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CAPÍTULO I

O HOMEM NO COSMOS

NO TEMPO DAS PIRÂMIDES
O Egito foi o berço das invenções tecnológicas, da astronomia, das
matemáticas e da física? Tudo parece provar o contrário. O Egito foi
uma zona de passagem e de trocas. Mas os Egípcios —.pelo menos os
sacerdotes — astrônomos desse tempo — souberam explorar e tirar
proveito das idéias e das ciências vindas do exterior, para fazer
progredir o seu país. As inumeráveis guerras em que se envolveram
todos os povos que se fixaram no delta do Nilo contribuíram para essas
trocas frutuosas. Numerosos sacerdotes egípcios tornaram-se
conselheiros de imperadores estrangeiros contribuindo assim para a
expansão das idéias e para o aperfeiçoamento das tecnologias da época.
Esta amálgama de influências, esta lenta evolução social e espiritual,
fazem ressurgir aqui e além, no nosso globo, reminiscências curiosas e
perturbantes cujas origens se perdem no passado longínquo dessas
regiões.

Uma imensa amálgama de influencias

Encontramos no baixo-relevo egípcio de Medinet-Habu (o templo
funerário de Ramsés III), que comemora a vitória da frota do faraó
Ramsés III sobre o povo Shardane (Povo do Mar), a representação dos
guerreiros shardanes em traje de combate da época: os atavios com as
espaldeiras para proteger as clavículas e as omoplatas, o elmo com
guarda-nuca e, por vezes, com cornos de bovídeo fixados no topo.
Curiosamente, a estátua-menir Filitosa VI erigida no sudoeste da
Córsega, na muralha granítica de Filitosa, ostenta os mesmos atavios de
combate dos guerreiros shardanes. E não foram os shardanes que,

entre os séculos XIV e XVI antes da nossa era, erigiram estas estátuas,
mas sim os obreiros dos túmulos megalíticos, habitantes da ilha, que
representaram assim os guerreiros shardanes que eles haviam morto em
combate. Essas estátuas são de granito, esculpidas com ferramentas de
quartzo.
Vemos pois, através destas diferentes representações, que as trocas
foram frutuosas, cobrindo regiões afastadas e com resultados tão
inesperados.
Poderemos acreditar que guerreiros egípcios, invasores bem
intencionados, se tenham fixado em Stonehenge, na planície de
Salisbury, em Inglaterra e que, sob a sua direção, as populações
indígenas menos evoluídas tenham edificado Stonehenge?
Alguns objetos preciosos, encontrados no próprio local, tais como
pérolas de faiança e discos de âmbar combinados com ouro, podem-no
sugerir. Aliás, encontra-se na edificação dos pórticos de Stonehenge e
nas portas ciclópicas de Micenas a mesma técnica de montagem por
espigão e entalhe.
Para alguns, Stonehenge é um templo de astronomia. Têm sido
ventiladas numerosas hipóteses, sedutoras ou bizarras, todavia a
discussão permanece em aberto.
A sua construção começou cerca de 2700 ou 2800 a. C. Os
alinhamentos das pedras parecem indicar o solstício de Verão, quer
dizer, a altura do ano em que o Sol se eleva o máximo ao norte do
Equador antes de começar o seu declínio sazonal para o sul. No lado
oposto, esta mesma linha de mira podia servir para assinalar o solstício
de Inverno. Junto da entrada do monumento, quarenta furos de postes,
dispostos em seis filas, coincidem com a posição mais setentrional que a
Lua atinge em cada 18,61 anos. Essas seis filas representam pois seis
ciclos lunares. Mais de um século de observações!
Os povos mediterrânicos parecem ter sido espantosos descobridores.
Cabeças esculpidas com traços negróides, provenientes de Vera Cruz,
testemunham a presença na América pré-colombiana de negros vindos
de África. Ora, nós sabemos que as tripulações dos navios fenícios e
egípcios incluíam homens de raça negra.
Outros pormenores são também intrigantes: os Índios da América,
muito antes da época dos Astecas e dos Incas, já manufaturavam
vestimentas a partir de uma variedade de grãos híbridos de algodão,
única no mundo, que parecia ser o produto do cruzamento do grão do
algodão egípcio com uma espécie selvagem americana imprópria para
fiação.
Que dizer das recentes descobertas arqueológicas que demonstram
que os Olmecas e os Maias utilizavam uma escrita hieroglífica, tendo
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