	a	educação	estética	da	humanidade,	edição	2.	O	conhecimento	deque	a	morte	é	inevitável	servira	antes	como	um
desafio	aempreendimentos	audazes	e	ações	vitoriosas;	mas	agora	estultifica	aação	e	traz	consigo	um	novo	sentimento,	o	da	derrota.	\"Vereis	um	vale	semelhante	a	um	grande	canal	e	no	meiodesse	vale	uma	grande	árvore	cujos	galhos	têm	pontas	mais	verdes	doque	o	mais	verde	dos	pinheiros.	A	primeirareferência	que	lhe	é	feita	é	simplesmente	esta:
\"Por	causa	do	mal	queexiste	sobre	a	terra,	nós	iremos	à	floresta	destruir	esse	mal.\"	Gilgameshdesempenha,	então,	o	papel	do	cavaleiro	que	mata	o	dragão.	A	narrativa	do	dilúvio,	todavia,	é	um	poema	independente,inserido	na	estrutura	da	Epopéia	de	Gilgamesh.	Speiser	e	sua	tradução	publicada,	entre	outros	textosacadianos,	numa	coletânea	editada
por	J.	Embora	esta	possa	ser	uma	das	facetas	dopoema,	não	creio	que	seja	a	mais	importante.	Há	um	perigoreal	de	que	os	poderes	do	caos	e	da	destruição	escapem	ao	seucontrole.	Não	há	mais	nada	afazer	a	não	ser	voltar	para	casa.	Entre	esses	textos,	\"Copiados	segundo	o	original	ecotejados	no	palácio	de	Assurbanipal,	Rei	do	Mundo,	Rei	da
Assíria\",estava	o	poema	que	chamamos	a	Epopéia	de	Gilgamesh.	8.	O	nome	que	os	sumérios	davam	ao	mundo	inferior,	\"Kur\",	tambémservia	para	designar	\"montanha\"	e	\"terra	estrangeira\",	e	háfreqüentemente	uma	grande	ambigüidade	em	seu	uso.	Os	deuses,	então,	criaram	Enkidu	do	barro	e	enviaram-lhe	ao	encontro	de	Gilgamesh	com	a	missão
de	torná-lo	mais	humilde.	O	reinado	de	Lugulbanda	foi	o	segundo	antes	de	Gilgamesh	e	oterceiro	após	o	dilúvio.	Estes	acontecimentos	bem	poderiam	ter	feito	partede	uma	\"Metamorfose\"	babilônica.	Os	historiadores	acreditam	que	a	história	suméria	tenha	servido	de	influência	para	a	formulação	da	narrativa	hebraica	sobre	o	dilúvio.	Numa	casa	à
beira	do	mar	eleencontra	uma	mulher,	Siduri,	com	suas	vinhas	e	adegas.	“Introdução”	In:	A	Epopeia	de	Gilgamesh.	A	história	do	Dilúvio	não	fazia	parte	do	ciclo	de	Gilgamesh	naliteratura	suméria;	era	um	poema	independente	que	tinha	no	papel	deNoé	um	herói	chamado	Ziusudra,	nome	que	significa	\"ele	viu	a	vida\".	O	feito	acrobático	pormeio	do
qual	o	touro	é	morto	assemelha-se	aos	executados	nastouradas	de	Creta.	Gilgamesh	então	acusa	Ishtar,	lembrando-a	do	miseráveldestino	reservado	a	seus	infelizes	amantes	do	passado,	um	deles	tendosobrevivido	como	um	pássaro	com	a	asa	quebrada,	outro	como	umlobo,	e	um	terceiro	como	uma	toupeira	cega;	pois	Ishtar	tinha	ospoderes	de	Circe.
Uma	trabalho	dessa	natureza	exigiria	umconhecimento	profundo	das	línguas	nas	quais	as	várias	partes	destaobra	chegaram	a	nós	—	o	sumério,	o	acadiano	e	o	hitita	são	asprincipais	entre	elas	—,	e	esta	é	uma	tarefa	que	não	creio	tercompetência	para	levar	a	cabo.	Mas	aqui	eleaparece	como	o	grande	\"senhor	da	sabedoria	que	vive	nasprofundezas\".
O	cedrovinha	das	montanhas	Amano,	no	norte	da	Síria	e	sul	da	Turquia,	e	talvezdo	Líbano	e	do	sudeste	da	Pérsia.	A	maior	parte	dos	demais	poemas	sumérios	são	hinos	elamentos	dirigidos	aos	deuses,	ou	que	se	ocupam	de	seus	atributos	eatividades.	Foiprovavelmente	em	Babilônia	que	a	Epopéia	sobreviveu	por	mais	tempoem	sua	forma	integral,	e
conhecem-se	cópias	do	texto	feitas	após	osaque	de	Nínive;	mas	esta	sobrevivência	se	deu	sob	a	forma	de	um	tipoespecial	de	narrativas	de	viagens	e	aventuras,	sempre	presentes	nomundo	atemporal	e	sem	fronteiras	da	lenda	e	do	romance	folclórico.Eliano,	escrevendo	em	grego	por	volta	do	ano	200	d.C,	sabia	daexistência	de	um	certo	Gilgamos,	rei	de
Babilônia,	e	narrou	a	história	deseu	nascimento,	que	não	é	muito	diferente	daquela	que	se	conta	dePerseu	e	também	de	Ciro.	As	escavações	feitas	em	Ras	Shamra,	a	antiga	Ugarit,	na	costa	síria,	trouxeram	de	volta	à	vidauma	literatura	épica	independente,	cujas	versões	escritas	datam	em	suamaioria	da	segunda	metade	do	segundo	milênio.	Já	fiz
menção	a	outras	versões	mais	antigas	nãorelacionadas	a	Gilgamesh:	o	\"Dilúvio\"	sumério,	em	que	Ziusudradesempenha	o	papel	de	Noé	ou	Utnapishtim,	e	o	Atrahasis	babilônico.Há	notáveis	semelhanças	entre	a	história	narrada	no	Gênesis	e	a	datábua	de	Gilgamesh,	mas	há	também	diferenças	surpreendentes.	A	versão	hitita	do	poemaé	a	única	a
oferecer	um	indício	de	uma	possível	relação	especial	entreos	leões	e	o	Deus-Lua.	A	rota	é,	ainda,	o	caminhopercorrido	pelo	sol	toda	noite	até	\"o	ponto	de	trânsito	na	foz	dos	rios\".Para	chegar	até	Utnapishtim,	\"o	Longínquo\",	Gilgamesh	tem	deatravessar	o	mesmo	Oceano	que	representava	a	última	fronteira	doterritório	conhecido	ou	conhecível	para
todos	os	povos	antigos,	gregos,semitas	ou	sumérios.	não	há	ninguém	que	nãoconsiga	chegar	lá...	No	entanto,	historiadores	consideram	apenas	as	11	primeiras	tábuas,	uma	vez	que	a	12ª	possui	uma	versão	sintética	da	história	que	contradiz	as	outras	inscrições.	A	semi-histórica	\"ListaDinástica	Suméria\",	composta	no	começo	do	segundo	milênio,
mostraque	Kish	foi	a	primeira	cidade	a	ganhar	preeminência;	mas,	algumtempo	depois,	Uruk	derrotou	Kish	e	tirou-lhe	a	supremacia.	Para	o	tradutor	essas	seçõesrepresentam	um	problema	especial,	particularmente	quando	vêm	muitoseguidas	umas	às	outras	sem	uma	forte	razão	emocional	ou	narrativa.Isto	se	aplica	às	instruções	recebidas	pelo
caçador	com	referência	àarmadilha	para	a	captura	de	Enkidu,	dadas	rápida	e	sucessivamentepor	seu	pai,	por	Gilgamesh	e	repetidas	por	ele	mesmo.	Há	uma	outra	grande	diferença:embora	esta	expedição	acarrete	a	travessia	do	Oceano	e	das	águas	damorte,	não	é	uma	jornada	pelo	mundo	inferior,	nem	tampoucoUrshana-bi	é	o	barqueiro	dos	mortos.
Esse	rei	sumério	existiu,	provavelmente,	no	período	entre	2800	a.C.	e	2500	a.C.	Na	história	narrada	pelo	poema,	Gilgamesh	é	apresentado	como	um	rei	despótico,	arrogante	e	que	oprimia	o	povo	da	cidade	de	Uruk.	Pouco	depois	desua	chegada	a	Nínive,	Smith	encontrou	as	linhas	que	faltavam	dadescrição	do	dilúvio.	Nos	poemas	de	Enmerkar,	o	rei
estáem	conflito	com	o	senhor	de	Aratta,	Estado	situado	a	leste,	nasmontanhas	da	Pérsia.	Há	algo	aqui	do	orgulhoso	Hipólito,	ou	de	Picus	eCirce	em	Ovídio,	ou	de	Anquíses,	o	menino	pastor	do	Monte	Ida,	que	nohino	homérico	foi,	para	sua	desgraça,	seduzido	por	Afrodite,	pois\"Aquele	que	se	deita	com	uma	deusa	imortal	perde	para	sempre	a	suaforça
e	vigor\".	Ele	aparece	como	um	ser	benigno,um	pacificador,	mas	nem	sempre	é	um	amigo	confiável,	pois,	comotantos	expoentes	da	sabedoria	primitiva,	ele	se	utilizava	de	truques	esubterfúgios,	sendo,	ocasionalmente,	um	tanto	malévolo.	A	linguagem	usada	aqui	é	muito	semelhante	à	de	umlamento	por	Ur-Nammu,	monarca	de	Ur	que	viveu	por	volta
de	2100	a.C.,cujo	texto,	de	passagem,	cita	o	nome	de	Gilgamesh.	Mais	tarde,	um	único	indivíduo	passou	a	ser	o	\"locatárioda	fazenda\"	ou	o	zelador,	até	o	momento	em	que	o	\"Poder	Real	desceudo	Céu\",	quando	o	poder	foi	secularizado,	e	as	dinastias	reais,	deaspecto	agressivo	e	competitivo,	passaram	a	suceder-se	umas	às	outras.O	grande	prestígio
dos	templos,	porém,	permaneceu	inalterado.	A	maioria	dos	deuses	tinha	um	lado	benigno	e	outroperigoso,	e	até	mesmo	Shamash	podia	ser	terrível;	mas	neste	poema,exceto	por	um	só	instante,	vemos	Ishtar	somente	por	seu	ângulo	maissombrio.	N.	Por	isso,	não	chega	asurpreender	que	não	tenhamos	hoje	em	dia	nenhuma	pista	em	relaçãoao
significado	real	deste	combate	com	o	leão.	Na	lista	dinástica,	Gilgameshconsta	como	o	quinto	monarca	da	primeira	dinastia	pós-diluviana	deUruk	(ver	abaixo).	Teria	sido	historicamente	possível	aopoeta	da	Odisséia	ter	escutado	a	história	de	Gilgamesh,	não	numaversão	truncada,	mas	no	original,	pois	os	navios	da	Jônia	e	das	ilhas	jácomerciavam	na
costa	síria.	Desta	forma,	por	trás	do	gales	Cynon,	por	trás	deOwen	e	Ivain,	por	trás	de	Sir	Gawain,	que	procura	a	Capela	Verdepassando	pela	gélida	floresta	setentrional	com	seus	carvalhos	e	suastrilhas	de	musgo,	por	trás	de	Dermot	em	sua	luta	com	o	\"selvagem\"	nafonte	(situada	no	caminho	que	leva	ao	país	submarino),	talvez	seesconda	a	Terra	dos
Vivos	dos	sumérios,	a	Floresta	de	Cedro	e	aMontanha	de	Prata,	Amano,	Elam	e	Líbano.	Uma	mostra	de	que	diferentes	narrativas	persistiramindependentemente	no	passado	está	no	fato	de	que	o	herói	de	umaversão	do	século	III	a.C.	—	que	pode	até	ser	de	autoria	de	Beroso,	umsacerdote	helenófono	da	Babilônia	—	recebeu	o	nome	de	Xisuthros
ouSisuthros,	que	não	pode	ser	senão	o	Ziusudra	sumério,	embora	o	nometenha	desaparecido	das	versões	semíticas	conhecidas.	Emborarevestida	de	uma	aparência	de	geografia	primitiva,	a	paisagem	é	tãoespiritual	quanto	a	Selva	Escura,	a	Montanha	e	o	Abismo	de	Dante.	O	que	encontramos	em	ambas	as	versões,	a	suméria	e	asemítica,	é	a	repetição,
palavra	por	palavra,	de	passagensrelativamente	longas	de	narrativa	ou	conversação	e	também	deelaboradas	fórmulas	de	saudação.	A	seguir	vem	a	morte	do	\"Touro	do	Céu\",	um	monstro	quepersonifica	a	seca	de	sete	anos	enviada	pela	deusa	como	castigo	porter	sido	rejeitada	por	Gilgamesh.	Este	jardim	dos	deuses	não	é	a	morada	celeste,	mas	antes
umparaíso	terrestre;	é	a	terra	da	aurora,	\"situada	a	leste,	no	Éden\".	G.	Segundo	ainda	essa	lista,	o	reinado	de	Gilgamesh	sobre	Uruk	foi	de	126	anos,	e	ele	aparece	no	épico	como	filho	da	deusa	Ninsuna.	A	causa	do	pessimismo	que	dominava	o	pensamentomesopotâmico	jaz	em	parte	na	precariedade	da	vida	nascidades-estados,	uma	vida	submetida
aos	caprichos	das	enchentes,	dassecas	e	das	ações	de	uma	vizinhança	turbulenta.	Notas	sobre	esta	versão	Esta	versão	da	Epopéia	de	Gilgamesh	não	é	uma	nova	traduçãodo	original	cuneiforme.	Mas,	com	relação	às	saudações	dirigidas	ao	herói	pelosvários	personagens	que	encontra	em	seu	caminho	à	procura	deUtnapishtim	e	suas	longas	réplicas	a
elas,	as	palavras	têm	um	efeitocumulativo;	cada	repetição	intensifica	a	atmosfera	de	cansaço,frustração	e	esforço	obstinado	e	deve,	por	isso,	ser	mantida.	Não	é	tanto	uma	questão	deprotótipos	e	parentesco,	mas,	antes,	de	uma	similaridade	de	atmosferas.O	mundo	em	que	viviam	os	bardos	gregos	e	os	escribas	assírios	nosséculos	VII	e	VIII	era
pequeno	demais	para	que	não	tenha	havido	algumcontato	entre	eles;	e	as	viagens	comerciais	dos	aventureiros	emercadores	gregos	forneciam	um	cenário	mais	do	que	propício	aointercâmbio	de	histórias;	especialmente	quando	o	campo	para	isso	forapreparado	séculos	antes	pelos	micênios	da	era	do	bronze,	em	seuscontatos	com	o	povo	da	Síria	e,
possivelmente,	com	os	hititas	daAnatólia.	Quase	não	seencontram	alegorias	no	texto,	mas,	quando	usadas,	os	resultados	sãoótimos.	Odocumento	de	Tummul,	também	datado	do	começo	do	segundomilênio,	diz	que	Gilgamesh	reconstruiu	o	santuário	da	deusa	Ninlil	emNippur,	depois	das	restaurações	anteriores	feitas	pelos	reis	de	Kish.	Maria	Helena	da
Rocha	Pereira.	Esses	eram	armas	bastante	poderosas,	pois	foi	com	elesque	o	deus	Marduk	subjugou	as	águas	do	caos	primevo	na	batalha	docomeço	do	mundo,	tal	como	ela	é	narrada	no	Enuma	Elish.	Gilgameshparece	menos	culpado	desse	pecado,	pois	ele	se	comovera	com	assúplicas	de	Humbaba,	embora	tivesse	permitido,	depois	de	teremmatado	o
touro,	que	os	jovens	que	se	juntaram	ao	seu	redor	paraadmirá-lo	gritassem:	\"Gilgamesh	é	o	mais	glorioso	dos	heróis,	Gilgamesh	éo	mais	eminente	entre	os	homens.\"	Por	isso,	a	vingança	divina	recaiprimeiro	sobre	Enkidu.	Aqueles	que	chegam	ao	Oeste	é	dito:	'Bem-vindo,são	e	salvo.'\"	7.	Esta	descoberta	deveu-se,	emprimeiro	lugar,	à	curiosidade	de
dois	ingleses,	e	depois	ao	trabalho	demuitos	estudiosos	em	diferentes	partes	do	mundo,	que	juntaram,copiaram	e	traduziram	as	tábuas	de	argila	onde	o	poema	foi	escrito.Esta	é	uma	obra	ainda	em	andamento,	e	a	cada	ano	que	se	passa	maislacunas	são	preenchidas;	mas	o	corpo	principal	da	epopéia	assíria	nãotem	sido	alterado	em	seus	aspectos
essenciais	desde	a	monumentalpublicação	do	texto,	Com	transliteração	e	comentários,	por	CampbellThompson,	em	1928	e	1930.	De	acordo	com	a	Lista	Real	Sumeriana	(lista	todos	os	reis	sumérios),	ele	foi	o	quinto	rei	dessa	cidade.	No	meio	desta	crise	ele	relembraseus	antepassados,	e	especialmente	Utnapishtim,	que,	segundo	se	dizia,alcançara	a
vida	eterna,	passando	a	integrar	a	companhia	dos	deuses.Ele	fora	o	sobrevivente	do	dilúvio,	um	outro	Noé,	a	quem	os	deuseslevaram	\"para	viver	na	foz	dos	rios\"	e	era	chamado	\"o	Longínquo\".	Anu	(o	An	sumério)	era	um	pai	dosdeuses,	guardando	menos	identidade	com	Zeus	do	que	com	Urano,	oDeus-Céu,	que	para	os	gregos	não	representava	mais
do	que	um	eloancestral	na	corrente	da	criação	e	de	cuja	união	com	a	Terra,	segundoalgumas	genealogias,	surgiram	o	Oceano,	os	rios,	os	mares,	os	Titãs	e,finalmente,	Crono,	o	pai	de	Zeus.	SANDARS,	N.	Gilgamesh	nãoestava	em	busca	de	uma	eterna	renovação	da	natureza,	algo	quepoderia	ter	obtido	com	a	deusa	Ishtar,	nem	tentava	meramente
escaparda	velhice,	passando	a	levar	uma	vida	tranqüila	e	ociosa,	como	a	quefora	concedida	a	Utnapishtim;	ele	estava	muito	mais	interessado	naimortalidade	terrena	e	nas	oportunidades	que	esta	oferecia	para	açõesheróicas;	buscava	uma	vida	de	glórias	na	terra	semelhante	à	dos	deusesno	céu.	Hoje,	é	impossível	dizer	sequalquer	um	desses	deuses
originou-se	na	própria	Mesopotâmia,	sepertenceu	ao	panteão	mitológico	daquele	estrato	populacional	aindamais	antigo	que	pode	ter	ocupado	o	território	mesopotâmico	antes	dachegada	dos	sumérios;	mas	são	os	deuses	destes	últimos	quedesempenham	os	principais	papéis	em	toda	a	epopéia;	e	este	é	umargumento	a	mais,	se	mais	algum	argumento
fosse	necessário,	a	favorda	grande	antigüidade	de	todos	os	episódios.	Os	heróis	tambémse	transformaram	e	sobreviveram,	viajando	para	o	oeste	e	para	o	leste.Muitos	reconhecem	no	Alexandre	da	Idade	Média	a	figura	deGilgamesh,	e	algumas	de	suas	aventuras	podem	ter	sido	transferidaspara	os	romances.	Neste	caso,condensei	as	informações	(um
recitador	talvez	as	tivesse	expandido	cominterpolações).	Estes	doisEstados	eram	tradicionalmente	rivais.	Graças	a	esse	trabalho,	sabe-se	muito	hoje	em	dia	a	respeitoda	antiga	Uruk,	de	seus	templos	e	da	vida	de	seus	habitantes.	Tratava-se	de	uma	narrativa	não	muito	heróica	esem	muita	relação	com	o	resto	do	texto,	sobre	disputas	e	um	leveconflito
armado	envolvendo	os	Estados	rivais	de	Kish	e	Uruk.	Nínive	está	devastada:	quem	dela	secompadecerá?\"	O	século	VII	foi	talvez	o	último	momento	na	história	do	OrientePróximo	em	que	uma	grande	literatura,	e	uma	história	como	a	deGilgamesh	de	Uruk,	pôde	quase	desaparecer	por	completo.	O	episódio\"Gilgamesh	e	Agga\",	assim	como	\"A	Morte
de	Gilgamesh\",	é	conhecidoapenas	em	sumério.	Ele	era	o	firmamento,	as	camadas	superiores	do	céu,	e	não	oar	que	sopra	sobre	a	terra.	O	último	ato,	a	morte	de	Gilgamesh,	existe	apenas	na	versãosuméria.	No	meio	dessa	Terra	está	a	montanha,	que	é	ao	mesmo	tempoa	moradia	dos	deuses	e	o	mundo	inferior,	o	lugar	de	onde	vêm	os	sonhos.Mas	a.
Aparentemente,	tal	concepção	daregião	dos	mortos	também	era	familiar	ao	autor	do	Salmo	XLIX,	queescreveu:	\"Eles	formam	um	rebanho	destinado	ao	Inferno;	a	morte	osconduz	ao	pasto,	e	os	justos	os	dominarão	pela	manhã;	sua	beleza	seráconsumida	pelo	Inferno,	para	que	não	haja	lugar	para	ela.\"	Por	sua	vez,	o	egípcio	às	portas	da	morte	tinha
uma	modestapretensão	ao	paraíso	para	confortá-lo	e	encorajá-lo	em	seus	últimosmomentos.	Logo	após	seu	retorno,	começou	a	publicarCuneiform	Inscriptions	of	Western	Ásia.	1.	Os	hebreus	tinham	razões	ainda	mais	fortes	paraquerer	esquecer	a	Assíria,	a	Babilônia	e	tudo	o	que	dizia	respeito	a	taisnações,	que	passaram	a	figurar	apenas	em	parábolas
admonitórias.Além	do	mais,	o	século	em	que	Nínive	caiu	foi	o	mesmo	que	viu	oaparecimento	de	duas	novas	formas	poéticas,	o	poema	lírico	e	a	odepara	coral,	ambas	utilizando	a	escrita	alfabética.	A	tradução	desse	poema	épico	somente	foi	possível	graças	à	Inscrição	de	Dario,	que	transcrevia	caracteres	cuneiformes	para	três	idiomas:	persa,	babilônio
e	elamita.	Gilgamesh,	em	suajornada	através	da	montanha	Mashu,	refaz	a	pé	o	itinerário	solar;	os	doiscumes	da	montanha	representam	o	nascer	e	o	pôr	do	sol,	e	o	destinofinal	da	viagem	é	o	jardim	do	Deus-Sol,	que	fica	nas	margens	doOceano.	Esta	influência	tem	sido	comparada,	ecom	justiça,	à	de	Roma	sobre	a	Europa	medieval.	Para	seencontrar
uma	linguagem	comparável	à	descrição	da	nuvem	negraque	se	aproxima	vinda	do	horizonte,	dentro	da	qual	os	trovõesretumbam	anunciando	a	aproximação	do	deus	da	tempestade,	épreciso	recorrer	aos	Salmos	—	\"...	X,	nº	2,	2014,	pp.	236-254.	Por	que	é	que	Gilgamesh	não	come	imediatamente	a	planta,recuperando	assim	sua	juventude?	A	volta	é
descrita	sumariamente	e	deixa	muita	coisa	inexplicada.O	final	da	aventura	é	como	um	feitiço	que	se	quebra;	depois	das	tribulações,	da	busca	e	de	um	prêmio	quase	ganho,	tudo	voltasubitamente	ao	normal	e	nos	encontramos	novamente	no	ponto	ondecomeçamos,	admirando	a	prosaica	excelência	dos	muros	da	cidade.Todas	as	coisas	boas	que
esperávamos	encontrar	—	juventude,	vidaeterna,	o	amigo	morto	—	desaparecem.	a	escuridão	estava	sob	seus	pés.	Epossível	que	nem	todas	as	versões	correntes	na	Mesopotâmia	e	noOriente	Próximo	durante	o	terceiro	milênio	tenham	sobrevivido	até	osdias	de	hoje.	La	prostitución	sagrada	en	el	Oriente	antiguo”	In:	Gerión,	n°	17,	1999,	p.	Dois	jovens
heróispartem	em	busca	de	fama;	a	montanha	e	os	cedros,	com	seu	sentinela,são	desafios	que	ultrapassam	os	horizontes	da	vida	cotidiana.	Quando	Layard	começou	a	escavar	em	Nínive,	esperavaencontrar	inscrições;	mas	a	realidade,	uma	biblioteca	soterradacontendo	toda	uma	literatura	perdida,	superou	suas	maioresexpectativas.	Que	ela	sabia	ser
encantadora,	isto	mostra-nos	um	hinocomposto	por	volta	do	ano	1600	a.C.	\"Reverenciai	a	rainha	das	mulheres,a	maior	entre	todos	os	deuses;	o	amor	e	o	deleite	revestem	seu	corpo;ela	está	cheia	de	ardor,	encanto	e	voluptuosa	alegria;	seus	lábios	sãodoces,	sua	boca	é	a	Vida,	a	felicidade	atinge	seu	auge	quando	ela	estápresente;	que	visão	gloriosa,	os
véus	cobrindo,seu	rosto,	suas	graciosasformas,	seus	olhos	cheios	de	brilho.\"	Esta	é	a	radiante	deusa	do	amor	emsua	primeira	aparição	a	Gilgamesh,	mas	seu	aspecto	logo	se	transforma	e	ela	assume	uma	face	mais	familiar,	o	da	\"senhora	das	dores	e	dasbatalhas\".	Já	é	possível	agoracombinar	e	comparar	um	corpo	de	escritos	bem	maior	e	bem
maisantigo	do	que	o	que	tínhamos	até	então.	Embora	o	textoconte	com	a	participação	de	arautos	e	grandes	guerreiros,	sua	ação	éainda	menos	heróica	do	que	a	de	\"Gilgamesh	e	Agga\".	Gilgameshé	uma	narrativa	secular,	dividida	em	episódios	vagamente	relacionados,que	cobrem	os	eventos	mais	importantes	da	vida	do	herói.	E	o	Senhor	trovejou	nos
céus\".	A	influência	deste	povo	talentoso,	demonstrada	nas	leis,na	língua	e	no	campo	das	idéias,	persistiu	por	muito	tempo	após	ainvasão	de	seus	vizinhos	semitas.	Na	Epopéia	de	Gilgamesh	eleaparece	mais	freqüentemente	sob	seu	aspecto	destrutivo;	Anu,	por	suavez,	é	um	ser	remoto	que	vive	bem	longe,	no	firmamento,	além	dosportões	do	céu.
Pritchard	sob	o	títuloAncient	Near	Eastern	Texts	Relating	to	the	Old	Testament	(segundaedição,	1955;	existe	agora	uma	terceira	edição,	de	1969,	com	materialsuplementar).	E	possível	então	que	os	compiladores	maisrecentes	tenham	se	inspirado	também	neste	ciclo,	além	do	ciclo	originalde	Gilgamesh.	Para	o	leitor	comum,	que	não	é	um	especialista
em	assiriologia	ou	estudante	dasliteraturas	e	da	história	antiga,	estes	textos	são	de	difícil	leitura,	poistendem	a	enfatizar,	e	não	a	mitigar,	os	defeitos	e	falhas	do	original.Cada	palavra	ausente	ou	de	significado	duvidoso	é	assinalada	porchaves	ou	lacunas;	estes	sinais	variam	conforme	a	palavra	entrecolchetes	tenha	sido	inserida	pelo	tradutor	ou	pelo
antigo	redator.	O	contexto	histórico	As	escavações	arqueológicas	e	a	decifração	dos	textosensinaram-nos	muito	a	respeito	do	contexto	histórico	e	literário	daEpopéia.	O	poema,	contudo,	só	veio	a	ser	transcrito	muitos	séculos	mais	tarde.	A.	Trata-se	deum	anacronismo	possivelmente	originado	pela	má	compreensão	deredatores	mais	modernos	de	um
texto	mais	antigo.	Ele	é	também	o	deusdos	oráculos:	\"Através	da	taça	do	adivinho,	dos	feixes	de	cedro,	instruís	osacerdote	do	oráculo,	o	intérprete	de	sonhos,	o	feiticeiro...\";	e	em	outrohino	ele	é	o	juiz:	\"Proferis	diariamente	os	veredictos	do	céu	e	da	terra;	ofogo	e	as	chamas	que	vos	acompanham	em	vossa	vinda	ofuscam	todasas	estrelas	do	céu.\"	Foi
também	ele	quem	deu	a	Hamurabi	seu	sistemade	leis.	Narrativa	da	Epopeia	de	GilgameshNão	pare	agora...	O	mundo	inferior	ficava	abaixo	da	superfície	da	terra,	mas	acima	das	águasinferiores,	do	grande	abismo.	Aparentemente,	a	história	do	rapto	(se	é	que	houve	algum)	foimais	tarde	esquecida	ou	perdeu	a	importância,	e	com	isso	perdeu-setambém
a	personalidade	de	\"Kur\";	pois,	como	aconteceu	a	Hades,	osinistro	deus	acabou	tornando-se	pouco	mais	do	que	um	lugar	escuro	eEreshkigal	desposou	outros	maridos.	Numa	reconstrução	da	teogoniasuméria,	feita	pelo	Professor	Kramer,	An	foi	o	primogênito	do	marprimordial.	Destescapítulos,	apenas	dois	nomes	são	lembrados	até	hoje	no
linguajarcotidiano:	o	do	caçador	Nimrod	e	o	da	torre	de	Babel.	A	obra	encontrada	nessa	época	foi	escrita	pelos	sumérios	e	recebeu	o	nome	de	Sha-naqba-imru	(Aquele	que	viu	a	profundeza)	ou	Shutur-eli-sham	(Aquele	que	se	eleva	sobre	todos	os	reis).	Foram	criadas	colônias	de	mercadores	eentrepostos	comerciais,	mas	o	tráfego	de	caravanas
erafreqüentemente	interrompido,	e	a	matéria-prima	acabava	sendo	tirada	à	força	de	relutantes	tribos	da	Pérsia,	da	Arábia	ou	da	Capadócia.	Da	mesma	forma,	há	também	uma	grandediferença	entre	a	condição	de	semidivindade	e	imortalidade	queUtnapishtim,	Atrahasis	e	Ziusudra	obtêm	para	si	e	suas	famílias	e	a	solenealiança	bíblica	entre	Deus	e
um	Noé	ainda	inteiramente	humano,	graçasa	quem	toda	a	humanidade	pode	respirar	aliviada	e	viver	semansiedades.	Talvez	tenham	surgido	algumas	versõespopulares	em	aramaico,	que	não	sobreviveram;	mas	os	persas,	quecontinuaram	a	usar	a	antiga	escrita,	possuíam	sua	própria	literatura,	eobviamente	tinham	muito	pouco	interesse	pela	história	e
pelas	lendas	deseus	antigos	inimigos.	Enlil,	quetinha	Nippur	como	sua	cidade,	era	o	vento	e	a	tempestade,	o	hálito	e	o\"verbo\"	de	Anu,	pois,	segundo	os	hinos	em	seu	louvor,	\"O	espírito	do	verboé	Enlil,	o	espírito	do	coração	de	Anu\".	A	história	tem	muitos	desdobramentos,	mas	eissua	tragédia:	o	conflito	entre	os	desejos	do	deus	e	o	destino	do
homem.A	mãe	de	Gilgamesh	era	uma	deusa	relativamente	obscura,	quepossuía	um	templo-palácio	em	Uruk.	Carlos	Daudt	de	Oliveira.	9.	O	trabalho	continuou,contudo,	no	ano	seguinte,	e	um	total	de	trinta	a	quarenta	mil	tábuasforam	encontradas	e	distribuídas	entre	museus	na	Filadélfia	e	Istambul.Em	um	pequeno	grupo	destas	tábuas	encontram-se
as	versões	maisantigas	do	ciclo	de	Gilgamesh	na	língua	suméria.	É	a	este	lado	de	seu	caráter	que	lhe	foi	dirigido	um	hino	deBabilônia:	\"Oh,	estrela	da	lamentação,	fazeis	com	que	irmãos	na	paz	seponham	em	luta	uns	contra	os	outros	e,	no	entanto,	inspirais	umaamizade	leal	e	perseverante.	Entre	os	mortais,	apenas	um	foitransportado	à	vida	eterna,
\"lá	longe,	na	foz	dos	nos\",	e	ele	viveunaqueles	obscuros	dias	da	época	antediluviana,	tal	como	Enoc,	que\"caminhou	com	Deus	e	desapareceu,	pois	Deus	o	levou\".	Sir	Leonard	Wolleyidentificou	em	Ur	uma	catástrofe	ainda	mais	antiga,	mas	sua	extensão	foiapenas	local,	e	não	há	provas	arqueológicas	que	corroborem	aocorrência	de	um	desastre
natural	de	proporções	devastadoras;	nemmesmo	as	mais	antigas	tradições	sumérias	fazem	menção	a	um	dilúviode	conseqüências	catastróficas.	quanto	à	duração	da	vida	na	terra,	trata-se	de	uma	espécie	de	sonho.	Alguns	anos	antes,entre	1849	e	1852,	W.	Ao	publicar	o	\"Dilúvio\"	assírio,	Smith	afirmou	tratar-seevidentemente	de	uma	cópia	de	uma
versão	muito	mais	antiga	feita	emUruk,	a	Erech	da	Bíblia,	conhecida	hoje	como	Warka.	Estas	eram	características	comunsda	poesia	oral,	que	serviam	para	ajudar	o	recitador	ao	mesmo	tempoque	satisfaziam	à	platéia.	Ele	é	dois	terços	deus	eum	terço	homem,	pois	sua	mãe	era	uma	deusa,	como	a	mãe	de	Aquiles.Dela	Gilgamesh	herdou	grande	beleza,
força	e	inquietude.	Dizia-se	\"Uruk	das	fortes	muralhas\",	e,	tradicionalmente,	foraGilgamesh	o	grande	construtor.	No	lugar	do	juramento	do	arco-íris,	há	apenas	Ishtarbrincando	com	o	colar	entre	os	dedos	enquanto	exclama	que	jamais	seesquecerá	\"daqueles	dias\".	Ele	é	avisado	em	sonho.	Após	uma	longa	peregrinação	pelo	mundo	selvagem,
vivendocomo	um	caçador	pobre	e	vestindo	peles	de	animais,	Gilgamesh	chegaa	um	desfiladeiro,	onde	mata	leões	que	vê	brincando	sob	a	luz	da	lua.Este	curto	episódio	é	introduzido	quase	casualmente,	mas	é	provávelque	tivesse	um	significado	que	se	perdeu	para	nós,	pois	um	grandenúmero	de	sinetes	os--tenta	uma	imagem	em	que	um	homem,	que
seacredita	ser	Gilgamesh,	trava	combate	com	leões;	e	por	todo	o	resto	dajornada,	até	chegar	à	Fonte	da	Juventude,	o	herói	veste	a	pele	do	leão.O	grupo	heráldico	com	um	guerreiro	flanqueado	por	dois	leõesrampantes	passou	para	a	iconografia	do	mundo	clássico,	medieval	emoderno	e	é	até	hoje	conhecido	como	\"o	motivo	de	Gilgamesh\".Sabemos
que	o	leão	encontrado	por	Dante	no	sopé	da	montanha,\"Fronte	erguida	e	louco	de	fome\",	simbolizava	o	pecado	da	Soberba,enquanto	a	pantera	entalhada	no	coro	de	uma	igreja	medieval	podeestar	simbolizando	Cristo,	visto	como	a	pantera	que	matou	o	dragão,dormiu	por	três	dias	e	então	refrescou	o	mundo	com	seu	hálito.	Pode	ser	que	haja	também
uma	relação	entre	esse	nome	e	o	da	sibila	caldéia	descrita	por	Beroso.	“The	Origin	of	Prostitution	in	Ancient	Mesopotamia”	In:	The	University	of	Chicago	Press,	v.	Rio	de	Janeiro:	Jorge	Zahar	Editor,	2006.	Após	o	episódio	da	floresta,	concluído	com	aparente	sucesso,vem	o	grande	ato	de	glorificação	de	Gilgamesh,	o	Rei:	paramentado,	com	coroa	e
manto,	quase	tão	belo	quanto	um	deus,	o	herói	lembraUlisses	depois	de	sua	penosa	aventura	no	mar,	quando	Atena	dotou-ode	beleza-	divina.	Dialética	do	esclarecimento.	Por	meio	de	piedosos	sacrifícios,Lugulbanda	obtém	a	proteção	do	Deus-Sol;	e,	mais	uma	vez,	tal	comoGilgamesh	em	suas	peregrinações	pelas	regiões	agrestes,	ele	comecarne	de
animais	selvagens	e	plantas	silvestres	como	se	fosse	um	pobrecaçador.	De	qualquer	maneira,	o	mundodescrito	nas	\"epopéias\"	é	bem	semelhante	àquele	dos	primeiros	cincoséculos	do	terceiro	milênio,	antes	da	unificação	do	panteão	no	fim	domilênio	(sob	a	terceira	dinastia	de	Ur)	e	antes	da	padronização	e	doformalismo	do	segundo	milênio.	O
contexto	literário	Sobreviveram	da	literatura	sumária	cinco	poemas	relacionados	aGilgamesh.	Exprimi	a	opinião	de	que	a	situação	política	doterceiro	milênio	constitui	o	mais	provável	pano	de	fundo	da	ação.	Antes	de	ir	para	Bagdá,	Rawlinson,então	um	oficial	do	exército	a	serviço	da	Companhia	das	índias	Orientais,havia	descoberto	aquilo	que
acabaria	se	revelando	a	principal	chavepara	a	decifração	do	cuneiforme:	uma	grande	inscrição,	a	\"Inscrição	deDario\",	encontrada	na	rocha	de	Behistun,	perto	de	Kermanshah,	naPérsia,	escrita	em	caracteres	cuneiformes	em	três	línguas	—	o	persa,	obabilônico	e	o	elamita	arcaicos.	Foram	também	identificadas	tábuas	em	Bagdá	e	em	outraspartes,
algumas	de	importância	histórica,	outras	diretamenterelacionadas	ao	texto.	“Uma	apresentação	da	Epopeia	de	Gilgamesh”	In:	A	Mais	Antiga	Epopéia	do	Mundo:	a	Gesta	de	Gilgamesh.	Os	principais	deuses	da	Epopéia	As	cidades	da	Mesopotâmia	compartilhavam	um	mesmopanteão,	mas	os	deuses	não	eram	cultuados	em	todas	as	partes	sob	osmesmos
nomes.	Têm	surgido	muitas	controvérsias	em	torno	da	relação	existenteentre	o	dilúvio	do	Gênesis	e	o	dos	escritores	assírios,	babilônios	e	sumérios.A	opinião	geral	que	se	tinha	até	certa	época,	segundo	a	qual	o	relatodo	Gênesis	seria	uma	versão	mais	refinada	e	recente	de	uma	históriabastante	conhecida	nas	cidades	da	Babilônia,	já	não	é	mais
deaceitação	geral;	muitos	sustentam	a	idéia	de	que	tenha	se	originadodiretamente	de	uma	história	muito	antiga	e	independente.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	É	improvável,	mas	não	impossível,	queAssurbanipal	tenha	ouvido	um	contador	de	histórias	grego	recitar	aIlíada	em	Nínive.	É	Enkidu	quem	traz	notícias	sobre	a
misteriosa	floresta	decedros	e	seu	terrível	sentinela,	com	quem	eles	se	verão	face	a	face	numencontro	que	é	o	tema	do	segundo	episódio.	Trata-se	de	Enkidu,	o	\"homem	natural\",criado	entre	os	animais	selvagens	e	rápido	como	uma	gazela.	Dentre	as	primeiras	obras	literárias	sumérias,	os	poemas	deEnmerkar	parecem	mais	narrativas	de	disputa	e
debate	argumentativodo	que	epopéias	heróicas.	O	destino	destes	povosdependia	também	do	caráter	dos	deuses,	que	eram	considerados	ospoderes	responsáveis	por	tais	condições.	Gilgamesh	foiinstruído	por	Sidun	sobre	como	atravessar	as	águas	da	morte,	assimcomo	Ulisses	foi	informado	por	Circe	do	caminho	para	o	Hades	atravésdo	\"rio	Oceano\".
Enkidu	se	recusara	a	atendero	pedido	de	clemência	de	Humbaba	e	insultara	Ishtar.	No	segundo	nível,	este	episódio	é	uma	aventura.	No	poema	sumério,	contudo,	ele	tem	ainda	umaspecto	ígneo,	talvez	relacionado	aos	vulcões.	Guido	Antônio	de	Almeida.	Existem	hoje	em	dia	várias	traduçõesacadêmicas	para	o	inglês,	o	francês	e	o	alemão,	que
fornecem	umtexto	preciso	e	acrescido	de	longas	notas	explanatórias.	Seu	idioma	continuousendo	utilizado	na	escrita,	como	o	latim	na	Idade	Média,	por	muitosséculos	após	a	perda	de	sua	identidade	política.	Os	gregos	mantinham	contato	com	osassírios	em	Al	Mina	e	Tarso.	Há	também	uma	ligaçãolingüística	entre	o	nome	dado	à	planta	e	aquele	dado
à	casca	queenvolve	a	cássia,	\"casca	de	cobra\",	ou	seja,	a	pele	descascada	dacobra.	quando	está	longe	de	sua	cidade	e	de	sua	família,	o	meninopastor	temeroso	do	campo	aberto	recorre	a	vós,	o	pastor	confuso	entreseus	inimigos...	Balsas	decedro,	como	gigantescas	cobras,	flutuavam	rio	abaixo	vindas	damontanha	de	cedro;	balsas	de	pinho	vinham	da
montanha	de	pinheiro.Em	pedreiras	onde	ninguém	jamais	esteve,	Gudea,	o	sacerdote	deNingirsu,	abriu	uma	trilha;	as	pedras	chegavam	em	grandes	blocos,	echegavam	também	caçambas	de	betume	e	gesso	das	montanhas	deMagda;	tantos	quantos	os	barcos	que	trazem	aveia	dos	campos.\"	Pordetrás	do	Gudea	de	carne	e	osso	podemos	discernir	a
figura	nebulosade	Gilgamesh,	o	grande	construtor	de	templos	e	cidades,	que	seaventurou	pelo	interior	das	florestas	trazendo	de	volta	a	preciosamadeira	do	cedro.	Com	a	publicação	das	tábuas	de	Ur	que	se	encontram	no	Museu	Britânico,	novos	acréscimos	foram	feitos	ao	textoconhecido.	A	narrativa	Embora	os	deuses	desempenhem	papéis
importantes	emGilgamesh	—	pelo	menos	nas	últimas	versões	do	poema	—,	a	Epopéiaparece	ter	sido	uma	obra	tão	secular	quanto	a	Odisséia.	Nesta	época	o	mundo	ainda	estava	envoltona	escuridão,	e	Enlil,	o	ar,	vivia	aprisionado	entre	o	teto	escuro	do	céu,uma	noite	sem	estrelas,	e	a	superfície	da	terra.	Nós,	contudo,	não	somos	tãodiferentes	dos
sumérios	nesse	aspecto;	para	prová-lo,	basta	comparar	onúmero	de	sinônimos	nos	dicionários	ingleses	sob	os	verbetes	\"Vida\"	e\"Morte\".	Mas,	embora	a	poesia	lírica	produzida	na	Grécia	do	século	VII	seja	moderna,	a	literatura	épicadaquele	país	ainda	pertencia	em	parte	ao	mesmo	mundo	lendário	deGilgamesh,	o	rei	da	antiga	Uruk.	Mas	essas	são	as
palavras	da	divindade	maisnotoriamente	infiel.	A	volta7.	Há	tambémmomentos	em	que	a	repetição	de	palavras	semelhantes,	compequenas	variações,	intensifica	a	tensão	e	conduz	a	um	clímax,	comona	jornada	de	Gilgamesh	à	montanha.	A	sobrevivência	do	texto	Esta	história	conservou-se	precariamente,	só	tendo	sidoredescoberta	no	século	passado;



pois,	quando	Nínive	caiu,	em	614	a.C,dominada	pelas	forças	conjuntas	dos	medos	e	babilônios,	a	destruiçãoque	se	seguiu	à	sua	queda	foi	tão	completa	que	a	cidade	jamais	sereergueu,	■	e	sob	as	ruínas	da	capital	assíria	foi	soterrada	toda	abiblioteca	de	Assurbanipal.	OGênesis	não	menciona	o	nome	da	cidade,	mas	as	outras	versõesapontam
Shurrupak,	atual	Fará,	uma	das	primeiras	cidades-estadossumérias	a	conquistar	uma	posição	hegemônica.	Em	contraposição	ao	céu	e	suas	divindades,	encontra-se	o	mundoinferior	com	suas	divindades	sombrias.	Entre	suas	principais	façanhas	estava	adestruição	das	muralhas	de	Uruk.	Temos	boas	razões	para	crer	que	a	maior	parte	dos	poemas
deGilgamesh	já	haviam	sido	escritos	nos	primeiros	séculos	do	segundomilênio	a.C.	e	que	provavelmente	já	existiam	numa	forma	bastantesemelhante	muitos	séculos	antes	disso,	ao	passo	que	o	texto	definitivo	ea	edição	mais	completa	da	epopéia	vêm	do	século	VII,	da	biblioteca	deAssurbanipal,	antiquário	e	último	dos	grandes	reis	do	Império
Assírio.Assurbanipal	foi	um	grande	general,	o	saqueador	do	Egito	e	de	Susa;mas	foi	também	o	compilador	de	uma	notável	biblioteca,	composta	pordocumentos	relativos	à	história	contemporânea	e	por	hinos,	poemas	etextos	científicos	e	religiosos	muito	mais	antigos.	Nos	escritos	sumérios	posteriores,	bemcomo	nos	antigos	textos	babilônicos,	as
enchentes	e	os	dilúvios	sãoenviados	pelos	deuses,	junto	com	outros	castigos	igualmentecatastróficos:	a	doença,	a	seca	e	a	fome.	Por	suavez,	quando	Gudea,	rei	de	Lagash,	quis	construir	um	templo	para	o	deusNingirsu,	\"Trouxeram	para	Gudea	o	cobre	de	Susa,	do	Elam	e	das	terrasocidentais...	A	linguagem	do	texto	sumério	é	diferente	em	qualidade;
em	parte,	talvez,	por	estar	mais	próxima	de	um	hino	ou	deuma	liturgia.	O	fragmento	palestino	vem	da	tábua	quedescreve	a	morte	de	Enkidu.	Háuma	falha	geológica	que	atravessa	a	Anatólia	e	a	Armênia,	e	é	provávelque	os	vulcões	da	área	ainda	estivessem	ativos	por	volta	do	terceiro	milênio	a.C,	um	fato	que	acrescenta	interesse	à	acurada	descrição
deum	vulcão	em	erupção	contida	num	dos	sonhos	de	Gilgamesh	naMontanha	dos	Cedros.	Gilgamesh,	o	jovem	rei	de	Uruk,	desejava	ostentar	seupoder	e	ambição	construindo	templos	e	grandes	muralhas,	comofizeram	Sargão	de	Agade	e	Gudea	de	Lagash.	Mas,	ao	contrário	de	Ulisses,	Gilgamesh	está	só	e	nãotem	um	barco;	tem	de	achar	o	barqueiro,	e
as	instruções	dadas	porSiduri	são	confusas	e	pouco	confiáveis.	Nessa	jornada	pela	imortalidade,	Gilgamesh	foi	ao	encontro	de	Utnapishtim,	um	herói	conhecido	por	ter	alcançado	a	imortalidade	após	sobreviver	a	um	grande	dilúvio.	Ele	nos	conta	que	enviouseus	servos	aos	antigos	centros	de	saber	de	Babilônia,	Uruk	e	Nippur	paraque	pesquisassem
seus	arquivos	e	copiassem	e	traduzissem	para	osemítico	acadiano	da	época	os	textos	escritos	na	antiga	língua	sumériada	Mesopotâmia.	Uma	das	razões	para	esse	desaparecimento	pode	estar	noscaracteres	cuneiformes	com	os	quais	a	obra	foi	escrita.	Nosso	mundo	pode	ser	infinitamente	maior,	masainda	assim	acaba	num	abismo,	nas	águas
superiores	e	inferiores	danossa	ignorância.	Tudo	o	que	pode	ser	dito	a	respeitodeles	é	que	sua	destruição	tornou	necessário	o	uso	de	varas	para	apropulsão	do	barco	e	que	eles	estavam	de	alguma	maneirarelacionados	a	\"asas\"	ou	a	\"seres	ou	figuras	aladas\",	mas,	no	mais,	\"elesconservam	até	o	presente	a	maior	parte	de	seu	mistério\",	como
afirmouo	professor	Gadd	num	ensaio	escrito	em	1966	sobre	os	novos	textos.	Uma	vez	que	os	deusesdesempenham	um	papel	tão	importante	na	epopéia,	é	bom	falarmosum	pouco	a	respeito	destas	criaturas	imprevisíveis	e	aterrorizantes.	O	herói	da	Epopéia	As	dúvidas	quanto	à	existência	de	um	Gilgamesh	histórico	nãoafetam	seriamente	a	nossa
fruição	da	epopéia;	mas	recentemente\"	osestudiosos	conseguiram	comprovar,	sem	sombra	de	dúvida,	que	umhomem,	um	rei,	chamado	Gilgamesh,	viveu	e	reinou	em	Uruk	em	algumaépoca	da	primeira	metade	do	terceiro	milênio.	Havia,	alémdisso,	aquele	sentimento	a	que	Henri	Frankfort	deu	o	nome	de	\"angústiaimplícita\",	devida	ao	\"terror
obsessivo	de	que	forças	turbulentas	emisteriosas	pudessem	trazer	a	qualquer	momento	uma	catástrofe	àsociedade	humana\".	A	\"poesia\"	foiconcebida	dentro	daquele	espírito	de	quem	vê	nos	relâmpagos	quesurgem	no	horizonte	os	deuses	do	mundo	inferior	a	elevar	suas	tochas	porcima	de	suas	cabeças.	Com	a	morte	de	Enkidu,	ultrapassamos	a
metade	da	história.	Lambert	e	A.	Infelizmente,	o	episódio	chegou	até	nós	em	estado	bastantefragmentário,	e	a	narrativa	das	maravilhas	do	jardim,	com	seus	frutosadornados	de	jóias,	foi	quase	toda	perdida;	restou	apenas	o	suficientepara	nos	fornecer	um	dos	raros	vislumbres	do	jardim	do	Éden	segundo	oantigo	idioma	semítico.	trouxeram-lhe	grandes
toras	de	salgueiro	e	ébano,	e	Gudeaabriu	uma	trilha	na	montanha	de	cedros	onde	ninguém	jamaispenetrara;	ele	cortou	os	cedros	com	grandes	machados.	De	qualquer	maneira,	aimpressão	que	se	tem	é	a	de	que	Enkidu	está	longe	de	ser	um	mero\"personagem-tipo\".	2.	No	episódio	da	Floresta	de	Cedros,esta	idéia	central	funciona	apenas	como	um
estímulo	à	ambição	doherói	de	deixar	um	nome	a	ser	lembrado;	mas	após	a	morte	de	seu	fielcompanheiro	o	tema	torna-se	mais	imperioso:	\"Como	posso	descansardepois	que	Enkidu,	a	quem	amo,	virou	pó,	e	quando	também	eumorrerei	e	serei	enterrado	para	sempre?\"	No	final	do	poema,	este	espíritose	transforma	em	mofa	devido	às	oportunidades
perdidas	e	àsesperanças	desfeitas.	Daniel	R.	ela	é	ceifada	pelos	habitantes	do	horizonte	e	pelas	Almas	doOriente.\"	Este	renascimento	não	era	apenas	para	o	homem	excepcionalou	para	o	rei,	mas	para	\"milhões	de	milhões...	Mas	nas	montanhasviviam	tribos	desconhecidas	que	opunham	resistência	a	qualquertentativa	de	remoção	dos	cedros	pela
força.	Mais	tarde,	na	conversa	que	Enkidutem	em	seu	leito	de	morte,	fala-se	de	um	portão	situado	em	Uruk,	feitocom	a	madeira	vinda	da	floresta.	Relata-se	que	Sargão	empreendeuuma	campanha	vitoriosa	pelos	territórios	do	norte,	e	que	seu	deus	Dagondeu-lhe	a	\"região	superior\"	até	a	\"Floresta	de	Cedros\"	e	a	\"Montanha	dePrata\".	As	escavações
em	Warkamostram	o	esplendor	dos	templos	ainda	no	período	do	surgimento	da	escrita.	Nahistória	suméria,	a	narrativa	do	dilúvio	segue-se	às	da	criação	do	homem,dos	vegetais	e	dos	animais,	da	instituição	da	monarquia	e	doestabelecimento	da	maneira	correta	de	cultuar	os	deuses.	Nãose	conhece	até	agora	qualquer	correspondente	sumério	deste
episódio;não	é	impossível,	porém,	que	algo	venha	a	ser	encontrado	no	cicloinédito	de	Lugulbanda.	Segundo	a	listadinástica,	Gilgamesh	foi	o	quinto	na	linha	de	reis	que	se	seguiram	àfundação	da	primeira	dinastia	de	Uruk	(após	o	dilúvio)	e	teria	reinadopor	126	anos;	seu	filho,	contudo,	reinou	por	meros	trinta	anos,	e	daí	pordiante	os	reis	viveram	e
reinaram	por	períodos	humanos	comuns.	Qualquer	contador	de	histórias	infantis	sabeque	sua	platéia	quer	a	repetição	exata	de	uma	passagem	conhecidaou	popular	e	que	se	opõe	ferozmente	a	qualquer	desvio,	por	menor	queseja,	em	relação	às	palavras	usadas	na	primeira	vez	em	que	a	história	foicontada.	Trata-se	de	uma	carta	supostamenteescrita
por	Gilgamesh	a	um	outro	rei,	com	ordens	para	que	enviasse	umaquantidade	absurda	de	gado	e	metais,	assim	como	de	ouro	e	pedraspreciosas,	que	serviriam	à	confecção	de	um	amuleto	para	Enkidu,	quenão	pesaria	menos	de	quinze	quilos.	A	República.	Estes	poemas	têm	direito	a	um	lugar	na	literatura	mundial,	nãoapenas	por	precederem	às
epopéias	homéricas	em	pelo	menos	mil	equinhentos	anos,	mas	principalmente	pela	qualidade	e	originalidade	dahistória	que	narram.	Não	sabemos	por	quanto	tempo	o	poema	foi	recitado,	mas	a	conservação	destas	palavras	no	texto	sugere	a	coexistência	de	umatradição	oral	e	uma	tradição	escrita.	|1|	CARREIRA,	José	Nunes.	PLATÃO.	Os	deuses
babilônicos	e	seuuniverso	desapareceram	para	ressurgir	mais	tarde	nas	religiõesmediterrâneas,	especialmente	nas	crenças	gnós-ticas.	Os	mesmos	demônios	ficam	de	emboscada	à	nossaespera,	\"o	Demônio	no	relógio\",	e	no	final	de	tudo	retornamos	ao	pontode	onde	saímos,	como	quem	\"partiu	numa	longa	jornada,	cansou-se,	exauriu-se	em	trabalhos
e,	ao	retornar,	gravou	na	pedra	toda	a	suahistória\".	Humbaba	é	o	perpétuo	Monstro-Pastor,	como	ohorrível	homem	da	clava	que	Cynon	ou	o	Cavaleiro	Verde	do	poemasetentrional	encontram	em	suas	aventuras;	é	uma	divindade	danatureza	selvagem	que,	como	as	próprias	florestas,	os	séculos	nãoconseguem	mudar.	A	busca	da	vida	eterna5.	Em	1839,
umjovem	inglês,	Austen	Henry	Layard,	partiu	com	um	amigo	para	umaviagem	por	terra	até	o	Ceilão;	mas	ele	se	deteve	por	algum	tempo	naMesopotâmia	para	fazer	um	reconhecimento	das	colinas	assírias.	Como	poderiase	esperar	de	uma	obra	originada	em	Uruk,	o	Estado	sai	semprevencedor	em	suas	contendas	contra	Aratta.	Numa	obra	que	existe
há	tanto	tempo	e	que	foi	tãofreqüentemente	copiada	e	alterada,	é	inútil	buscar	precisão	históricanos	eventos	narrados.	Mesmocontendo	elementos	quase	religiosos,	como	as	lamentações	pelosmortos	e	as	composições	formalizadas	sobre	a	\"Sabedoria\",	não	háindício	de	que	fosse	recitada	em	rituais	religiosos,	como	acontecia	como	grande	poema
babilônico	sobre	a	Criação,	o	Enuma	Elish.	O	trabalho	de	decifração	foi	iniciado	por	Henry	Rawlinson,	na	residência	oficial	do	governador-geral	em	Bagdá,	onde	Rawlinsonocupava	o	cargo	de	agente	político.	E	uma	visão	deprimente	de	pássaros	pesados,	mudos	eapáticos,	agachados	na	sujeira	com	suas	penas	enlameadas.	Esse	trabalho	foi	ampliado
quando	novos	trechos	da	história	foram	encontrados	posteriormente.	Anu	a	princípio	se	recusa	a	criar	o	touro;quando,	porém,	a	enfurecida	Ishtar	ameaça	pôr	abaixo	os	portões	doinferno	e	trazer	os	mortos	para	comerem	com	os	vivos,	ele	aquiesce,	poisnão	se	trata	de	uma	simples	ameaça,	já	que,	como	nos	narra	um	outropoema,	o	episódio	realmente
se	concretizou.	O	Professor	Gadd	vê	nesta	história	umatragédia	tripla:	a	do	marido	seduzido	por	encantos	meretrícios	queacabam	por	levá-lo	a	uma	vida	da	qual	ele	logo	se	cansa;	a	donômade	perdido	na	cidade	para	onde	fora	levado;	e,	finalmente,	a	do\"nobre	selvagem\"	tentado	por	uma	mulher	que	lhe	transmite	um	tipo	deconhecimento	que	só	lhe
trará	infortúnios.	Ostemplos	eram	cuidados	por	um	corpo	perpétuo	de	sacerdotes,	em	cujasmãos,	em	determinada	época,	chegou	a	ficar	quase	toda	a	riqueza	doEstado.	Gilgamesh	em	veste	hitita,	p.	Num	prefácio	ao	livro	que	contém	as	mais	recentestraduções	das	tábuas	de	Ur,	o	Professor	Gadd	chama	a	atenção	para	aconversa	do	fadado	e
moribundo	Enkidu	com	o	Deus-Sol,	na	qualinsinua-se	que	ele	tivera	uma	vida	feliz	nas	planícies	ao	lado	de	suamulher,	uma	\"mãe	de	sete\".	De	seu	paiherdou	a	mortalidade.	Ali,	caminhando	de	madrugada,	o	deus	do	solvê	Gilgamesh	desmazelado,	com	ar	de	desespero.	Do	desfiladeiro	onde	matou	os	leões,	Gilgamesh	vai	para	a	montanha	do	sol,
guardada	por	terríveis	sentinelas,	seres	parte	homem,parte	dragão,	com	cauda	de	escorpião.	O	ciclo	depoemas	reunidos	em	torno	de	Gilgamesh	nos	leva,	contudo,	de	volta	aomeio	daquele	período.	Esse	herói	prometeu	a	imortalidade	para	Gilgamesh,	desde	que	ele	cumprisse	algumas	missões.	Falava-se	da	\"estrada	dacarruagem\"	ou	da	\"estrada	sem
retorno\".	Apoiei-me	especialmente	emAlexander	Heidel,	do	Instituto	Oriental	da	Universidade	de	Chicago,autor	de	Gilgamesh	Epic	and	Old	Testament	Parallels	(segunda	edição,1949),	e	em	E.	Segundo	uma	teoria	bastante	aceita,	estes	sumérios	chegaram	àMesopotâmia	antes	de	3000	a.C.	Instalaram-se	em	suas	férteis	planícies,herdando	a
prosperidade	dos	habitantes	originais,	que,	não	dominandoa	escrita,	são	conhecidos	apenas	pela	beleza	de	sua	cerâmica	e	porsuas	aldeias	de	cabanas	cobertas	de	colmos	e	casas	de	tijolos	secos	aosol.	Às	vezesele	é	cenário	de	alguma	jornada	empreendida	por	algum	deus	oumortal.	T.	No	lugar	da	promessa	solene	feita	por	Deus	aNoé	—	\"Enquanto	a
terra	durar,	a	semeadura	e	a	colheita,	o	frio	e	o	calor,o	verão	e	o	inverno,	o	dia	e	a	noite	não	mais	cessarão\"	—,	há	umarepugnante	descrição	dos	deuses	a	aglomerar-se	como	moscas	emtorno	do	sacrifício.	A	descrição	do	dilúvio	na	Tábua	III	tem	tanta	coisa	em	comumcom	a	linguagem	da	Tábua	XI	de	Gilgamesh	que	esta	última	parece	tertomado	a
primeira	como	modelo,	ou	melhor,	deve	ter	se	utilizado	deuma	recensão	perdida,	compilada	no	período	babilônico	médio.	O	mesmo	mecanismo	é	utilizado	na	história	bíblica:	a	construção	da	arca,	a	entrada	dos	animais,	o	dilúvio,	a	soltura	das	pombas	e	osacrifício;	mas,	enquanto	o	deus	que	\"se	lembrou	de	Noé\"	vive	numterrível	isolamento,	nas
versões	assírias	e	suméria	ainda	estamos	nummundo	de	divindades	facciosas,	atarantadas	e	falíveis.	No	dilúvio	de	Gilgamesh,	Ishtar	e	Enlil	são,	como	sempre,	osadvogados	da	destruição.	As	muralhas	de	Uruk	eramfamosas,	mas	ainda	não	eram	construídas	com	tijolo	cozido.	Evocava-se	a	qualidade	superior	dos	tijolos	\"plano-convexos\"utilizados	na
construção	das	fortalezas.	Esta	posição	supremafoi	sendo	gradualmente	usurpada	por	Enlil,	e	em	nosso	poema	é	Enlil	queprofere	os	destinos,	como	sinal	de	sua	autoridade.	Mas,	aocontrário	da	terra	de	Dilmun,	para	onde	o	sobrevivente	do	dilúvio	foilevado	para	passar	a	eternidade,	este	lugar	fica	na	margem	de	cá	do	rioda	morte.	Também
comoGilgamesh,	Lugulbanda	atravessa	grandes	montanhas	e	o	rio	Kur	(isto	é,o	rio	do	mundo	inferior)	antes	de	conseguir	livrar	Enmerkar	de	seusinimigos.	Eram	construçõesmagníficas,	decoradas	com	mosaicos	e	relevos,	e	geralmentecompreendiam	um	grande	pátio	e	um	santuário	interno,	tendo	às	vezes,como	em	Uruk,	um	zigurate	na	parte	de	trás.
4.	Este	material	era	na	época,	e	ainda	é,	a	parte	maiscompleta	e	bem	preservada	de	toda	a	epopéia.	A	menção	ao	dilúvio	é	uma	parte	da	narrativa	que	chama	a	atenção	por	causa	da	semelhança	com	a	narrativa	bíblica	sobre	o	dilúvio	e	a	trajetória	de	Noé.	O	encontro	de	Gilgamesh	com	Utnapish-tim,	\"o	Longínquo\",começa	com	uma	daquelas
composições	literárias	sobre	a	\"Sabedoria\",que,	tal	como	a	exortação	à	vida	de	prazer	e	despreocupação	pregada	por	Siduri,	parece	ter	como	objetivo	reconciliar	o	homem	como	seu	destino	na	terra,	embora	tenha	um	tom	pessimista.	Realmente,expressar	a	passagem	do	tempo	deve	ter	representado	um	grandedesafio,	e	esse	artifício	deve	ter	sido
criado	para	enfrentá-lo,	pois	omesmo	tipo	de	repetição	ocorre	toda	vez	que	uma	jornada	tem	de	serdescrita.	Mas,	sagaz,	cuidou	para	que	pelo	menos	um	daraça	dos	homens	sobrevivesse.	A	descrição	da	tempestade	é	maiselaborada	e	impressionante	do	que	a	narrada	no	Gênesis.	A	causa	do	mal-estar	presente	na	psique	do	povomesopotâmico	pode	ser
explicada	em	parte	por	essa	insegurança	quedominava	a	vida	das	pessoas:	a	inexistência	de	uma	aliança.	a	caravana	que	marcha	aterrorizada,	o	comerciante,	omascate	com	seu	saco	de	pesos.\"	Nada	escapa	aos	olhos	do	sol:	\"Guia	efarol	que	passa	constantemente	sobre	o	mar	infinito,	cuja	profundidadeos	grandes	deuses	do	céu	desconhecem;	vossos
raios	brilhantespenetram	o	Abismo,	e	os	monstros	das	profundezas	vêem	vossa	luz...queimais	por	sobre	imensuráveis	extensões	de	terra	por	horas	sem	fim...	Eles	já	haviam	irrigado	o	país	epovoado	o	território	com	suas	cidades	antes	da	invasão	das	tribossemíticas	no	decorrer	do	terceiro	milênio.	O	que	as	cidades	rivais	necessitavamde	seus	vizinhos
nas	montanhas	ia	além	do	que	a	troca	pacífica	demercadorias	poderia	fornecer.	Os	animais	passam	a	rejeitá-lo,	e	ele	gradualmente	sedeixa	civilizar,	aprendendo	a	vestir-se,	a	comer	comida	humana,	apastorear,	a	guerrear	o	lobo	e	o	leão,	até	finalmente	chegar	à	grandecidade	de	Uruk.	Neste	poema,	a	enchente	é	apenas	a	última	de	uma	série	de
catástrofes	enviadas	paradestruir	a	humanidade.	Existem	muitas	e	felizes	exceções	dasquais	pude	me	beneficiar,	aproveitando-me	também	dos	comentáriosque	explicam	as	limitações	e	dificuldades	das	várias	leituras.	Anunesta	época	ainda	não	é	tão	ignorado	quanto	Urano,	mas	também	jánão	é	mais	visto	como	o	criador	ativo	dos	deuses.	E	sob	essa
árvore	encontra-se	umafonte.\"	São	estas	as	instruções	que	Cynon	recebe	do	sentinela	da	florestaem	suas	peregrinações	\"através	do	mundo	e	de	sua	imensidão\",	talcomo	nos	diz	um	dos	romances	galeses	do	Mabinogion.	B.	Encontraram-se	partes	daepopéia	em	Sultantepe,	no	sul	da	Turquia-;	e	um	fragmento,	pequenomas	importante,	descoberto	em
Megido,	na	Palestina,	aponta	para	aexistência	de	uma	versão	cananéia	ou	palestina	mais	moderna,	o	quesugere	a	possibilidade	de	os	primeiros	autores	da	Bíblia	estaremfamiliarizados	com	a	história.	History	Begins	at	Sumer:	ThirtyNine	Firsts	in	Recorded	History.	Há	uma	descrição	muito	antiga	de	Dilmun,	escritanuma	tábua	de	Nippur.	O	trabalho	de
tradução	da	obra	foi	realizado	por	Henry	Rawlinson	e	George	Smith	na	segunda	metade	do	século	XIX.	Ossumários	foram	os	primeiros	habitantes	da	Mesopotâmia	a	conhecer	aescrita,	e	é	na	língua	deles	que	foram	escritas	as	mais	antigas	tábuas	deNippur	relacionadas	a	Gilgamesh.	Já	fizemos	menção	aqui	a	umfragmento	achado	em	Uga-rit,	na	Síria.
Esta	proa	pode	ser	a	explicação	para	a	serpentemencionada	quando	do	encontro	de	Gilgamesh	com	o	bar-queiro;	masa	natureza	dos	\"Objetos	de	Pedra\"	que	Gilgamesh	imprudentementedespedaça	permanece	um	mistério.	A	história	é	dividida	em	episódios:	um	encontro	de	amigos,	umajornada	pela	floresta,	o	insulto	a	uma	deusa	caprichosa,	a	morte
docompanheiro	e	a	busca	da	sabedoria	ancestral	e	da	imortalidade.	Esta	é	a	mais	bem	preservada	de	todasas	tábuas	da	versão	assíria,	com	mais	de	trezentos	versos	aindaconservados.	Mascomo	poderíamos	compreender	estas	imagens,	tão	corriqueiras	paranossos	ancestrais	da	Idade	Média,	sem	as	pesquisas	feitas	pelosmedievalistas	com	o	intuito	de
explicá-las?	Estamos	falando	da	civilização	suméria	arcaica.	É	uma	cena	igualà	revelada	pela	escavação	do	Cemitério	Real	em	Ur,	com	imolaçõesem	massa	e	uma	magnífica	parafernália	fúnebre:	presentes,	banquetes,mantos	e	o	pão	e	o	vinho	oferecidos	pelo	rei	falecido	aos	deuses	domundo	inferior	no	momento	de	sua	entrada	na	\"Terra	Sem
Retorno\".	Em	1866,	George	Smith	juntou-se	aRawlinson	como	assistente	no	trabalho	de	decifração	das	tábuas.	Estes	poemas	não	atribuem	a	Gilgamesh	um	nascimentofantástico	ou	lendas	de	infância,	como	aquelas	dos	heróis	folclóricos.Quando	a	história	começa,	ele	já	é	um	homem	maduro	e	supera	todosos	outros	em	beleza,	força	e	nos	desejos
insatisfeitos	de	sua	naturezase-midivina,	uma	natureza	que	não	lhe	deixa	rivais	no	amor	ou	na	guerra;ao	mesmo	tempo,	é	possuidor	de	uma	energia	demoníaca	que	exaureseus	súditos.	Por	meio	da	ação	estes	poemas	nos	revelamuma	preocupação	bastante	humana	com	a	mortalidade,	a	busca	doconhecimento	e	a	tentativa	de	escapar	ao	destino	do
homem	comum.Os	deuses	não	podem	ser	trágicos,	pois	não	morrem.	numa	voz	cavernosa,	o	homem	fraco	clama	por	vós...	A	Epopéia	de	Gilgamesh	deve	ter	sido	bastante	conhecida	nosegundo	milênio	antes	de	Cristo,	pois	encontrou-se	uma	versão	danarrativa	nos	arquivos	da	capital	imperial	hitita	em	Boghazköy,	naAnatólia,	escrita	em	acadiano
semítico;	e	foi	também	traduzida	para	ohitita	indo-europeu	e	para	a	língua	hurrita.	Ele	é	também,	em	certo	grau,	o	criador	e	benfeitor	dahumanidade.	No	Text	Content!	A	Epopéia	de	visite!www.pirate-ebooks.blogspot.com	Tradução	de	Carlos	Daudt	de	Oliveira	ISBN	85-336-1389-X	SumárioIntroduçãoAgradecimentosA	Epopéia	de	GilgameshPrólogo:
Gilgamesh,	rei	de	Uruk1.	Era	preciso	lutar	para	quea	valiosa	mercadoria	pudesse	ser	embarcada	para	Uruk,	e	na	batalha	osdeuses	das	tribos	da	floresta	lutavam	por	trás	de	seu	próprio	povo.	Embora	seuespírito	seja	típico	de	parte	da	poesia	suméria,	foge	demais	ao	estilo	doresto	da	obra	para	que	possa	ser	incluído	numa	\"Epopéia	de
Gilgamesh\".Não	seria	surpreendente	descobrir	que	os	estudiosos	e	copistas	deAssurbanipal	o	rejeitaram,	embora,	é	claro,	talvez	desconhecessem	suaexistência.	motivo	da	briga	é	comercial	e	parece	girar	emtorno	de	uma	troca	do	trigo	de	Uruk	por	pedras	para	construção	emetais	preciosos,	ouro,	prata	e	lápis-lazúli	de	Aratta.	Siduri	é	uma	figura
enigmática,nunca	explicada,	mas	sua	linguagem	é	semelhante	à	de	Circe,	que	erafilha	do	sol.	Como	parâmetro	disso,	basta	lembrar	que	os	famosos	poemas	homéricos	surgiram	cerca	de	1500	anos	depois	dessa	epopeia	suméria.	O	lamento	acadiano	por	Enkidu	é	mais	elaborada	menteexpressado,	mas	o	pranto	sumério	por	Gilgamesh	tem	uma	nobreza
euma	força	ritual	que	a	outra	versão	desconhece.	10.	O	texto	aqui	torna	a	apresentar	muitaslacunas,	mas	não	é	preciso	outra	explicação	para	a	cobra	que	muda	depele;	ela	é	o	símbolo	da	auto-renovação.	Esta	é	a	história	da	\"Queda\"	contada	ao	contrário,uma	felix	culpa	despojada	do	desenvolvimento	trágico;	mas	é	tambémuma	alegoria	dos	estágios
por	meio	dos	quais	o	homem	atinge	acivilização,	partindo	da	selvageria,	passando	pelo	pastoreio,	atéfinalmente	chegar	à	vida	urbana.	Ela	é	a	rainha	do	céu	e,	como	deusa	do	amor	eda	guerra,	uma	personagem	ambígua;	\"uma	deusa	bela	e	terrível\",como	Afrodite.	Oconflito	do	homem	selvagem	ou	\"natural\",	representado	pelopersonagem	Enkidu,
com	o	civilizado,	representado	por	Gilgamesh,parece	menos	fundamental,	embora	tenha	sido	reenfatizadorecentemente	por	pelo	menos	um	autor.	2,	1986,	p.	Esta	atmosfera	continua	até	a	cena	final,	a	damorte	do	próprio	herói,	quando	a	ambição	humana	é	tragada	pelodestino	e	acaba	por	se	realizar	através	dos	antigos	rituais.	Gilgamesh,	contudo,
também	é	lembrado	como	um	juiz	justo,	erelatos	posteriores	o	transformaram,	como	o	Minos	de	Creta,	num	juiz	domundo	inferior,	a	quem	as	pessoas	dirigiam	suas	orações	e	que	erainvocado	através	de	encantamentos	e	rituais.	Fora	do	ciclo	de	Gilgamesh	sobreviveram	dois	poemas	sumérios(incompletos,	como	de	costume)	que	tratam	de	um	certo
Enmerkar,	um	antecessor	de	Gilgamesh	no	trono	de	Uruk;	na	lista	dinástica	suméria,	eleé	o	segundo	nome	após	o	dilúvio.	Entre	os	sacerdotes	estavam	os	arquivistas	e	os	professores,	osestudiosos	e	os	matemáticos.	São	Paulo:	EPU,	1992.	Foiassim,	pois,	que	se	estabeleceu	a	imemorial	hostilidade	entre	osmontanheses	e	os	homens	da	planície,
sentimento	que	serviu	de	temapara	um	grupo	de	poemas	sumérios	que	descrevem	o	relacionamentoconturbado	entre	Uruk	e	Aratta,	um	Estado	nas	colinas	orientais.	Foram	detectados	elementos	da	narrativa	naslendas	folclóricas	persas	da	Idade	Média	e	até	em	escritos	de	regiõesmais	longínquas;	mas	foi	uma	sobrevivência	crepuscular.	R.	Segundo
este	registro,	no	começo	do	mundo,quando	o	trabalho	da	criação	havia	apenas	começado,	Dilmun	era	umlugar	onde	\"não	se	ouvia	o	grasnido	do	corvo,	a	ave	da	morte	nãolançava	o	grito	da	morte,	o	leão	não	devorava,	o	lobo	não	lacerava	aovelha,	a	pomba	não	pranteava,	não	havia	viúvas,	doenças,	velhice	oulamentação\".	Ele	devia	ser	semelhante	ao
do	Gênesis:	\"Aterra	estava	corrupta	diante	de	Deus,	e	cheia	de	violência\",	pois	maisadiante	no	texto	fala-se	em	\"infligir	ao	pecador	o	seu	pecado\".	É	possível	que	ultimamente	se	tenha	dado	importância	demais	àsaparentes	semelhanças	entre	a	mitologia	dos	antigos	gregos	e	a	dospovos	da	Ásia	Ocidental.	Estas	muralhas	haviam	se
tornadoproverbiais.	Lisboa:	Calouste	Gulbenkian,	2005.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2001.	A	história	da	Epopéia	A	Epopéia	de	Gilgamesh,	o	famoso	rei	de	Uruk,	na	Mesopotâmia,provém	de	uma	era	totalmente	esquecida	até	o	século	passado,quando	os	arqueólogos	começaram	a	escavar	as	cidades	soterradasdo	Oriente	Médio.	de	grande	inteligência
eenorme	força\".	A	riqueza	destas	cidades	tornava-as	alvo	de	cobiça,	uma	grandetentação	para	as	tribos	semitas	selvagens	da	Arábia	e	para	os	povosguerreiros	do	Elam	e	das	regiões	montanhosas	da	Pérsia,	a	leste.	Lugulbanda	reinou	por	1200	anos.	Infelizmente,neste	ponto	o	texto	é	longamente	interrompido,	o	que	obliterou	o	motivoda	ira	dos
deuses	e	de	sua	decisão	de	destruir	a	humanidade	através	dodilúvio.	3.	Era	uma	barreira	intransponível,	pois	se	comunicavacom	as	águas	da	morte	e	com	o	abismo,	o	\"Absu\",	as	águas	que	estãoacima	do	firmamento.	Os	deuses	resolveram	matar	Enkidu	como	punição	pelo	desrespeito	a	essa	deusa,	e,	Gilgamesh,	entristecido,	iniciou	uma	outra	jornada
em	busca	da	imortalidade.	Se	Gilgamesh	nãoé	o	primeiro	herói	humano,	é	o	primeiro	herói	trágico	sobre	o	qualconhecemos	alguma	coisa.	SCHILLER,	Friedrich.	São	romances	e	históriasfolclóricas	surgidas	nas	cortes	medievais,	cujas	origens	passam	pelocancioneiro	dos	menestréis	e	pelas	lendas	célticas,	remontando	àSuméria	arcaica	ou	talvez	até
antes,	aos	primórdios	da	arte	de	narrar.Embora	o	herói	sumério	não	seja	um	Ulisses	mais	antigo,	ou	um	Hércules,ou	um	Sansão,	ou	um	Dermot,	ou	um	Gawain,	é	possível	que	nenhumdestes	fosse	tão	celebrado	se	não	houvesse	a	história	de	Gilgamesh.	Millard,	encontramos	estes	versos:	Mil	e	duzentos	anos	não	haviam	ainda	se	passado	Quando	a
terra	se	estendeu	e	o	povo	se	multiplicou,	A	terra	bramia	como	um	touro,	O	tumulto	dos	homens	perturbou	o	deus.	A	partir	do	momento	em	que	o	mito	se	cristaliza	emforma	literária,	está	morto	enquanto	crença	ou	forma	de	ritual;	mas	épossível	que,	pelo	menos	nos	estratos	mais	antigos	do	nosso	material,essa	mudança	não	tivesse	ainda	ocorrido	de
maneira	completa,	e	poresta	razão	não	devemos	nos	surpreender	de	encontrar	incrustados	empoemas	tão	primitivos	certos	fragmentos	míticos	que	parecem	grotescosou	banais,	ao	mesmo	tempo	que,	em	outros	momentos,	defrontamoscom	os	escombros	de	uma	poesia	que	nunca	chega	a	se	desenvolverplenamente.	Apesar	de	tudo,	porém,	o	herói
retém	umaesperança	obstinada;	ela	deve	ser	esmagada	e	exposta	como	aquiloque	realmente	é,	uma	fuga.	KRAMER,	Samuel	Noah.	Ela	sugere	umaidentificação	infundada	do	homem	civilizado	com	a	doença,	dohomem	natural	com	a	saúde	e	o	bem-estar;	ao	mesmo	tempo,	ébastante	ilusório	tentar	equiparar	o	ambiente	sofisticado	e	letrado	daBabilônia
do	segundo	milênio	e	da	Assíria	do	começo	do	primeiro	milêniocom	o	mundo	simples	dos	gregos	do	tempo	de	Homero	ou	Hesíodo,	issosem	falar	no	dos	ameríndios	de	Lévi-Strauss.	Entretanto,	o	rei	falhou	nessas	missões	e	retornou	para	Uruk.	A	Epopeia	de	Gilgamesh	é	um	antigo	poema	épico	mesopotâmico,	escrito	pelos	sumérios	em	algum	momento
em	torno	de	2000	a.C.	Essa	história	narra	os	feitos	de	Gilgamesh,	rei	de	Uruk,	em	sua	procura	pela	imortalidade.	Ele	protege	a	florestacom	vários	encantamentos,	embora	talvez	tenha	havido	uma	confusãono	que	diz	respeito	ao	portão	encantado	que	Enkidu	deveria	abrir	e	queacabaria	lhe	trazendo	sofrimentos.	floresta	está	também	relacionada	ao
\"Jardim	do	Sol\",	ondeGilgamesh	acaba	entrando	numa	jornada	futura	e	onde	reencontra,não	em	sonho,	mas	face	a	face,	o	grande	Deus-Sol,	pois	\"a	Terrapertencia	a	Shamash\".	Não	creio;	nemtampouco	acredito	que	Gilgamesh	seja	vítima	da	impostura	divina	todavez	que	chega	perto	da	imortalidade;	penso	que,	em	vez	disso,	opropósito	de	cada	um
desses	incidentes	é	cumulativo	e	tem	comoobjetivo	minar	sua	recusa	em	aceitar	o	destino	humano.	Estes	são	obrigados	a	invocar	a	ajuda	dos	deuses,	e	oprimeiro	episódio	descreve	como	conseguem	arranjar-lhe	umcompanheiro	que	é	seu	oposto.	Algumas	vezes	se	referiam	a	Ereshkigal	como	a	irmã	maisvelha	de	Ishtar,	tendo	talvez,	em	determinado
momento,	sido	ela	própriauma	deusa	do	céu	que	acabou	tornando-se	rainha	do	mundo	inferior;mas	ela	não	obteve	o	direito	de	voltar	à	terra	em	toda	primavera.	A	importância	das	escavações	emNippur,	Nínive	e	outros	grandes	centros	da	antiga	civilizaçãomesopotâmica	é	terem	restaurado	uma	literatura	de	alta	qualidade	ede	caráter	único.	Ele	é	\"o
verbo	que	acalma	os	céus\",	mastambém	é	\"um	violento	dilúvio	que	perturba	o	semblante	dos	homens,uma	torrente	que	destrói	baluartes\".	Uma	grande	parte	do	poema	sumério	\"Gilgamesh,	Enkidu	e	oMundo	Inferior\"	foi	traduzida	quase	que	literalmente	e	acrescentada	àepopéia	assíria	(Tábua	XII)	sem	tentativa	de	adaptação,	embora
sejaincompatível	com	eventos	anteriormente	descritos	(Tábua	VII).	Conheciam-se	outras	histórias	dodilúvio	na	antiga	Mesopotâmia,	mas	a	primeira	referência	ao	evento	naliteratura	suméria	não	parece	ser	muito	anterior	ao	Atrahasis,	obracomposta	no	antigo	idioma	babilônico	no	começo	do	segundo	milênio.Neste	poema	a	enchente	se	segue	à
pestilência,	à	fome	e	à	seca,	cada	uma	delas	ideada	para	exterminar	a	raça	humana.	Ishtar	(a	Inanna	dos	sumérios)	era	cultuada,	junto	com	Anu,	numgrande	templo	em	Uruk.	Os	mortaiscomuns	tinham	de	ir	para	\"A	casa	onde	ficam	sentados	no	escuro,	ondeo	pó	é	sua	comida	e	o	barro	sua	carne;	vestem-se	como	os	pássaros,tendo	asas	como	traje;	por
sobre	o	ferrolho	e	a	porta	jazem	o	pó	e	osilêncio\".	Enkidu	sonha	com	o	mundo	inferior	antes	de	sua	morte	e,	num	outro	poema,	o	mesmo	Enkidu	desce	vivo	pela\"estrada	sem	retorno\"	para	trazer	de	volta	um	tesouro	perdido.	Otexto	foi	recentemente	traduzido	e	publicado	pelo	Dr.	Oliver	Gurney.	Até	mesmo	em	sonho,	antes	de	vir	a	conhecer
Enkidu,Gilgamesh	se	sentia	atraído	por	ele	\"como	pelo	amor	de	uma	mulher\".Após	o	encontro	entre	os	dois,	Enkidu	torna-se	\"um	irmão	mais	moço\",	um\"amigo	querido\",	embora	os	poemas	sumérios,	que	não	fazem	nenhumareferência	ao	passado	de	Enkidu,	dêem	mais	ênfase	à	relação	entreservo	e	senhor.	Trad.	Pode-se	sentir	por	toda	a	Epopéia
de	Gilgamesh	a	presença	domundo	inferior.	Oscurtos	epítetos	homéricos	são	utilizados	com	parcimônia;	o	Deus-Sol	é\"glorioso\"	e	Ninsun	\"sábia\",	mas	não	invariavelmente,	e	esses	epítetos	sãobem	menos	freqüentes	do	que	aqueles	que	acompanham	o	nome	deHeitor	ou	Ulisses.	As	várias	discrepâncias	cronológicas	são	de	menor	importânciaem	vista
da	comprovação	da	existência	de	Gilgamesh	comopersonagem	histórico:	um	rei	que	provavelmente	comandou	umabem-sucedida	expedição	para	trazer	madeira	das	florestas	do	norte	eque	certamente	foi	um	grande	construtor.	Eles	reaparecem	continuamente	em	sinetes	de	pedra,	marfinse	rochas,	e	sobreviveram	através	da	iconografia	medieval	e
daheráldica	até	os	dias	de	hoje.	Alguns	sinetes	mostram	duas	figuras	humanas,	que	podem	serGilgamesh	e	Urshanabi,	navegando	em	um	barco	com	proa	em	formade	serpente.	Seus	nomes	parecemestranhos	e	soam	pouco	familiares	aos	ouvidos	ocidentais,	e	a	topografia	de	seu	mundo	é,	à	primeira	vista,	tão	peculiar,	que	umaexplicação	mais
pormenorizada	parece	se	fazer	necessária.	Na	Fonte	daJuventude,	onde	recebe	os	trajes	que	não	apresentam	sinais	de	envelhecimento,	ele	percebe	a	ironia	do	fato	de	meros	bens	materiaisterem	maior	duração	do	que	o	corpo;	ao	lado	disso,	a	planta	daJuventude	Recuperada,	trazida	com	tamanha	dificuldade	do	fundo	domar,	cai	brevemente	em	suas
mãos	para	ser	logo	perdida;	e	assim	alição	é	aprendida	pela	última	vez.	*Créditos	da	imagem:	IR	Stone	e	Shutterstock	Por	Daniel	Neves	Graduado	em	História	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	Tem	mais	depois	da	publicidade	;)	A	narrativa	da	Epopeia	de	Gilgamesh	conta	os	eventos	de	Gilgamesh,	rei	de	Uruk.	Por	isso,	não
representaanacronismo	algum	o	fato	de	encontrarmos	os	primeiros	textos	de	Gilgamesh	escritos	nesta	língua	\"culta\",	embora	a	maior	parte	deles	datedo	começo	do	segundo	milênio,	após	a	conquista	semita.	Tenho	plena	consciência	da	temeridade	de	tal	empreendimentoe	da	minha	grande	dívida	para	com	os	especialistas	responsáveis
pelastraduções	do	original	em	cuneiforme.	A	terrível	devastação	estarreceu	até	mesmo	os	deuses,	pois	Enlilconvocou	para	ajudá-lo	não	apenas	os	horrores	da	tempestade,	mastambém	os	Anunnaki,	deuses	do	mundo	inferior,	cujos	raios	dançavampor	sobre	as	águas	em	elevação.	Como	era	de	esperar,	algumasdessas	tábuas	se	perderam;	mas	mais	de
vinte	e	cinco	mil	tábuasquebradas,	uma	quantidade	enorme,	foram	levadas	para	o	MuseuBritânico.	A	história	do	dilúvio6.	Só	depois	que	a	cobravolta	para	dentro	do	lago	é	que	o	herói	finalmente	se	convence	dafutilidade	de	lutar	por	algo	que	não	se	pode	ter,	\"correndo	atrás	dovento\",	como	dissera-lhe	Siduri.	A	Epopeia	de	Gilgamesh	parece	ter	sido
bastante	conhecida	na	região,	pois	pesquisas	localizaram	diversas	traduções	e	adaptações	feitas	a	partir	dela,	em	idiomas	como	o	hitita	e	hurrita	e	em	diferentes	locais	como	Nippur,	Uruk	e	na	antiga	capital	hitita,	que	se	chamava	Hattusa|1|.	a	altura	de	suacevada...	É	um	apocalipse	sombrio	em	que	osanjos	são	todos	demônios;	onde	podemos
reconhecer	a	esfinge,	o	leãoe	o	grifo,	o	querubim	com	mãos	e	pés	humanos,	ao	lado	de	muitosmonstros	da	imaginação	que	durante	muito	tempo	acossaram	a	mentehumana.	A	descoberta	das	tábuas	A	descoberta	das	tábuas	remonta	à	era	heróica	das	escavações,em	meados	do	século	XIX,	quando,	embora	os	métodos	não	fossemsempre	tão
escrupulosos	nem	os	objetivos	tão	estritamente	científicoscomo	hoje,	as	dificuldades	e	até	mesmo	os	perigos	do	empreendimentoeram	bem	maiores,	e	os	resultados	causavam	um	impacto	capaz	dealterar	profundamente	a	perspectiva	intelectual	da	época.	Hoje,	como	no	passado,	exige-se	do	recitador	e	do	contadorde	histórias	a	mesma	exatidão
ritualística.	Ishtar	fala,	talvez	na	qualidade	de	deusa	daguerra,	mas	é	Enlil	quem	prevalece	na	escolha	da	tempestade	comoarma.	Esses	especialistas	sugerem	ainda	que,	além	desse,	existam	outros	aspectos	da	cultura	hebraica	que	também	foram	herdados	da	cultura	suméria.	Ishtar	e	Gilgamesh,	e	a	morte	de	Enkidu4.	Uma	versão	posterior	do
poemade	Atrahasis	foi	escrita	no	reino	de	Assurbanipal.	125-159.	LERNER,	Gerda.	“¿Vírgenes	o	Meretrices?	Mas	ele,	por	sua	vez,acabaria	destronado	por	um	novo	deus,	o	Marduk	babilônio.	RUBIO,	Gonzalo.	Após	o	julgamento	e	a	pesagem	das	almas,	o	justo	podia	teresperança	de	entrar	nos	campos	do	paraíso	através	de	uma	espécie
derenascimento:	\"Conheço	os	campos	de	colmos	de	Re...	A	jornada	na	floresta	e	a	batalha	daí	resultante	podem	ser	lidasem	diferentes	planos	de	realidade,	tal	como	uma	alegoria	medieval.	Fora	isso,	estadescrição	é	bastante	semelhante	à	visão	babilônica	dos	momentosfinais,	e	até	mesmo	a	alegoria	dos	morcegos	foi	usada	pelo	autor	de	umpoema	em
homenagem	a	Inanna.	O	trabalho	em	campoe	nos	museus	continua.
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