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O objetivo nesta comunicação será apresentar e discutir a constituição de uma identidade entre os
moradores da Vila de Deir el Medina, operários da construção das Tumbas Faraônicas e suas
relações com os deuses. Serão examinadas as pesquisas de cunho arqueológico e textual de
Jaroslav Cerny e cartas escritas por escribas do “Lugar da Verdade”, como era chamada a Vila
onde viviam. A apresentação valoriza a contribuição deste pesquisador à historiografia do Egito
antigo.

Jaroslav Černý foi uma pessoa estudiosa, metódica, cujos hobbies e prazeres são

pouco conhecidos. Ele nasceu no dia 22 de agosto de 1898, em Pilsen, na região da

Bohemia, na Austro-Hungria.

Seu pai era um funcionário do serviço de correios; da mãe, nada se sabe, exceto

que teve outro filho, além de Cerny. Ele estudou desde 1917, na Charles University em

Praga, onde conquistou o seu doutorado em 1929. Viajou, pela primeira vez para o

Egito, em 1925, quando começou sua longa amizade com Bernard Bruyère (1879-1971)

e seu amor pelo trabalho de decifração das ostrakas , em Deir el Medina, o foco de seus1

estudos para o resto de sua vida, por mais de meio século.

Por razões políticas, foi para Inglaterra, em 1946, onde foi professor de

Egiptologia no University College, e, de 1951 até 1965, professor de

Egiptologia na Oxford University.

A sua especialidade era o hierático, o Novo Reino e a Literatura antiga egípcia.

Morreu em 29 de maio de 1970, em Oxford, Inglaterra.

Jaroslav Cerny (1898-1970), egiptólogo checo, defendió, en 1919, una tesis de doctorado sobre Deir
el Medina. Desde entonces, esa villa de trabajadores del Antiguo Egipto fue el foco de sus estudios
hasta el fin de su vida. Deir el Medina fue fundada y habitada por cerca de cuatro siglos, por
obreros faraónicos, constructores de las tumbas y templos de los Valles de los Reyes, Reinas y

1 Ostrakas: palavra grega para os pequenos fragmentos de cerâmica usados pelos escribas antigos.



Nobles. Allí permaneció una infinidad de fuentes para el estudio de las actividades, mitos y
costumbres de los antiguos trabajadores. En esta comunicación daremos énfasis a las relaciones
entre los operarios y sus dioses. Para esto, serán valorizados los innúmeros textos escritos por
Jaroslav Cerny y, principalmente, las cartas que él tradujo de los jeroglíficos, escritas por los obreros
en la fase final de la existencia de Deir el Medina, en la XX Dinastía, período de Ramsés XI
(1098-1070 a.C.).

Cerny falava e escrevia, segundo Stephen Glanville, titular da cátedra de Egiptologia do

University College, em inglês, francês, alemão e italiano como se qualquer uma dessas línguas

fosse sua língua mãe

Lia e escrevia os hieróglifos e o demótico, mas a sua especialidade era o
hierático, o Novo Reino e a Literatura antiga egípcia. Morreu em 29 de maio de 1970,
em Oxford, Inglaterra.

Geoffrey Martin, ocupava, à época, o mais elevado posto da Egiptologia
britânica: Edwards Professor do University College London. Quando perguntei a ele2

qual o melhor livro sobre religião Egípcia. Ele pensou, passeou breves minutos por
entre as estantes e me trouxe o livro de Jaroslav Cerny, afirmando que, embora o livro
fosse sem referências bibliográficas – e os egiptólogos as adoram –, ele o considerava o
melhor sobre o tema, porque as informações vinham da vida prática de arqueólogo,
filólogo e, principalmente, do historiador, e levavam à compreensão do significado da
religião para os antigos egípcios, sendo raros os livros com este objetivo no tema! .3

Entre as mais importantes obras que escreveu, duas foram publicadas

post-mortem. Salientamos “A late Egyptian Grammar”, que teve três edições e “A

community of workmen at Thebes in the Ramesside Period”, que é, sem dúvida, o

melhor livro sobre a Vila de Deir el Medina, na ótica do cotidiano. Finalmente, ele

recebeu a maior das homenagens que um pesquisador pode desejar: o reconhecimento

de todos os bons orientalistas do mundo contemporâneo, como um egiptólogo

inigualável quanto ao seu olhar humanista, portanto, como um historiador, por conta de

suas qualidades únicas de arqueólogo e filólogo e como o “pai da ostracologia”!

Yaroslav Cerny o primeiro a atribuir grande importância aos documentos de natureza

privada à história do Egito. Nesse intento, Cerny foi o primeiro também que buscou

entender o que significava documentos privados para os antigos egípcios.

Generosamente, o estudioso conta que, felizmente, uma resposta para isso foi dada

pelos próprios egípcios, pelo uso de dois tipos de escritas.

Os hieróglifos ornamentais eram acima de tudo destinados a serem usados
em lugares acessíveis para os olhos do público em geral desde que fosse

3 Graças à influência dos gregos, diz Jaroslav Cerny, a religião egípcia era pouco considerada e entendida.
2 The chair was founded on the death of Amelia Edwards of the Egyptian Exploration Fund in 1892.



letrado. Isto era a teoria, embora se soubesse, na prática, que certas
paredes nos templos eram acessíveis somente a poucos e quartos secretos
nas tumbas para uma só pessoa, a saber, o próprio morto. Textos em
hierático escritos em papiros, couro, tábuas de madeira e/ou óstracas eram
reservados para uma pessoa, seja o escritor mesmo ou para ajudar sua
memória e, ainda, como comunicação para outro receptor ou no máximo
para um pequeno grupo de receptores, não certamente para uma leitura
cuidadosa. Havia, certamente, uma ocasionas sobreposições, quando
hieróglifos eram usados para escrever textos em papiros, ou quando textos
em hierático eram selecionados para serem esculpidos na pedra, mas
ambos os casos eram raros (CERNY, J.in:BAKOS, 2012, p. 34).4

Cerny descreve suas experiências no trabalho cotidiano de uma maneira muito

viva e espontânea. Em alguns momentos, seus relatos, como ressalta sua biógrafa Irina

Ruzova, que publicou as cartas citadas em seu belíssimo livro “O escriba no Lugar da

Verdade” lembram as aventuras de Indiana Jones:

Na semana passada, os trabalhadores descobriram um poço, isto é, um lugar em
que as múmias eram guardadas. Quando a passagem ficou
suficientemente larga, Bruyère e eu descemos por ela com uma
vela, papel e lápis e uma fita métrica para em nossas mãos..
Dentro havia algumas pedras, um pouco de terra e múmias
quase até o topo, assim tivemos que engatinhar apoiados nos
joelhos, barrigas ou costas. Me apoiando em minhas mãos, eu
estava todo o tempo me batendo em alguma múmia ou ainda;
principalmente, no torvelinho do pó de múmia, o qual exalavam
mau cheiro, provocavam zumbido . E muito difícil para nós no
contexto e no calor tão grande que o suor nos enxarcava.

Embora mais forte fisicamente que eu, Bruyère algumas vezes cuspia sangue.
Assim, eu passei bem. Depois que fizemos a inspeção, os
trabalhadores fizeram a limpeza do local. Eles conseguiram
separar um número de objetos mais ou menos bem preservados.
Entre eles algumas ‘scarfs – trapos’ que continham os nomes do
dono da tumba e do seu filho depois que conseguimos passar a
ferro as mesmas. Minhas ostracas descobertas na tumba 6
confirmaram os dados. Essas eram as fontes pois as estelas
tinham sido levada para os museus de Turim, Louvre e Londres
(RUZOVA, 2010p.198).

Há dois anos, por convite de Maria Aparecida Silva, nossa grande
helenista brasileira, que ensina grego até mesmo por e-mail, escrevemos

4.



um livro que foi intitulado Deuses, Mitos e Ritos do Egito
Antigo.

O meu capitulo foi sobre o magnifico livro SOBRE RELIGIÃO
escrito por Jaroslav Cerny intitulado Deuses do Antigo Egito: uma visita a
Jaroslav Cerny (1898-1970)


